Орто группага ыытыллар
дьарык технологичечкай картата
Иитээччи Алексеева Саргылана Егоровна
МБДОУ «Ёлочка» с.Эльгяй, Сунтаар улууьа
«Аптаах ойуурга» интегрированнай дьарык технологическай картата (орто группа)
Сыала: о5олор бэйэлэрэ предмети чинчийэн керен, кини кэруцнэрин сепке быьаарыыларын ситиьии.
Соруга:
Уерэтэр: айылга кэмнэрин бэлиэтин кере, араара уерэтии.
хатылааьын, эттиги классификациялааьынна эрчийии.

Ахсаанны аагарга; геометрическэй фигуралары

Сайыннарар: толкуйдуур дьогурдарын, эттиктэри тэннээн керууну, айар дьо5урдарын сайыннарыы.
Иитэр: айыл5а5а тапталы, харыстабыллаах сыьыаныы, тулалыыр эйгэ5э кэрэни кэрэхсээн керерге
Кыраасканан уруьуйдуурга чэнчистик туттары ситиьии.

иитии.

Уерэ5ирии уобалаьа интеграцията: «Билии-керуу», «Кэрэ эйгэ», «Социально- коммуникативнай», «Тылы
сайыннарыы», «Эти-хааны сайыннарыы».
Туттуллар тэриллэр: хаары буруммут мас, оонньуурдар: куобах, саьыл, фрукталаах, танастар, поднос, корзина
саьылга. Корзина эьэ5э. Бере геометрическай фигураттан оноьуллубут. Геометрическай фигуралаах
ойуулардаах лиис. Ватманна малина сэбирдэ5э, уга уруьуйдаммыта, гуашь кыьыл еннеех, крышкалар,
тэриэлкэлэр, салфеткалар. Дьаабылака. Луллия текунугэ. Презентация «Дьыл кэмнэрэ»

Методическай приемнар: игровой, нагляднай, практическай, ТРИЗ методика элеменэ, «Луррия текунугэ»
технология
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Хаардаа
х маьы
керуу

Хаардаах
мас

О5олоор, бугун биьиги ойуурга Маьы кереллер.
ыалдьыттыы барыахпыт. Ол гынан Ыйытыктарга эппиэттииллэр
баран, ойуурбут кеннеру ойуур
буолбатах, аптаах ойуур. Керун эрэ,
бу хаарынан буруллубут харыйа
турар эбит.
-Того
кини
хаарынан
буруллубутуй?
-Билигин дьыл ханнык кэмэй?
Билигин кыьын бутэн саас кэлэн
эрэр. Кун куускэ уеьээ тыкта5ына,
хаар ууллан саас кэлиэ.
- ойуурга дьиикэй кыылларга кере
барабыт дуо?

1
Кыылла
чааь рга
а
ыалдьыт
тааьын.
Кинилэр
гэ
кемелеь
уу

Билигин дьыл
ханнык кэмин
быьаарыы

Дьыл кэмнэрин
Презентация
хартыынага
,
ноутбук,
керен быьаарыы. хаарга атах
тыаьа
Дьиикэй
кыыллар
Саьыл уонна
хатылааьын.
кини муус
дьиэтэ
Классификациял (ойуу)
ыырга эрчиллии.
Иьит
Кенетук
оонньуулар,

- Бу дьиэ5э ким олороруй?
- Дьиэтэ муустан оноьуллубут.

Иитиллээччи дьайымала

О5олор эппиэттэрэ.

Иьиттэри,
наардааьын.
- Тук, тук! Утуе кунунэн!(остуолга аа5ыы.
иьит, танас ыьыллан сытар.
- Пахаай, саьыл дьиэтин хомуйбат
эбит. Киниэхэ кемелеьебут дуо?
- Иьиттэри подноска, танастары
корзинага угуоххайын.

тумугэ

Оголорго
дьарыкка
интэриэс
уескуур.
Дьыл
кэмнэрин
хатылааьыц
ца
эрчиллэр.
Санара
уерэнэр

Этиги
классифика
танастары циялыырга
Ахсааннарын , ахсаан
аагарга
эрчиллии

хаамарга
эрчиллии

танастар.По
днос уонна - Хас иьит, хас танас баарый хайдах
билэбитий? (ааган)
корзина

Геометричекай
фигуралары
хатылааьын.

