«Кунчээн» иккис кыра белеххе тумуктуур дьарык технологическай картата
«Саас »

Иитээччи: ИвановаА.П

О5о сааьа: иккис кыра белех
Темата: «Саас»
Сыала : о5о билэр-керер эйгэтин кэнэтии
1.
2.
3.
4.
5.

Соруктара:
1-4 дылы чыыьылалары , геометрическай фигуралары, кэриннэри чинэтии
Ситимнээх сананы, кэпсиир дьо5урдарын сайыннарыы
дор5ооннору чуолкайдык санаран тыллар бастакы дор5ооннорун быьааралларын ситиьии
утуе сыьыанна, бииргэ сатаан улэлииргэ иитии
Остуоруйаны оруолларыгар киирэн оонньоон кердереллерун ситиьии
Дьарык формата: оонньуу
уобаластар: коммуникация, познание,художественна-эстетическай, оздоровительнай
Туттуллар тэриллэр: дьыл кэмин танаьа, карточкалар, геометрическай фигуралар, сибэккиилэр, былыт ,
сыыппаралар , ватмантан хатын мас

туьумэх

соруктар

О5олору
дьарыктаныыга
ке5утуу

О5олор
бол5омтолорун
тардыы

Тэрээьин

Сурун чаас

Иитиллээччи
улэтэ
Утуе кунунэн о5олор,
О5олор дьиэ
бугун биьиэхэ ыалдьыттар иьигэр
кэллилэр. Кинилэр эьигини олороллор
теье улааппыккытын,теье
билиилээххитин керееру
кэлэн олороллор.

Туттуллар
тэриллэр

хатылааьын

Саас кэлэр
«Саас»хоьоон аахтарар

Дьыл кэмнэринэн
бэлиэлээх
дьууппа, саас
музыката

1 мун

1)Тыыныы
гимнастиката

Былыттарынан тыыныы
гимнастикатын онотторор

Тыал,ардах тыаьа

30сек

2)1-4 дылы ахсааны
хатылатыы

Ньургуьун сибэккии
сэбирдэ5ин ахсаанынан
чыыьыланы уурдарыы

3) еннеру
хатылатыы, элбэх,
а5ыйах тэннээьин

Уеннэри кейуурдэри
еннерунэн наардатар,
ханнык уен элбэ5ин
быыьаартарар
Урэ5и туоруур муоста

4) кэриннэри

Иитээччи улэтэ

Хоьоон
аа5аллар,
Ыйытыыга
эппиэттииллэр,
сэнээрэллэр
Бары былыт
таммахтарын
урэллэр
Сэбирдэх
ахсаанын
аа5аллар
чыыьыланы
булан
уураллар
Еннеру
наардыыр,
тэннээн керер
Беле5унэн

бириэмэтэ
1 мун

Ньургуьун
1 мун
сибэккии туьунан
ырыа сыыппаралар
Уен кейуур
саната,оонньуура,
иьиттэр

2мун

Уу тыаьа,мас

3 мун

чинэтии
5)сэрэхтээх буолуу
кэпсэтии

тутталларыгар ке5уйэр
Геометрическай
быьыылаах муустар

улэлииллэр

тутуу материала,

Сынньалан

Ырыаларын
хатылатыы

Беле5унэн
ырыа
ыллыыллар

Чыычаах ырыата
Магнитофон,

5мун

Сурун чаас

Аьа5ас дор5ооннору
хатылатыы

«Цыплята»,муз и слова
Филиппенка
«Зима прошла»муз и слова
Метлова
тыллар бастакы
дор5ооннорун быьаартарар

Биирдиилээн
улэ

2 мун

Хартыынан улэ

«Эриэппэ»

остуоруйа
кэпсииллэр,
Оонньоон
кердереллер

чинчийии

Соьуччу тугэни тэрийэр
Сайын киирэр

Ойуулар , хатын
мас,буквалар,
конверт
остуоруйа
музыката,
остуоруйа
геройдарынан
ободок
Кумаа5ы
сибэккиилэр, уу,

Тугу
себулээбиттэрин
ыйытыы

Бэлэх туттарар

Беле5унэн
улэлииллэр,
толкуйдууллар
Дьайымалтан
Хампыат
дуоьуйууну
ылыы

тумук

5мун

2 мун
1 мун

