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Ыытыллар күнэ:
Бөлөҕө: орто
Темата: «Ыраас, чэнчис буолуохха»
Сыала: ыраас, чэнчис буоларга билиини хаҥатыы, чиҥэтии. Оҕону интэриэһиргэтии,
дьарыктан дуоһуйууну ыларын ситиһии. Толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы.
Соруктара:
Үөрэтии: «М» букваны билиһиннэрии, «М» дорҕоонноох тыллары сөпкө чуолкайдык
ааттыылларын ситиһии, дорҕоону таба истэллэрин чиҥэтии.
Сайыннарыы: тыл саппааьын байытыы, оҕолор бэйэлэрин ыккардыгар сэһэргэһиилэрин
салгыы сайыннарыы. Оҕолор толкуйдуур дьоҕурдарын сайыннарыы.
Иитии: Оҕо элбэҕи билэр–көрһр баҕатын иитии; Улахан киьһиэхэ, алтыһар
табаарыстарыга истиҥ сыһыаҥҥа иитии.
Көрүҥэ: Бөлөҕүнэн
Туттуллар тэриллэр: телевизорга видео, хартыына. Араас өҥнөөх, быһыылаах
мыылалар, воздушнай шарик (буквалаах), сибэккиилэр (буквалаахтар), туруубкалар,
таастаах уу, мыльные пузыри (оҕо ахсаанынан).
Этаптара
Ис хоһооно
-Үтүө күнүнэн, оҕолоор!
Тэрээһин чаас.
- Бүгүн биһиги..(экраҥҥа эмискэ оҕо көстөр)
- Уой, бу кимий?
- Хайдах буолбут оҕонуй?
Кини суунарын сөбүлээбэт,
Мыыланы тутуон баҕарбат,
Ууттан куттанар,
Мэлдьитин кирдээх сылдьар (Ол кимий?)
- Ханна киртийбитэй буолуой? Тоҕо? (кирдээх оҕолор
Сүрүн чаас.
хартыыналара).
- Бу оҕо хайдах ыраас буоларый? (Оҕолор эппиэттэрэ)
Музыка тыаһыыр (телефон).
-Оҕолоор, туох эрэ тыаһыыр дии. Ханна тыаһыырый?
(дьааһыкка тыаһыыр, оҕолор көрдөөн булаллар).
- Уой, тоҕо элбэҕэй? Бу туохтарый?
-Мыылалар.
- Мыыла араастаах буолар. Детскай (Оҕолор суунар мыылалара),
хаһаайыстыбаннай (иһит, таҥас сууйарга туттуллар мыыла),
туалетнай (бааннайданарга, душтанарга туттуллар), убаҕас
мыыла (илиини суунарга, бааннайдарга). Бу мыыла хайдаҕый?
(кытаанах), (убаҕас). Мыылалар араас быһыылаахтар...өссө араас
өҥнөөхтөр.
- Сыттааҥ эрэ, мыыла сыта тугу санатарый? (Оҕолор эппиэттэрэ)
(Шарик көтөн кэлэр)
Артикуляционнай гимнастика:
- уоспутунан ырбайабыт, уоспутун чорботобут;
- Тиис сайҕаныы;
- Балыктар кэпсэтэллэр;
- Истигэнэ суох тылчаан;
- Чаһы.
- Бу туох көтөн кэллэ? Манна өссө буквалаах.
- Ханнык букваный? (букваны биһиги көрөбүт, суруйабыт).
- Онтон дорҕоону истэбит, саҥарабыт. Дьэ, билигин ким чуордук

истэрин билиэхпит. «М» дорҕоонноох тыллары этэбин. Ону
эһиги тыл иннигэр, ортотугар, кэннигэр иһиллэрин
истиэхтээххит. Кулгаахпытын сэгэтэммит, үчүгэйдик истэбит.
- Мыыла. «М» дорҕоон ханна иһиллэрий?
- «М» дорҕоонтон саҕаланар тыллары этиҥ.
Физминутка: «М» буквабыт сүтэн хаалбыт дии. Ханна
саспытай буолуой? Оҕолоор, сибэккилэргэ көрүҥ эрэ
(сибэккиилэргэ буквалар сыһыарыллыбыттар)
Чиҥэтии.
- Оҕолоор, мыыланнан хайдах суунабытый?
- Мыыланы ууга илитэн баран биирдэ илиибитин, эппитин
суунабыт. Көрүҥ эрэ, бу ууну. Уубут мыылалаах дуу, суох дуу?
Уу мыылалааҕын хайдах билиэххэ сөбүй? (буккуйан, трубканнан
үрүү). Туох эмит тахсар дуо? Тоҕо?
-Билигин убаҕас мыыла кутабыт уонна буккуйабыт уонна
туруубканнан үрэбит. Туох таҕыста? (күүгэн)
- Улахан күүгэн таһаарыахха эрэ. Ким уһун тыыннааҕын
билиэхпит. Биир, икки, үс...
- Мыылалаах уу күүгэннээх буолар эбит.
- Мыыла күүгэнинэн ким улахан шарик таһаарарый? Биир, икки,
үс... (Мыльные пузыри)
Түмүк.

-Оҕолоор, кирдээх оҕоҕо тугу сүбэлиибитий?
- Ханнык букваны биллибитий?
- «М» дорҕоонтон саҕаланар тылларда этиҥ.

- Хайдах уу күүгэннээх буоларый?
- Маладьыастар! Көрсүөххэ диэри!

