Интегрированнай дьайымал технологическай картата
Иитээччи: Коротова Оксана Дмитриевна
Бөлөх: орто бөлөх
Тиэмэтэ: Остуоруйа - омуннаах, олоххо үөрэтэр албастаах.
Көрүҥэ: Интегрированнай.
Сыала: Остуоруйа барҕа баай тыыныгар умсугутан оҕону билиигэ-көрүүгэ уһуйуу.
Соруктара:
Үөрэтэр: Оҕо остуоруйалар тустарынан билиитин - көрүүтүн кэҥэтии, билиэх-көрүөх баҕатын уһугуннарыы,
өйүн-санаатын, тылын –өһүн байытыы.
Сайыннарар: Оҕо билэр - көрөр дьоҕурун сайыннарыы, өйгө тутар, ситимнээн саҥарар, толкуйдуур, тэҥниир
үөрүйэхтэрин салгыы сайыннарыы.
Иитэр: Остуоруйаларга тирэҕирэн сиэрдээх, ыраас –чэбдик, үтүө сыһыаҥҥа, эйэлээх, түмсүүлээх буоларга иитии.

Туттуллар тэриллэр: «Кыһыл Бэргэһэчээн», «Хаастар», «Эриэппэ», «Суунньукку» мультиктартан быһа
тардыылар, «Кыыллар ийэлэрин бул» ойуулаах лиис кумааҕы, харандаас (6), кумааҕы куукула ( былааччыйа,
бачыыҥката, бэргэһэтэ), Эриэппэ остуоруйа атрибуттара: эриэппэ, оҕонньор бэргэһэтэ, эмээхсин былаата, ыт,
куоска, кутуйах мааскалара.
Үөрэхтээhин уобаластарын дьүөрэлэhиитэ: билии-көрүү,
музыка, хамсаныы.

тылы сайыннарыы, социально-коммуникативнай,

Дьайымал Оҕоҕо
тутула
сатабылы,
үөрүйэҕи
иҥэрии
( олохсутуу)
Киирии
чаас

Иитээччи дьайымала

Дорооболоһоллор Үтүө сарсыарданан!
.
Бүгүн биһиги остуоруйа
дойдутугар айанныахпыт. Хас
биирдии остуоруйа биһигини
туохха эрэ үөрэтэр. Бүгүн ону
биһиги билиэхпит. Онно биһиги
самолетунан көтүөхпүт. Мин
летчик буолуом. Эһиги
Илиилэрин туора пассажирдар буолуоххут.
тутан көтөллөр.
Бары самолетка киирдибит,
стройунан турабыт. Илиибитин
туора тутабыт уонна көттүбүт.

Оҕо дьайымала

Туттуллар
тэрил

Үтүө сарсыарданан!

Бириэ
мэтэ

1м

Летчик
атрибута

Сүрүн чаас Оҕолор иитээччи
саҥатын
болҕойон истэн
тураллар.

Таайаллар.

Мультигы
болҕойон
көрөллөр.
Иитээччи
ыйытыытыгар
эппиэттииллэр.

Оҕолор болҕойон
истэллэр.

Мин билигин эһиэхэ таабырын
таайтарыам. Сөпкө
таайдаххытына ол остуоруйаҕа
тиийиэхпит.
Ийэтэ киниэхэ кыһыл өҥнөөх
бэргэһэ тигэн биэрбитэ.Ханнык
остуоруйаҕа этэй?
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Кыһыл Бэргэһэчээн

Саамай сөп. Билигин “Кыһыл
Бэргэһэчээн”- диэн мультиктан
быһа тардыыны көрүөхпүт.

Оҕолор
таайдахтарын
а телевизорга
“Кыһыл
Бэргэһэчээн”
мультига
көстөр.

Кыһыл Бэргэһэчээн туохтан
бэйэтэ уонна эбээтэ алдьархайга
түбэстилэр?

Бөрөҕө туох наадалаах
баран иһэрин уонна
эбээтэ ханна олорорун
кэпсээн биэрэр.

Ол аата бу остуоруйа биһигини
туохха үөрэтэр эбитий?

Бу остуоруйа биһигини
билбэт дьоҥҥутун кытта
соҕотох сылдьан кэпсэтиэ Остуолга
суохтааххыт диэн үөрэтэр ойуулаах
эбит.
лиистэр
сыталлар.
Харандаастар.

Манна кыыл оҕолоро соҕотох
сылдьаллар. Ким эрэ албыннаан
илдьэ баран хаалара буолуо.
Ийэлэрин булалларыгар
көмөлөһөбүт дуо?
Барыгытыгар ойуулаах лиис
биэриэм. Харандааһынан кыыл

Кулунчук – биэ
ньирэй – ынах
чоппууска – куурусса
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Лиискэ
харандааһынан
кыыл оҕолорун
ийэлэрин
буллараллар.

оҕолорун ийэлэрин булларан
биэриҥ.
Маладьыастар!

харандаас

Бу кыылларбыт ийэлэрин кытта
сырыттахтарына алдьархайга
түбэһиэхтэрэ суоҕа.
- Чэ самолетпутугар
олордубут уонна салгыы
көтөбүт.
Самолетпут сиргэ түһэр.
Таабырын
Кыыс оонньуу сырыттаҕына үөр
хаастар кэлэннэр уолу уоран
илдьэ бараллар. Бу ханнык
остуоруйаный?
Билигин бу остуоруйа
мультигын көрүөхпүт.

