Улахан бөлөх оҕолоругар аналлаах Ахсаан дьарыгын кэнспиэгэ: «Доҕордоһуу» (хайысхаҕа үлэ).
Иитээччи: Сысолятина Вероника Андреевна
Билэр-кѳрѳр дьоҕуру сайыннарыы уобалаһа. Ахсаан.
Кэрэ эйгэни сайыннарыы уобалаһа. Сыһыарыы.
Улахан бөлөх.
Тиэмэтэ: «Доҕордоһуу». (Хайысхаҕа үлэ).
Сыала: Доҕор диэн өйдөбүлү чиҥэтии, бэйэ-бэйэҕэ истиҥ сыһыаны иитии.
Соруктара:
1. Чыыһыла көппүтүн буларга, хайысханы араарар дьоҕурдарын салгыы эрчийии (үөһээ, аллараа, хаҥас, уҥа,
ортото).
2. Болҕомтолоох буолууну сайыннарыы.
3. 1-тэн 10-ҥа диэри уонна 10-тан 1-гэ диэри төттөрү ааҕары салгыы үөрэтии.
Туттуллар тэрил: презентация, араас өҥнөөх геометрическай быһыылар, түөрт муннук А4 илиис, сыыппаралар,
крокодил Гена, Чебурашка оонньуурдар.

№
1.

2.

Дьарык этаптара
Тэрийии чааһа

Сүрүн чааһа

Дьарык хаамыыта
Оҕолор хамсаныылара
– Үтүө күнүнэн!

Иитээччи
«Дружба» диэн ырыаннан оҕолор
группахааман киирэллэр.
– Үтүө күнүнэн оҕолоор! Мин аатым, Вероника
Андреевна.
– Оҕолор, кэлэн бары сиэттиһэн төгүрүччү
туран, баран бэйэ-бэйэбитигэр мичээрдэ
бэлэхтэһиэххэ. Мин кэннибиттэн үтүктэн
иһиҥ.
Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
– Көрүҥ, эрэ оҕолор, мин эһиги группаҕытыгар
киирэн иһэн, оонньуур булан ыллым.
– Көрүөҕүҥ эрэ. Бу тугуй?
Оонньууру арыйан көрдөрөбүн.
– Хайа, сурук баар эбит. Ааҕабын дуо?
– Оҕолор, бу суругу Чебурашка уонна
крокодил Гена ыыппыттар. Болҕойон истиҥ.
«Дорооболоруҥ, оҕолоор! Биhигини
Шапокляк, эhиэхэ кэлэн истэхпитинэ
муннаран кэбистэ. Баhаалыста биhиэхэ
көмөлөhүҥ!».
– Оҕолор, Крокодил Гена уонна Чебурашка,
Шапокляк диэн кимнээхтэрий?

Оҕолор сиэттиһэн төгүрүччү
тураллар, мичээрдээн бэйэ –
бэйэлэригэр үөрэллэр.
Тэҥҥэ хоһоон ааҕаллар.

Киллэрбит ооньуурбун көрөллөр.
Оҕолор эппиэттэрэ:
Чуумпуран истээллэр.

Оҕолор эппиэттэрэ – мультик

1 слайдаҕа Крокодил Гена уонна Чебурашка
көстөн кэлэллэр.
– Крокодил Гена уонна Чебурашка биhигиттэн
көмө көрдөөбүттэр. Биhиги кинилэргэ
көмөлөhөбүт дуо?
2 слайдаҕа Шапокляк көстөр. Саҥарара
иһиллэр.
– Оҕолоор, хайдах гынан доҕотторбутун
төннөрөбүт?
– Шапокляк доҕордуубутун суох оҥорон
кэбистэ дии. Кыыһырса-этиһэ сылдьар үчүгэй
дуо?
– Оччоҕо биһиги Шапокляк сорудахтарын
толорон, доҕотторбутун төннөрүөххэ уонна
доҕордуу-эйэлээх буолуохха.
– Чэ, оҕолоор, 1 сорудаҕы толоруоххайыҥ.
 Дидактическай
1 сорудахпыт «Миэстэҕин бул».
оонньуу
«Миэстэҕин бул». – Ыһыллыбыт сыыппаралары ылан 1-тэн 10-ҥа
дылы миэстэҕитин булан тураҕыт.
Музыка тыаһаан бүттэҕинэ бары сөпкө
миэстэҕитин булан турбут буолуохтааххыт.
Музыка холбуубун, араарабын.
Сөпкө турбуттарын чиҥэтэн 1-тэн 10-ҥа
диэри ахсаан аахтарабын.
– Оҕолор, аны төттөрү 10-тан 1-гэ дылы
миэстэҕитин булан туруохтааххыт.
Музыка холбуубун, араарабын.

геройдара.
Слайданы көрөллөр.

Оҕолор эппиэттэрэ:
Слайданы көрөллөр, истэллэр.
Оҕолор эппиэттэрэ:
Оҕолор эппиэттэрэ:

Оҕолор сыыппаралары ыланнар 1-тэн
10-ҥа дылы миэстэлэрин булан
туруохтаахтар.
Оҕолор 1-тэн 10-ҥа дылы уонна
төттөрү 10-тан 1-гэ дылы ааҕаллар.

 Дидактическай
оонньуу
«Аттыгар турар
чыыһыланы эт».

 Графический
диктант
(хайысхаҕа үлэ).

