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Соруктар:


Тылга дор5оон миэстэтин быьаарары чицэтии;



Тылы дор5оонунан ырытары эрчийии;



Аьа5ас, бутэй дор5ооннор араастарын чицэтии;



Биир суьуехтээх тыллары аа5арга холонуу;



Этии туьунан ейдебулу чицэтии;



Схеманан этии толкуйдааьын;



Бол5омтону сайыннарыы;



Тереебут тылга тапталы иитии.

Туттуллар матырыйаал: муз. центр, запись, «аптаах меьееччук», этии схемалардаах
плакат, посылка, оонньуурдар: мээчик, массыына, куукула, фишкалар, «аптаах
харандаас».
Дьарык хаамыыта: Тэрээьин
1 Тэрээьин
Иитээччи: О5олоор, бугун биьиги группабытыгар посылка кэлбит иьигэр флешка баар
истэбит да.
«Кунду о5олор! Мин Билии королеватабын. Бугун мин эьигини Билии Дойдутугар
ыалдьыттата ыцырабын! Мин эьиги грамота5а уерэтии дьарыгыгар туохха уерэммиккитин
билиэхпин ба5арабын. Билии Дойдутугар араас интириэьинэй сорудахтар куутэллэр, ону
эьиги толоруохтааххыт. Ескетун эьиги сорудахтары барытын сепке оцордоххутуна
эьигини бириис куутэр. Эьиэхэ ситиьиини ба5арабын!!!»
Иитээччи: Чэ, эрэ, о5олоор Билии Дойдутугар барарга бэлэммит да? Ол гынан барыахпыт
иннинэ билэр букваларбытын уонна дор5ооннорбутун хатылыа5ыц? (меьееччуктээх
буквалар)
Иитээччи: Этиц эрэ о5олоор, буква дор5оонтон туох атыннаа5ый?

(букваны биьиги керебут уонна аа5абыт, дор5оону истэбит уонна сацарабыт)
Аьа5ас до5ооннору хатылыа5ыц эрэ. (а, о, и, ы, у, э, v, е, )
Чэ, билигин биьиги барарга бэлэммит. Миэхэ аптаах харандаастаахпын онтум Билии
Дойдутугар баар буоларбытыгар кемелеьуе. Биир, икки, ус Билии Дойдутугар баар
буолуохха!
2 Сурун чааьа:
Иитээччи: Дьэ, эрэ биьиги Билии Дойдутугар кэллибит, бу арааьа бастакы сорудахпыт
быьылаах:
Билии Королевата посылка ыыппыт. Эьиэхэ подароктар. Подароктарбыт ааттарын
суьуеххэ араарыц диэбит (посылка иьиттэн оонньуурдары: мээчик, массыына, куукула,
кубик хостуур, о5олорго кердерер)
Керуц эрэ, о5олоор, бу тугуй? Суьуэхтээтибит. Хас суьуехтээх тыл эбитий?
Биир тылынан бу предметтэри туох диибитий?
Иитээччи: Саамай сеп. Онтон бу 2-с сорудахпыт. Этиц эрэ миэхэ этии диэн тугуй?
2-с сорудахпытыгар схема кеметунэн этии толкуйдуохтаахпыт (ус белеххе арахсан
бэриллибит схемаларынан этии толкуйдууллар)
1)

/_______

______.

2)

/_______

______ ______.

3)

/_______

______ ______ ______.

Иитэччи: Этиц эрэ о5олор, бу сурааьыннар тугу бэлиэтииллэрий? (тыллар) Оттон бу
бастакы бэлиэ тугу кердереруй? (этии са5аланыыта, улахан буукубаттан суруллар). Этии
буттэ5инэ туох турарый? (точка). (О5олор оонньуур диэн тылынан этии оцороллор)
Иитээччи: Маладьыастар! Бу соруда5ы эмиэ сепке оцордубут. Билигин кыратык
сынньаныахпыт уонна салгыы барыахпыт
Физкультминутка: В лесу
Руки подняли и покачали (Качаем поднятыми вверх руками.)
Это деревья в лесу. (Плавно опускаем руки вниз.)
Руки нагнули, кисти встряхнули — (Встряхивание кистей рук.)
Ветер сбивает росу. (Машем руками перед собой.)
В стороны руки, плавно помашем (Руки в стороны.)
Это к нам птицы летят. (Повороты туловища с раскрытыми руками в стороны.)
Как они сядут, тоже покажем, (Приседания.)

Крылья сложили назад. (Встали, спрятали руки за спину.)
Иитээччи: Сынньанныбыт уонна билигин салгыы барабыт. Бу ессе биир сорудах (сурук
таьаарар)
Мин билигин эьиэхэ тыллары этиэм эьиги тыл бастакы дор5оонун букватын
булуохтааххыт
Харандаас
Аан
Алаадьы
Сиэркилэ

билигин ханнык тыл тахсыбытын аа5ан керуеххэ эрэ: хаас

Хаас диэн тылы суьуэхтуе5уц эрэ. Хас суьуехтээх эбитий? Бастакы дор5ооно ханныгый?
Хайдах дор5оон эбитий? (2, 3, 4 дор5оонноро). Хас дор5оонноох тыл эбитий? (фишканан
тылы ырытыы)
«О5олор маладьыастар! Бэриллибит сорудахтары барытын толордулар. Мин эьигини
кытта быраьаайдаьабын, Билии дойдутугар ессе ыалдьыттыы кэлэргит буоллар уеруем
этэ. Аныгыскы керсуеххэ диэри!»
Иитээччи: Манан Билии Дойдутугар айаммыт тумуктэнэр, группабытыгар теннер кэммит
тиийэн кэлэр. Чэ, эрэ, харахпытын саптыбыт. Биир, икки, ус группабытыгар баар
буолуохха.
3 Тумук.
Иитээччи: Бугуццу дьарыкпытын себулээтигит да? Биьиги бугун тугу гынныбыт? Тугу
ордук себулээтигит?

