Оонньуу – дьарык технологическай картата
Иитэр-үөрэтэр уобаластар
Оҕолор саастара
Тиэмэтэ
Сыала

Түмүк ситиһии

Тулалыыр эйгэ, тыл сайдыыта, ахсаан, ойуулуур-дьүһүннүүр
4 саастаах, орто бөлөх иитиллээччилэрэ
«Кыһыҥҥы тыаҕа айан»
Билии:
- Оҕо бэйэтэ эрдэ билэрин солун өттүнэн арыйыы;
- Айылҕа кыһыҥҥы көстүүтүн, айылҕа кыылларын кыстыктарын туһунан билиини чиҥэтии;
- Оҕо тылын – өһүн байытан, сааһылаан саҥарарын, кэккэлээн кэпсиирин биллэрии.
Сайыннарар:
- Саҥарар саҥаны сайыннарыы;
- Саҥарар саҥаны истэр, болҕойон көрөр, ылынар уонна оҕо тус бэйэтин өйүнэн анааран толкуйдаан
таһаарар, билэр – көрөр, чинчийэр, ыйытыкка сөптөөх хоруйу биэрэр дьоҕурун сайыннарыы;
- Оҕо айар – тутар, оҥорон таһаарар дьоҕурун сайыннарыы.
Иитии:
- Оҕо дьоҥҥо – сэргэҕэ, тулалыыр эйгэҕэ, айылҕаҕа болҕомтолоох буолар үчүгэйин өйдөтүү;
- Киһи үтүө өрүттэрин сыаналыыр буоларга иитии;
- Кэрэни кэрэхсээһин.
Сиэр – майгы өттүнэн сайдыы: үчүгэйгэ, кэрэҕэ тардыһыы, кэрэни болҕойуу.
Бодоруһар: оҕолору кытары бииргэ оонньооһун, тус бэйэ өйүнэн толкуйдаан таһааран санааны этии. Бэйэтин
сыаналанар уонна атыттары сыаналыыр.
Билэр – көрөр: урут билэрин саҥанан чиҥэтии, туһалаах билиини иҥэринии.

Оонньууга бэйэни салайыныы: оҕолору кытта оонньууга көхтөөхтүк кыттыы, эйэлээхтик оонньооһун, сыалы
туруоруу, харгыһы быһаарар ньыманы тобулуу. (бэйэни салайынар сатабыл)
Туттуллар тэрил
Компьютер, интер/дуоска, тыа кыыллара (саһылчаан, куобахчаан, тииҥчээннэр, чооруостар), харыйалар, елка
оонньуурдара, өҥнөөх кырааскалар.
Оонньуу – дьарык көрүҥэ Интегрированнай
Оонньуу – дьарык
ньымата

Оонньууну арыйыы, иһитиннэрии, бэсиэдэ, ыйытыы, эппиэттэри истии, толкуйдааһын, таайыы,
соһуччу түгэннэр, оҥорон таһаарыы.

Оонньуу-дьарык
түһмэхтэрэ
1 түһүмэх. Тэрээһин.
Билиини сытыылааһын,
оонньууга көҕүлээһин

Сыалы туруоруу

2 түһүмэх. Сүрүн

Түһүмэх сыала

Иитээччи дьайымала

Оҕо сабаҕаланар дьайымала

Оонньуур эйгэни Эҕэрдэлэһии, оҕолор болҕомтолорун тардыы.
тэрийии.
Болҕомтону
тардыы,
оонньууга
көҕүлээһин.
Харгыһы үөскэтии. Оҕолоор, бары харахпытын симэн туох тыыһыырын
истиэҕин эрэ. (кыһыҥҥы тыа, тыал тыаһа ууһа
иһиллэр). Кэккэ бопуруостары туруоран, сыалы
арыйыы. Туох тыаһа иһиллэрий? Ханнык кэмий?
Кыһын хайдаҕый? уо. д.а.
Кыһыҥҥы тыаҕа - Чэ бары сиэттиһэн кыһыҥҥы тыаҕа айанныаҕын!
айан.
(интер/дуоска иннигэр сиэттиһэн хааман тиийэллэр,
кыһыҥҥы тыа устун айан көстөр, онтон кыһыҥҥы тыа
хартыыналара көстөллөр иитээччи ити кэмҥэ араас
бопуруостары биэрэн , кыра бэсиэдэ барар. Холобура:
кыһыҥҥы тыа хайдаҕын, тыаҕа кимнээх олороллорун,
кинилэр уйаларын, тугунан аһалыктаналларын
туһунан.)

Эҕэрдэлэһэр, сэҥээрэр, болҕойор.

Мастар араастара.

Таайар, сабаҕалыыр, тэҥниир,
ааҕар, интэриэһэ көбөр. Сөптөөх
хоруйдары биэрэр.
“Чооруостар” диэн хоһоон ааҕар.
Оонньууга үөрүүнэн кыттар.

-

2.1
-

-

Оҕолоор, көрүөҕүн эрэ бу ханнык мастар үүнэн
туралларый?
Өссө биһиги тыабытыгар ханнык мастар
үүнэллэрин билэҕитий? (салҕыы мастар
сэбирдэхтэрин, иннэлэрин туһунан кэпсэтиһии
барар).
Оҕолоор, харыйаларга туохтар эрэ олороллор
дии. (биир маска чооруостар, бииргэ
тиинчээннэр, бииргэ эриэхэлэр баалларын

Тыаһы – ууһу истэн таайар.
Оонньуу сүрүн сыалын тобулан
этэр.

Оонньууга, кэпсэтиигэ кыттар.
Истэр,
ылынар.
Толкуйдаан
сөптөөх
хоруйдары
биэрэр.
Сэҥээрэр.

-

2.2

Маҥан хаар.
Куобахчааҥҥа
көмө.