Бу остуоруйа биһигини туохха
үөрэтэрий?
Куукула
таҥыннараллар
-платьетын
- атах таҥаһын
-бэргэһэтин.

ыт оҕото – ыт
сибиинньэ оҕото –
сибиинньэ
козлик - коза

Дьэ билигин биһиги «Куукуланы
таҥыннар” диэн оонньуу
оонньуохпут.

Оҕолор
таайдахтарын
а “Хаастар”
мультик
телевизорга
көстөр.
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Хаастар

Кыра бырааттарбытын
көрүөхтээхпит,харайыахт
аахпыт,
көмүскүөхтээхпит.

Кумаа5ы
куукула
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Бу курдук биһиги
бырааттарбытын,
балтыларбытын көрө-харайа
сылдьыахтаахпыт
Маладьыастар!
Самолетпутугар олордубут уонна
салгыы көттүбүт. Самолетпут
сиргэ түһэр.
Таабырын.
Мойдодыр
Ханнык остуоруйаҕа таҥастара,
оонньуурдара куоттулар этэй?
Бу остуоруйа биһигини туохха
үөрэтэрий?
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Оҕолор
таайдахтарын
а “Мойдодыр”
мультик
көстөр

Мэлдьи сууна-сотто
сылдьыахтаахпыт.Оччо5о
ыалдьыбаппыт.
Хоһоон ааҕаллар

Хоһоон ааҕаллар.

Биһиги “Суунньукку” диэн
остуоруйаттан хоһоон быһа
тардан үөрэппиппит дии. Ону
ааҕабыт дуо?

Мэлдьи-мэлдьи
суунуохха,
Киэһэ-күнүс, сарсыарда.
Кирдээх-хохтоох
сыылбаҕа
Саат-суут, саат-суут
буолуохтун!
Туругурдун түүлээх
соттор,
Кыллаах суунар суокка,
Кыра тиистээ тараах!
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Сити курдук биһиги сууна
сырыттахпытына чэгиэн-чэбдик
буолабыт.
Самолетпутугар олордубут уонна
салгыы көтөбут.
Самолетпут сиргэ түһэр.
Таабырын
Киниэхэ күн аайы уу куппут.
Эриэппэ
Онто улахыын да улахан буола
үүммүт.
Бу остуоруйа биһигини туохха
үөрэтэрий?

Эйэлээх, түмсүүлээх
буоларга. Оччоҕо барыны
кыайаҕын.

Бу остуоруйаны оонньуубут дуо,
оҕолоор.
Аһаа

Эриэппэ
мультигын
телевизорга
көрөллөр.
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Сүрүн чаас
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Тускул оҕонньор буолуо
Амелия- эмээхсин
Сиэн кыыс- Арианна
Ыт- Айсен
Куоска- Настя
Кутуйах- Тори
Инсценировкалы
ыллар.

Арай биирдэ оҕонньор эриэппэ
олордубут.Күн аайы уу куппут.
Онто улахыын да улахан буола
үүммүт. Оҕонньор эриэппэтин
хостоору тарпыт да тарпыт.
Кыайан туура тардыбатах.
Оҕонньор эмээхсинин ыҥырбыт.
Эмээхсин оҕонньортон,
оҕонньор эриэппэттэн
тарпыттар-тарпыттар, кыайан
туура тардыбатахтар. Эмээхсин
сиэнэ кыыһын ыҥырбыт.
Сиэнэ кыыс эмээхсинтэн,
эмээхсин оҕонньортон.
Оҕонньор эриэппэтэтэн
тарпыттар-тарпыттар, кыайан
туура тардыбатахтар. Сэнэ кыыс
ыты ыҥырбыт.

-Эмээхсиэн кэлэн көмөлөс
эрэ.

-Машенька кэлэн көмөлөс
эрэ.

-Жучка, Жучка кэлэн
көмөлөс эрэ.

Ыт сиэн кыыстан, сиэн кыыс
эмээхсинтэн. Эмээхсин
оҕонньортон, оҕонньор
эриэппэттэн тарпыттартарпыттар, кыайан туура
тардыбатахтар. Ыт куосканы
ыҥырбыт.
Куоска ыттан.Ыт сиэн кыыстан,
сиэн кыыс эмээхсинтэн.
Эмээхсин оҕонньортон,
оҕонньор эриэппэттэн
тарпыттар-тарпыттар, кыайан
туура тардыбатахтар. Куоска
кутуйаҕы ыҥырбыт.

-Мурка, Мурка кэлэн
көмөлөс эрэ.

-Кутуйах кэлэн көмөлөс
эрэ.

Кутуйах куоскаттан. Куоска
ыттан.Ыт сиэн кыыстан, сиэн
кыыс эмээхсинтэн. Эмээхсин
оҕонньортон, оҕонньор
эриэппэттэн тарпыттартарпыттар,туура тардан
ылбыттар.
Бу остуоруйа биһигини туохха
үөрэтэрий?
Түмүк

Ол аата хас биирдии остуоруйа
биһигини туохха эрэ эбэһээт
үөрэтэр эбит.

Иллээх, түмсүүлээх
буоллахха барыны бары
кыайыахха сөп эбит.

Нуучча улуу суруйааччыта А.
С.Пушкин эппит тылынан
дьарыкпын түмүктүөхпүн
баҕарабын.
- «Остуоруйа – сымыйа , ол
эрээри таайтарыылаах,
эдэр дьоҥҥо – үөрэх!”
-“Сказка-ложь, да в ней намек,
добрым молодцам –урок”

