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Анал тэрээһин: Ийэ тылы сайыннарыы – дорҕооҥҥо үлэ
Темата:
Оҕо тылга дорҕоону арааран истиитэ, чуолкайдык саҥарыыта, ИКТ оонньууларын
туһаныы
Сүрүн сорук
«Р» дорҕоону тылга арааран истии, чуолкайдык саҥарыы. Схеманы туһанан этии
оҥоро холонуу.
Самалык сорук:
Оҕо билиитэ-көрүүтэ, үөрэниитэ (обучающие задачи)
Этии хас да тылтан, тыл хас да дорҕоонтон турар диэн өйдөбүлү чиҥэтии.
Схеманы туһанан тэнитиллибит этии оҥорорго үөрэтии. Тыл саппааһын байытыы
- нууччалыыттан киирбит тыллар: ракетка, балерина, гитара, вентилятор,
гамбургер, корабль, верблюд.
Оҕо сатабыла, үөрүйэҕэ (развивающие задачи – умения, навыки)
Оҕо тылга дорҕооннору, этиигэ тыллары арааран истэр сатабылын сайыннарыы.
Тыл, этии схематын оҥорор үөрүйэхтэрин чиҥэтии. SMART-доскаҕа үлэлиир
үөрүйэхтэрин сайыннарыы.
Оҕо киһи быһыытынан иитиллиитэ (воспитывающие задачи)
Уустук сорудахтан чаҕыйбакка, толлубакка дьаныһан туран үлэлээһинэ. Оҕо
атын оҕолор сорудаҕы толорон ыйыытыыга хоруйдуулларын болҕомтолоохтук
истиитэ.
Тэрилэ:
1. ИКТ оонньуулара: “«Р» дорҕоонноох тыллары эт уонна булан ук”, «Р, Л
дорҕоонноох тыллары наардаан дьиэлэрин буллар», “Тараах” диэн тылы
суруй”, “ Тыл дорҕооннорун эт”;
2. логоритмика музыката - “ Марш в детском саду”,
3. этии оҥорорго экраҥҥа схема-ойуу, геометрическай фигуралар.
Инники үлэ:

Интерактивнай ньыманнан оҕолору SMART-доскаҕа оонньотуу,

схеманнан судургу этиилэри оҕо оҥоруута, “Р” дорҕооҥҥо дьиэктээх оҕолуун
анал эрчиллиини, оонньууну ыытыы

Үөрэтии эйгэлэрин дьүөрэлээһин:
билии-көрүү, тыл сайдыыта, кэрэ эйгэ, хамсаныы эйгэлэрэ.
Тэрээһин хаамыыта:
Киирии түһүмэх:
Тэрээһиҥҥэ туһулатыы:
Логопед – Оҕолоор, бүгүн биһиэхэ ким кэлбитий?
Оҕолор: Буратино.
Буратино: Оҕолоор, мин эһиги курдук биэс сааспын туоллум да, дорҕоону
билбэппин, этии оҥорору сатаабаппын. Ону эһигини үөрэтиэхтэрэ диэн эрэнэн
кэллим.
Логопед – Оҕолоор, эһиги Буратиноҕа көмөлөһүөххүт да?
Оҕолор: Көмөлөһөн.
Логопед : Буратино манна олорон оҕолор тугу гыналларын көр-иһит.
II. Сүрүн түһүмэх.
1. Логопед: Билигин биһиги болҕомтоҕо оонньуохпут. (Иитээччи ытыһын
1,2,3 таһыннаҕын аайы оҕолор төбөлөрүн араастаан хамсаталлар)
2. Логопед: билигин биһиги ”Р” дорҕоону чуолкайдык саҥараары тылбытын,
уоспутун эрчийиэхпит
(артикуляционнай гимнастика оҥоруу)
3. Логопед: Билигин экраҥҥа оонньуохпут – оҕолор ИКТ оонньууларынан “Р”
дорҕоонноох тыллары талан сөпкө саҥаран этэллэр (Логопед “ Р”
дорҕооҥҥо оҕолор эппит тылларын ойууларын угаттыыр)
4. “Тараах” диэн тылы дорҕооннорун эттэхтэрин аайы логопед сааһылаан
тылы сөпкө таһаарар.
Сынньалаҥ: « Марш в детском саду» логоритмика музыкатынан хамсанан
көрдөрөллөр.
1. Логопед : Оҕолоор билигин бу дуоскаҕа баар саспыт тылллары булуоҕуҥ
эрэ. Буратиноҕа ааҕан иһитиннэриэҕиҥ эрэ.

Оҕолор экрааҥҥа көстөр ойуулар 1-2-3... дорҕооннорун эттэхтэрин аайы
буква тахсан кэлэр, ону холбоон оҕолор тылы ааҕаллар.
2. Логопед : Оҕолоор, билигин биһиги тэнитиллибит этиини хайдах оҥорорго
үөрэниэхпит. Буратино эмиэ көрөн олорон үөрэн.
а) Этиини логопед экрааҥҥа уруһуйдаммыт геометрическай фигуралары
таһаартыыр.
б) Оҕолор этиини схема-бэлиэннэн, геометрическай фигураларынан оҥорон
этэллэр. Хас тыллаах этиини таһаарбыттарын ааҕаллар,
Логопед: Маладьыастар!
Сатаан оҥорботох оҕолорго көмөлөһүү.
III. Түмүк түһүмэх:
Логопед: Оҕолор маладьыастар! Бүгүн тугу билбиппитин-көрбүппүтүн ,
сатаабыппытын Буратино доҕотторугар сурук суруйан ыытабыт да?
Оҕолор: Суруйуохха. « Р» дорҕоону чуолкайдык саҥара үөрэннибит,элбэх саҥа
тылы биллибит,уһун элбэх тыллаах этии оҥоро үөрэннибит.
( Логопед лиискэ суруйбута буолар).
Буратино: О5олоор эһиэхэ улахан махтал! Мин доҕотторум эһигиттэн сурук
туттахтарына , мин сонуммун иһиттэхтэринэ аныгыскы сырыыга миигинниин
кэлсэллэрэ буолуо.
Чэ, мин бардым. Көрсүөххэ дылы!.

