«Хаас маныыр кыыс» ини-бии бырааттыылар Гримм остуоруйатынан технологическай карта
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Тиэмэтэ: Хаас маныыр кыыс остуоруйатынан ыалдьыттааһын
Сыала-соруга:
- Оҕо баҕаран туран үөрэн –көтөн эппиэттиир, чинчийэр интэриэһин үөскэтии, дуоһуйууну биэрии;
- Оҕо остуоруйаны билбит билиитин чиҥэтии;
- бэйэ-бэйэҕэ эйэҕэс сыһыаны иҥэрии;
Соруктара:
- оҕо билиэн –көрүөн баҕарар, интэриэһиргиир, сэргиир баҕатын сайыннарыы уонна өйдөөн туһанар
сатабылларын үөскэтии.
- Оҕо өйун-санаатын, тылын сайыннарыы;
-Оҕо бэйэ-бэйэтигэр убаастабылы, оҕо эппиэттиир кэмигэр тулуйан истэн,бэйэтин эппиэтин
хонтруолланарыгар, сыаналанарыгар иитии;
-Оҕо истэр, өйгө тутар, тургэнник ылынар, болҕомтотун, өйун санаатын сөпкө толкуйдаан санарар
дьоҕурун сайыннарыы;
Дьарык иннинээҕи үлэ: Хаас маныыр кыыс остуоруйаны кэпсээһин.
Туттар тэриллэр: хас биирдии оҕоҕо стаканнар, сорудахтаах лиис, таҥас сыыһа, сымыыт, туус, сахар,
колба, воронка, хаас түүтэ, уу, ньуоска
Образовательнай областара: Речевое развитие ( Тылы сайыннарыы+ уус уран айымньы), Социальнокоммуникативное развитие.
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