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Дьарык

Тылы сайыннарыы

Бөлөҕө

Орто бөлөх

Дьарык барыла (темата)

Сааскы дьыл кэмигэр айан

Буолар кэмэ

Ыам ыйа

Дьарык тиибэ

Саҥаны биллэрии

Дьарык керунэ

Булкаас- уус – уран айымньы, тыл сайдыыта, кэрэ эйгэ, ахсаан,
өҥү – дьүһүнү араарыы, эти –сиини эрчийии, тулалыыр эйгэ

Дьарык сыала

Бөлөҕүнэн үлэ нөҥүө тулалыыр эйгэни кытта билсии
Уус - уран айымньыга умсугутуу, интэриэстэрин тардыы
Оҕо саҥарар саҥатын, толкуйдуур сайыннарыы, тыл саппааһын байытыы

Соруга

Хоһоон ис иэйиитигэр тирэҕирэн, бэйэ иэйиитин уьугуннарыы, ис туругу иитинии,
санааны сааьылааьын.
Сиэрдээх быһыыга - майгыга иитии.

Уруок тэрилэ

Хартыыналар
Ааптар мэтириэтэ
Сибэккилэр
Пазл
Магнитофон
Куукула

Дьарык хаамыыта

Тэрээһин – турукка киллэрии (2 мүн)
Артикуляцияҕа дьарык (1 мүн)
Тургутан көрөр кэпсэтии (5 мүн)
Толкуйдуур дьоҕуру сайыннарыы (3 мүн)
Физ тохтобул (1 мүн)

Хоһоону ааҕыы, ырытыһыы (2 мүн)
Түмүк оҥоруу (1 мун)
Личностно- значимая проблема (Сүрүн
өйдөбүл)

Бэйэ- бэйэҕэ болҕомтолоох буолуу, эйэлээх сыһыан, өйдөһүү – олох сүрүн өйдөбүллэрэ.
Үтүө санаа идеята
Бииргэ улэлиир уеруйэх – дьону кытта бииргэ алтыьан уерэнэр, улэлиир
араас ньыманы баьылыыр (пааранан, биирдиилээн, беле5унэн уо.д.а)

Дьарык көрүҥэ уонна киэбэ

Сайыннарыылаах дьарык технологията - бөлөҕүнэн куолаан үлэ,бэйэ санаатын этии,
оҕо көхтөөх кыттааччы,чинчийээччи,саҥаны арыйааччы буоларын ситиһии.

Дьарык хаамыыта
Дьарык хаамыыта

Бириэ
мэтэ

1.Тэрээһин.

1 м.

Уерэтэр,
сайыннарар
сорудахтар

Иитээччи үлэтэ

Үтүө кунунэн!
Оҕолору турукка киллэрии

Уос тыл
эрчиллиилэрин Хамсаныылары
оҥоруу
көрдөрүү

2. Тургутан көрөр кэпсэтии

2м

Бүгүн
сиэттиспитинэн
интэриэһинэй

Оҕо улэтэ

Оҕолор
болҕомтолорун
иитээччигэ
хатыыллар.

Улэ керунэ

Оҕолор төгүрүччү туран, бэйэбэйэлэригэр мичээрдээн
дорооболоһоллор.

Оҕолор үтүктэллэр

Оҕо саҥарар дьоҕурун
сайыннарыы, тыл саппааһын

дьикти
айаҥҥа
турунуохпут.
(зал
устун
хаамаллар)
Бастакы
тохтобулбутун
хартыынаҕа
оҥоробут.
Сайын.
Сайыны ким
таптыырый?
Тоҕо?

байытыы, бэйэҕэ болҕомтолоох
буолууга иитии

бу

Оҕолор
эппиэттииллэр,
тоҕо
сөбүлүүллэрин,
сөбүлээбэттэрин
быһаараллар.

Күһүн
Кыһын

Оҕолоор,
биһиги
ааҕар,
үөрэтэр Оҕолор
хоһооннорбутун
хатылыыллар
барытын
Амма
Даайыс суруйбута
дии.
(автор
мэтириэтэ)
Дьыл кэмнэринэн
хоһооннорун
аахтарыы
Салгыы айан

3м

2

Сааска
ыалдьыттааһын
Пазл хомуйуу
Куукулалыын
–
(Сааскылаанаҕ Сааскылааналыын
а көмөлөһөн, кэпсэтии
ньургуһун
сибэккини
- Оҕолоор, бу
таһаараллар)
ханнык
сибэккиний
- Кини хаһан
үүнэрий
- Хайдах
сибэккиний
Ньургуһун
хаартыскаларын
көрүү

Оҕолор
билигин Толкуйдуур дьоҕурдарын
ханнык дьыл кэмэ сайыннарыы
буоларын
быһаараллар.
Ньургуһун
Саас
араҕас

Оҕолоор,
Оҕолор чуумпуран
Сааскылаанабыт
истэ сатыыллар.
тугу эрэ саҥарар
да, иһиллибэт дии.
Халлаан сылыйан,
таһырдьа
наһаа
чараастык
сылдьыбыт,
ол
иһин
күөмэйэ
ыалдьыбыт
Доруобуйаны көрүнүү
Ол
иһин
Погодаҕа
сөп
хайдах
түбэһэрдик
таҥныахтаахп
таҥныахтаахпыт.
ытый
Сааскы
салгын
кутталлаах.

Физ тохтобул

2

Көҕүлээһин
2

Музыканан
хамсаныылар

Ньургуһун сибэкки Оҕолор үтүктэллэр
тыллыытын
көрдөрөр
хамсаныылар

Сааскылаанаб
ыт
сибэкки
ньургуһун
сибэккини
көрүөн
баҕарбыт эбит.
Хайдах
гынабыт,
көмөлөһөбүт
дуо?

Айаннаан иһэн
Көрдүү
ньургуһун сибэкки дуо?
туһунан
иһитиннэрии
Хаар
анныгар
ньургуһуннары
булуу
Бары
биирдии
сибэккини
үргүөххэ.
Оҕолоор,
биһиги
сааһы аҕаллыбыт
дии,
маҥнайгы
сибэккини биһиги
буллубут.

Эти – сиини эрчийии,
сэргэхситии

барабыт
Интэриэһи тардыы

2

Рефлексия

Хоһоону
аахтарыы

Бүгүҥҥү
дьарыктан тугу
биллибитий?
Ханнык дьыл
кэмнэрэ
бааллар
эбитий?
Ньургуһун
хаһан үүнэр
эбитий?
Саас хайдах
таҥна
сылдьыахтаах
эбиппитий?..

Ньургуһуммутун
тутан,
төгүрүччү
олорон, бу кэрэчээн
сибэкки
туһунан
хоһоон ааҕыахха.
Оҕолор
эппиэттэһэллэр.

Түмүк
1

Дьыл
4
араас
кэмнээх эбит. Бары
уратылар.
Ньургуһун сибэкки
хорсун,
тымныыттан
куттаммат...
Айылҕаны
харыстааҥ,
тэпсимэҥ
Түмүккэ үөрэппит
хоһооммутун
Рустам
ааҕыытынан
түмүктүөххэ.
Маладьыастар,
бары
көхтөөх
кыттыыны
ыллыгыт.
Сааскылаанаа, эн
төһө
дуоһуйдуҥ.
Оҕолор
эйиэхэ
көмөлөстүлэр дии.

Харыстабыллаах сыһыаны
иҥэрии

