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«Булугас эй абыла» –тэрэппуттэргэ аьа5ас интегрированнай хатыылааьын дьарык.
Дьарык сыала:
Уэрэтии: Тулалыыр эйгэни билиьиннэриигэ эскурсия ньыматын туьаныы,
дор5ооннортон тыл таьааралларын, этии онороллорун, ахсааны сэпкэ аа5алларын,
чыыьыла састаабын, хайысхалары, чаьыны хатыылааьын.
Сайыннарыы: Ба5а санаанан бириэмэнэн айанныылларын , ойго суоттуур,
толкуйдуур, тэтэрээккэ улэлиир дьо5урдарын сайыннарыы, тыл саппааhын байытыы.
Иитэр: О5олор бол5омтолорун тардыы. Сэрэхтээх, чэл буолууну иитии.
Туттар тэрил: Сурук, попугай уруьуйа, хараабыл макета, кроссворд, тэтэрээттэр,
харандаас, былаат, рюкзак.
Оонньуу быьыыта ( сюрпризнай моменнары туттуу).
Кэрдэрэр материал (ИКТ).
Тыл саппааьын байытыы (боппуруостарга эппиэттээьин, биирдиилээн эппиэттэри
биэрэллэрин чинэтии).
Хай5ааьын, дьарыгы тумуктээьин.
Биирдиилээн о5о5о улэ:
Никитаны, Янаны бол5ойон истэллэрин, ыксаабакка толороллорун чинэтии.
Марияны, Рустамы, Кэрэчээнэни, Костяны тэтэрээккэ улэлиир дьо5урдарын
сайынарарга хатыылааьын
Дьарык хаамыыта: Орг. момент: Попугай суругу а5алыыта.
I.
Иитээччи: - О5олор, бол5ойун эрэ, дьарык са5аланыан иннинэ танаспытын
кэннэрунуэ5ун. О5олор ааспыт оонньууттан хатыылыа5ын эрэ. Дид. Оонньуу
«Сэпкэ таай». Кэрун эрэ. О5олор попугай кэтэн киирдэ суруктаах. Суругун
аа5ыа5ын. «О5олор, дорооболорун! Мин бу арыыбар олорон кылаат буллум да
сорудахтардаах. Со5ото5ун сорудахтары таайыа суохпун, кэлэннит баьаалыста
кэмэлэьун. Пиратка Джейн».
Иитээччи: - О5олор, кэмэлэьэ барабыт дуо? Дьэ, эрэ барыахпыт иннинэ кими
ынырабыт. Маладьыастар. Фиксики. Ыллыа5ын.
(Фиксик киирэ)
II.
Фиксик: - Утуо кунунэн о5олор! Туохха санаар5атыгар, то5о миигин
ынырдыгыт.(О5олор эппиэттэрэ).
Оо, кырдьык да5аны улахан сорудах эбит. Уэруунэн кэмэлэьэбун. Айанныа5ыт
иннинэ чэбдигирии улэтин ыытыа5ын. «Самомассаж». Маладьыастар.
«Хараабыл» - Тэтэрээккэ улэ. (1 – 10 дылы туочкалары холбооьун)
Фиксик: - Маладьыастар. Кэрун эрэ айанныыргытыгар Хараабыл бэлэмнээтим.
Билигин эьиги бу хараабылынан айанныыгыт. Айанныыргытыгар сэрэхтээх
буолаарын. Кэрсуэххэ диэри.
(Музыка тыаыыр. О5олор бэрээдэктээхтик хараабыллга киирэн олороллор. Иитээччи
колокольчик тыаьатар. Уу тыаьа иьиллэр. Заал аана арыллар. О5олор арыыга
кэлэллэр. Пиратка Джейн о5олору кэрсэр).
Пиратка Джейн: - Дорооболорун, о5олор! Попугайым сурукпун тириэрдэн,
кэрдэьууьун ылынан кэлбиккитигэр махтанабын. Мин сурукпар этиллибитин курдук
кылаат булан баран, ханан кистэммитин билбэккэ олоробун. Кэмэлэьэ5ут дуо?
Ааспыт оонньуубутугар эьиги бириэмэ5э уэрэппиккит. Билигин бэйэм бириэмэнэн
сылдьабын. Элбэ5и кинигэ аа5ан биллим. Баьыыбаларын.Дьэ, эрэ бу карта баар.
Сорудахтардаах.Кыьыл флажоктан са5аланар.

(Дор5оон аат саспыт. Холобур – АНЯ – ЯНА. Хайысха5а улэ.( иннин диэки 2
хаамыы, уна диэки 3 хаамыыны онорор)
1 сорудах «Дор5оон» - «С», «О» дор5ооннортон тыллары таьаарыы.
АРИК – КИРА. Хайысха5а улэ.
2 сорудах «Бол5ойон иьит» - «С» дор5оон хана иьиллэрий? (Быраас,
остуол,
самолет).
РИКЯ – ЯРИК. Хайысха5а улэ.
3 сорудах «Этии оноруу» - Быраас , самолет диэн тыллартан элбэх тыллаах этии
оноруу.
ЯИРАМ – МАРИЯ . Хайысха5а улэ. (ИКТ)
4 сорудах «Тылла таьаар» - Чыыьылалары сэпкэ туруоран тыл таьаары.
IV.
Хамсаныылаах оонньуу « »
V.
5 сорудах «Булугас эй» - Чыыьыла састаабын булуу. (Дуоска5а улэ)
АТИКИН – НИКИТА. Хайысха5а улэ.
8
/ \
1
АНЕЛА – АЛЕНА. Хайысха5а улэ.
5
/ \
3
МАТСУР – РУСТАМ. Хайысха5а улэ.
6
/ \
4
VI.
6 сорудах «Толкуйдаа» - Логическай задача.
АТЙА – АЙТА. Хайысха5а улэ.
- Остуолга 3 яблоко баар. Биир яблоканы анаардаабыттар. Хас яблоко баарый? (3)
ЭНЭЭЧЭРЭК – КЭРЭЧЭЭНЭ. Хайысха5а улэ.
- 3 быраатыылар биирдии эдьиийдээхтэр. Бары хастарый? (6)

III.

7 сорудах «Тик - так» - Чаьыны сэпкэ туруор.
МИДАВ – ВАДИМ Хайысха5а улэ.
VIII. 8 сорудах «Глазомер» Геом. Фигураны тэннээьин. (ИКТ)
ЯТСОК – КОСТЯ Хайысха5а улэ.
Пират Джейн – О5олор, маладьыастар буллубут. Арыйан кэруэ5ун. Эьиги анны куьун
оскуола5а бараргытыгар бэлэмниир тэтэрээттэр эбит дии. Тэтэрээтэргитин сайын толорон
анны куьун оскуола5а бэлэмнээх бараарын. Кэрсуэххэ диэри!
IX.
Тумук - ыйытыы.
Иитээччи: - Чэйин, о5олор! Махтаныа5ын.Тэннуэ5ун. Бугунну оонньууга тугу
сэбулээтигит, туох ыараххаттары кэрустугут?
(Хараабылга олорон тэннэллэр. Рюкзактарын, былааттарын усталлар)
VII.