Бере
геометричес
кай
фигураларта
н
турар
хартыына.

Уой, мас анныгар ким эрэ саьан Мас
анныттан
бере
олорор.
хартыынатын
булаллар.
Кереллер.
Фигуралары
Бере биьигини сиэбэт. Кини ааттыыллар.
геометрическай
фигуралартан
толкуйдуур
турар. Ким билэрий? Ааттаа эрэ.
Уруьуйдары
фигураларга
дьогурдарын,
тэннииллэр. Ааттыыллар.
Берену кытта оонньуубут дуо?
эттиктэри
Ойуулаах
фигураларга
тэннээн керууну, карточкалар( Ханнык
майгынныыллар?
айар
вишенка,
дьо5урдарын
харыйа,
дьиэ)
сайыннарыы.
Куобах
Луррия
текунугэ
Физ
мин
ука

Хамсаныыны
кытта тылы
дьуерэлээн
оноруу.
Сылайбыттарын
аьарыы.

Геометриче
скай
фигуралары
билэргэ
эрчиллии.
Тэнээн
керерге
(ассоциаци
я)

Толкуйдуур
га уерэтии.
Таабырын таайаллар.
Сана
Уьун кулгаахтаах, тургэн атахтаах,
диактическ
кылгас
кутуруктаах,
от-мас Луррия текунугэр кыыллар айга
дьиэлэрин булаллар. Тугунан
аьылыктаах. Бу ханнык кыылый?
оонньууга
аьыылларын билэллэр.
уерэнии
Хамсаныылаах хоьоон:
Таабырынна таайын эрэ.

Хонууга куобахтар ойуоккалаан
тахсыбыттар.
Кулгаахтар Хоьоону
черенелеен, ону-маны истибиттэр. хамсаныылар.
Кулгаахтарын
сууммуттар,
кутуруктарын сууммуттар. Оту
сиэбиттэр, аьаан топпуттар. Оттон
эмиэ ойуурга ойбуттар.

кытта

2
чааь
а.
Пра
кти
ческ
ай
чааь
а

тум
ук

Эьэ5э
малина
отон
уруьуйд
ааьын

Краска
енун
хатылааьын.
Кыраасканан
уруьуйдуурга
чэнчистик
туттары
ситиьии.

толкуйдуур
дьогурдарын,
санарар
саналарын
сайыннарыы(опи
ши предмет по
признаку)

Ватмацца
малина
сэбирдэхтэр
э,
уга
уруьуйдамм
ыт, кыьыл
еннеех
краска,
киистэлэр,
салфеткалар
крышкалар.
тэриэлкэлэр,
Фрукталаах
корзина, 1
дьиннээх
яблоко.
Быьах.

Детсад
ойуута.

Оголоор, эьэ саас ар5аххаттан
тахсарыгар аччык буолар.
Эьэ тугу таптаан сиирий?
Малина отон уруьуйдаан биэрэбит
дуо?
Хайдах уруьуйдуулларын кердерер.

Корзинага саьыл биьиэхэ кэьиитин
ыыппыт.

Оголор эппиэттэрэ.
Малина отон уруьуйдууллар.

Бары
бииргэ ,
араас
ньыманан,
еннеех
красканан
уруьуйдуур
га,
чэнчистик
туттарга
уерэнэллэр.

Фрукталары
ааттыыллар.
Дьаабылаканы керен туран Ситимнээх
Фрукталары
сана5а
признактарынан(быьыыта,
ене, кэпсииллэр. Этии онороллор.
санара
ахсаана, сыта, амтана) керен туран
уерэнэллэр.
кэпсииргэ уерэтии. 2-3 тыллаах Элбэх, а5ыйах ейдебулу
саныыллар, этэллэр.
этии онорторуу.
Толкудуург
а
Дьаабылыка
амтанын
хайдах Боппуруоска альтернативнай
уерэнэллэр.
эппиэттэри биэрэллэр.
билэбит? Оттон сытын?
Бэйэ5э
туьаайыыга
Толкуйдаан
тумук
- элбэх, а5ыйах ахсааны быьаарар.
билиини
онороллор.
ылаллар.
- биир дьаабылаканы хайдах
уллэрэбит?
О5олоор, бугун аптаах ойуурга
сырыттыбыт. Учугэй дуо?
Билигин дьиэбитигэр барыахха.