Сөпкө турбуттарын чиҥэтэн 10-тан 1-гэ
диэри ахсаан аахтарабын.
Слайдаҕа паровозтары көрдөрөбүн. Оҕолор
көппүт чыыһылалары ааттыахтаахтар.
– Оҕолор, көрүҥ эрэ, ханнык чыыһыла
көппүтүй?
– Онтон бу паровозка ханнык чыыһыла
суоҕуй?
Ити курдук паровозтардаах 3 слайда
көрдөрөбүн.
– Эһиги иннигитигэр геометрическай
быһыылар сыталлар. Ханнык быһыылар
сыталларын хатылыаҕыҥ эрэ (түөрт муннук, үс
муннук, көнө муннук, ньолбоһах).
– Оҕолор, болҕойон истиҥ, уонна бу сытар
илиискэ быһыыларгытын сөпкө
ууруохтааххыт.
•
илиис ортотугар саһархай төгүрүгү
ууруҥ;
•
төгүрүк уҥа өттүгэр от күөх түөрт
муннугу ууруҥ;
•
төгүрүк хаҥас өттүгэр кыһыл үс муннугу
уураҥ;
•
төгүрүк үрдүгэр халлаан күөх көнө
муннугу уураҥ;
•
төгүрүк анныгар оранжевай ньолбоһаҕы
ууруҥ.

Оҕолор слайда көрөн, көппүт
сыыппаралары этэллэр.
Оҕолор эппиэттэрэ:
Оҕолор эппиэттэрэ:
Геометрическай быһыылары
ааттыыллар.

Сорудаҕы толороллор.

– Оҕолор төгүрүгү ханна уурдугут?
– Төгүрүк уҥа өттүгэр ханнык быһыы
турарый?
– Төгүрүк анныгар ханнык быһыы турарый?
– Билигин сорудахпытын бэрэбиэркэлиибит.
– Оҕолоор, эһиги барытын сөпкө толорбут
буоллаххытына, бу слайдаҕа көстөрүн курдук
буолуохтаах.
– Көрүҥ эрэ сөпкө оҥорбуккут дуо?
– Аттыгытыгар турар, сыыһа оҥорбут
табаарыскытыгар көннөрөллөрүгэр көмөлөһөн
биэриҥ.
 Хамсаныылаах
оонньуу
«Молекула».

 Сыһыарыы
«Кутуйах».

Оҕолор эппиэттэрэ: илиис ортотугар.
Оҕолор эппиэттэрэ:
Слайданы көрөллөр.
Оҕолор эппиэттэрэ:
Сыыһа оҥорбут оҕолорго
көмөлөһөллөр.

– Оҕолоор, сылайдыгыт дуо? Кыратык
сынньанан оонньоон ылыаҕыҥ. Манна миэхэ
чугаһааҥ.
– Музыка тыаһыаҕа, тохтоотоҕуна, сыыппара
Оҕолор, музыка тыаһаатаҕына
көрдөрүөм, эһиги хас сыыппарыны көрдөрөбүн сүүрэлэря. Үҥкүүлүүллэр.
да, оччо буолан пааралаһан туруортааххыт.
Тохтооҕуна, сыыппара көрөннөр
паараннан тураллар.
Слайдаҕа Шапокляк ытыы олороро көстөр.
Оҕолор слайдаҕа Шакоплягы
Шапокляк саҥатын иһитиннэрэбин.
көрөллөр, саҥатын истэллэр.
– Оҕолоор, Шапокляк, хайдах доҕоро суох
олоруоҕай?
– Шапокляк доҕорун Ларисканы буларга
Оҕолор эппиэттэрэ
көмөлөһөбүт дуо?
– Бары миэхэ кэлиэххэйиҥ.

3.

Түмүк.

– Биһиги билигин Ларисканы сыһыаран
оҥоруохпут.
Остуолга геометрическай быһыылар, клей,
маркер сыыталлар.
– Оҕолор, бу сытар геометрическай
быһыылартан биирдиини ылыҥ. Кимиэхэ
быһыы тиксибэтэх маркер ылар.
– Дуоскаҕа кэлэбит. Слайдаҕа кутуйахпытын
көрөбүт.
– Оҕолор, бастаан ханнык быһыыны
сыһыарабытый? Ким сыһыарарый?
– Тугун сыһыардыбыт?
– Салгыы ким сыһыарарый? Туох таҕыста?
– Слайданы көрөн салгыы оҥорон иһэбит.
Оҕолор оҥоһуктарын Шапоклякка көрдөрөбүт.
– Шапокляк, оҕолор эн доҕоргун Ларисканы
сыһыаран оҥордулар.
Слайдаҕа Шапокляк саҥатын иһитиннэрэбин.
Крокодил Генаны уонна Чебурашканы
оҕолорго көрдөрөбүн.
– Оҕолор, көрүҥ, биһиги доҕотторбут
Крокодил Гена уонна Чебурашка, биһиэхэ
тиийэн кэллилэр. Доҕотторбутун үөрэ-көтө
көрсө «Детсадпытын ахтабыт» диэн
ырыабытын ыллыаҕыҥ!
– Оҕолоор, Шапокляк, «Ким доҕордоох, ол
дьоллоох» диэн эппитин өйдөөн истибиккит

Оҕолор геометрическай быһыылары
ылаллар, биир оҕо маркер ылар.
дуоскаҕа тиийэн А3 кумааҕыга
сыһыараллар.

Оҕолор кэпсии-кэпсии быһыылары
сыһыараллар.
Сыһыаран бүтэн баран Шапоклякка
көрдөрөллөр.
Оҕолор Шапокляк саҥатын истэллэр.

Оҕолор «Детсадпытын ахтабыт» диэн
ырыа ыллыыллар.

дуо? Тоҕо оннук диэбитэ буолуой?
– Бүгүҥҥү дьарыкка туох саҥаны биллигит?
– Саамай тугу сөбүлээтигит?
– Манан биһиги дьарыкпыт бүтэр. Баргытыгар
махтанабын!
Көрсүөххэ диэри!

Оҕолор эппиэттэрэ:

– Көрсүөххэ диэри!