-

-

Тохтобул түһүмэх

Сынньалаҥ
тохтобул.

-

көрөллөр. Биир – биир ааҕаллар. Хастарын
этэллэр, тэҥнээн көрөллөр, чооруостар тоҕо
сылаас дойдуга барбатттарын туһунан ыйытыы
барар, атын чыычаахтар тоҕо баралларын
туһунан кэпсэтиһии кэнниттэн чооруостар
тустарынан хоһоон ааҕаллар. Хайа харыйа
саамай үрдүгүн, хайата намыһаҕын ыйаллар).
Оҕолоор биһиги сыыпараларынан оонньуубут
дуо?
Оонньуу:
«Сыыппыралар
уонна
төгөрүктэр»
Хаар хайдаҕый? Тыыттахха хайдаҕый?
(хаар туһунан оҕолор кэпсээннэрэ)
Оҕолоор истиҥ эрэ, ким эрэ ытыыра иһиллэр
дии!(мас анныгар куобахчаан ытыы олорор).
Тыый, куобахчаан тоҕо ытаатын?
Тоҕо ытыам суоҕай, мин наһаа куттанабын ээ,
саһыл, бөрө суолларын билбэппин, ол иһин
саһан олоробун.
Оо, оҕолоор, куобахчааҥҥа көмөлөһөбүт дуо?
(интер/дуоскаҕа кэлэн кыыллар атхтарын
суолларын таайаллар)
Күнү быһа оонньооммут
Сылайары билбэппит.
Оонньуурдары ыламмыт
Ыаллаах оонноон биэрэбит.
Субуруһан тураммыт
Поезд буолан барабыт.
Төгөрүччү сиэттиһэн
Хороводтаан хаамсабыт.
Кэпсээн истэн, сэҥээрэн

Оҕо эппиэтэ:
Хаар маҥан, сымнаҕас, тымныы,
көпсөркөй, кылабачыгас уо. д. а.
хаарынан хаар киһи оҥоробут,
салааскалыыбыт,
сырылыыбыт,
хайыһардыыбыт...
Куобахчааны
көрөн
аһынар.
Куобахха көмөлөһөн
кыыллар
суолларын таайар, үөрэр – көтөр.

-

Күнү быһа оонньооммут
Сылайары билбэппит.
Оонньуурдары ыламмыт
Ыаллаах оонноон биэрэбит.
Субуруһан тураммыт
Поезд буолан барабыт.
Төгөрүччү сиэттиһэн
Хороводтаан хаамсабыт.
Кэпсээн истэн, сэҥээрэн

Олоробут чуумпуран.
Ырыа, хоһоон үөрэтэн
Чоргуйабыт биһиги!
2.3

Саһылчааны
суоллааһын.

-

2.4

Соһуччу
түгэн.
Эһээ
Моруос
көрдөһүүтүн
толоруу.

-

-

3 түһүмэх. Түмүк

Рефлексия.

-

-

Олоробут чуумпуран.
Ырыа, хоһоон үөрэтэн
Чоргуйабыт биһиги!

Уой, оҕолоор бу хаарга туох суола буолуой?
(Саһыл суолун батыһан уйаҕа кэлэллэр).
Саһылчаан уйатын көрүөҕүн эрэ. (уйа иһигэр
илиилэрин уган араас оонньуурдары ороон
таһаараллар, оонньууру ойуулаан-дьүһүннээн
уонна ханнык геометрическэй быһыыга
маарынныылларын кэпсииллэр.
Дуоскаҕа көрүөҕүн эрэ, ханнык геометрическэй
фигураный?
Таайын
эрэ,
фигура
туох
предметкэ
майгынныырын?
Чэ эрэ, оҕолоор салҕыы тыабыт устун айаннаан
иһиэҕин. (Ол баран иһэн тыа быыһыгар Эһээ
Моруос сылдьарын көрөллөр. Интер/дуоскаҕа
көрөллөр)
Көмөлөһөбүт дуо оҕолоор Эһээ Моруоска?
(Эһээ Моруос көмөлөһөөччүлэрэ буолалларын
быһыытынан Моруос бэргэһэлэрин бары
кэтэллэр уонна остуолга төгөрүччү олорон елка
оонньуура оҥороллор. Моруоска көрдөрөллөр.
Эһээ Моруос махтанар , быраһаайдаһар).

Саһылчааны
көрсөн
үөрэр.
Сорудаҕы болҕойор. Саһылчаан
сорудаҕын үөрүүнэн толорор.
Талан ылбыт оонньуурун ойуулаан
– дьүһүннээн кэпсиир. Дуоскаҕа
көстөр
геометрическэй
фигуралары таайар уонна фигура
туохха маарынныырын этэр.

Чэ эрэ оҕолоор детсааппытыгар төннүөҕүн,
тоҥуоххут.
(Сиэттиһэн
детсадка
кэлбит
суолбутунан төннүү).
Оҕолоор,
кыһыҥҥы
тыаҕа
баран
кэлбиккититтэн астынныгыт дуо? Тыаҕа кими –

Астыммыттарын биллэрэллэр.
Соһуччу көрсүбүт кыылларын, Эһээ
Моруоһу
сэҥээрбиттэрин
кэпсииллэр.
Тугу
ордук
сөбүлээбиттэрин этэллэр.

Оҕо эппиэтэ:
- Аһаа көмөлөһүөҕүн!
Соһуччу
түгэнтэн
астынар,
дуоһуйар.
Елка
оонньуура
оҥорорго
кыттыһан, айар – тутар.
Эһээ Моруос махталын ылан үөрэр
– көтөр.
Быраһаайдаһар.

тугу көрүстүгүт? Ким ордук тугу сөбүлээтэ?
Тоҕо? уо.д.а.

