Тылы сайыннарыыга тумуктуур дьарык технологическай картата
Буоларкунэ-дьыла: 2021 сыл, ыам ыйын 25 кунэ
Сыала: Оонньуу кеметунэн о5олор кыьыны быьа билбиттэрин-кербуттэрин чинэтии
Соруга:
 Наардаан ааттыыр, сааьылыыр уеруйэ5и инэрии; Тылга дор5оону арааран истэр, сепке ааттыыр, бэлиэтиир
уеруйэ5и чинэтии; Илиини сурукка бэлэмниир уеруйэ5и чинэтии.
 Ситимнээхсаналарын сал5ыы сайыннарыы. Истэн, керен ылынар дьо5урдарын уонна тулалыыр эйгэ5э хайысханы
быьаарар сатабылы сайыннарыы;
 О5ону ке5улуур интэриэьи уескэтии; сыалы ситиьэргэ уьуйуу.
Уобаластар дьуерэлэьиилэрэ: Тылы сайыннарыы, билии-керуу, бодоруьуу, айар дьо5уру сайыннарыы
Туттартэриллэр: Хас биирдии о5о5о моонньугар планшет (Каарта), харандаас.1-(Куех от, кун, сибэккиилэр, муус
чопчу, хаар, тураах, туллук, хайыьар, кумах чохчото, уу ойуута, сымыыттаах чыычаах уйата), 2- хомурдуос, оо5уй о5ус,
аьыыка, урумэччи, ежик ойуулара, телевизор. 3- пазл, фишкалар 8 устуука. Остуол. 4-буукубалар А У О Э И. 5-Тураах,
дьиэ, далаьа, оонньуур кыыллар. 6. Экранна Итии, хара, модьу, уьун, куннээх, тимир, муус, кыра ойуулара. 7. Кумахтаах
подностар, стекалар.
Артикуляционнай эрчиллии «Туннук»
Туьумэхтэр
Дьарык ис хоьооно
э
Киирии
Детсаакка кэллэххитинэ кимнээ5и керсе5утуй? Саамай сеп,
чааьа
до5отторгутун, улэьиттэри кытта керсе5ут. До5ордуу о5олор
буоларбыт быьыытынан «До5ордоьуу» хоьоонун этиэххэйин эрэ.
Уонна до5ордуу буоларбытын олох умнубаппыт, себулэьэ5ит?

О5олор дьайымаллара

Бириэмэтэ

Ыйытыыга
эппиэттииллэр,
хоьооннорун этэллэр

1мун.

Сурун чааьа Иитээччи: Оонньуоххутун ба5ара5ыт? Экранна Робот кестер,
санарар. Бу суолунан барыаххыт, баран иьэн араас сорудахтары
толоруохтааххыт.
Сатаан
толоруоххут
дуо
о5олоор?
Толорбуккутун бэлиэтээн иьээрин (Биирдии карта курдугу
тунэтэбин, моонньуларыгар кэтэллэр) 1. Сайын бэлиэтин
булаттаан дуоска5а сыьыарын эрэ о5олоор. (Уурбут о5о
биричиинэтин быьаарар)- То5о манны ыйаатын? Сайын кетердер
кэлэллэр эбиит.

Ыйытыыга
хоруйдууллар, саас
бэлиэлэрин булан
сыьыараллар.

2 мун.

Араас ойуулаах
карточкалартан талан
сайын ойуутун
таьаараллар

2. Манна туох сыыьа баарын таайын. Сайын буолан айыл5а Сыыьаны буланнар
уьуктубут. Ону кытта тэннэ ессее туохтар уьуктубуттара буолуой? этэллэр, быьаараллар
Уен-кейуур ортотугар кыыл киирбит. Туох сыыьа баарын
быьааран кэпсэттэрии (оонньуурдары белехтееьун)

3 мун.

3. Остуолга олороммун дьоьумсуйан
Араас оонньуур быыьыттан
Кыра-кыра лоскуйдарынан
Ойуу
таьаарар
пазлы
булан
ыллым
танаары.
Ханнык оонньуур аата иьилиннэ?
Пазлтан ойуу таьаараллар, Онно баар хартыынаны кэпсииллэр,
Т дор5оонтон тахсар ити пазло йуутугар туох баарый?
ТЫЫ диэн тылы дор5ооннорун ырытыы. Бастакы дор5оон – Т,
бутэй дор5оон

7 мун.

Пазлы таналлар,
ойуутун кэпсииллэр,
фишканнан ТЫЫ
тылы суруйаллар,
дор5ооннорун
ырыталлар

Таайаллар, ханнык
4.Айах, уос хамсыырынан керен дор5оону таайын. Таайбыт тыл ессе тахсарын
дор5ооннут букватын булан кердерун
быьаараллар,
букватын булан
кердереллер

2 мун.

5.Кыыьырымта5ай Тураах.*Кыылаатын бастакы дор5оонун
эт.
*Хас суьуехтээ5ин ыстанан кердерун
*Этиитолкуйдаатаххытына дьиэ5э киириэххит

Тутан турар
кыылларын бастакы
дор5оонун, суьуе5ун
ахсаанын этэллэр,
этии толкуйдууллар

6.Тыл утарытын эт. Итии-тымныы, хара-ма5ан,

2 мун.

1 мун.
Утарыта суолталаах
тыллары этэллэр

Тумуктуур
чааьа

Каарталаргытын бэлиэтээтигит, кердерун эрэ. Хас соруда5ы
толорбуппутуй? Ким хасыьы себулээтэ? Билигин бу кумахха ким
тугу себулээбитин уруьуйдаан кердерун, себулэьэ5ит?

Инчэ5эй кумахтаах
подноска стеканнан
уруьуйдууллар

2 мун.

