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О5ону чуолкайдык саңарарга үөрэтии уонна сурукка бэлэмнээһин аһа5ас дьарыга.
Сыала- соруга:
Аһа5ас, бүтэй дор5ооннору салгыы сайыннарыы, чиңэтии. Кылгас, уьун аьа5ас дор5ооннору арааран истэри салгыы
билиьиннэрии. К- Х бүтэй дор5ооннору арааран истии.Тылы сүһүөххэ араары. Этии толкуйдуурга салгыы үөрэтии.
Матырыйааллара: пособиялары ойуулары , оонньурдары бэлэмнээьин.
Дьарык ис хоьооно
Дьарык хаамыытын
этаптара
Икки эрээккэ тахсан Х
уонна К тыллары булаллар
3 мүн.
Фишканан үлэ.
3 мүн.

Соруктара
Бол5ойон истэн Х уонна К
са5аланар дор5ооннору
араарыы
Аьа5ас, бүтэй дор5оону
арааран истии

Оонньуу « Уьуннук эт»

Аьа5ас дор5оону уьуннук этии

3 мүн.
Оонньуу : «Куобахха көмөлөһүү»

3 мүн.

Уһун аьа5ас дор5ооннох тыллары
сөпкө арааран истии

Эрчиллии

2 мүн.
Бастакы дор5оону булан ууруу

3 мүн.
Сүһүөххэ араарыы
4 мүн.
«Кыһын» туһунан этии
толкуйдааһын
4мүн.
Түмүк

Тылга бастакы дор5оону сөпкө
истэн быьаарыы
Тылы сүһүөххэ сөпкө истэ
араарыы

Дьарыкка тугу гыммыттарын

Иитээччи дьайамала

О5олор дьайамаллара

Туттуллар тэриллэр

Остуолга ойуулары ууруу

Арааран истэн сөпкө ууруу

Ойуулар Х уонна К
дор5оонноох

Бу тыллар дор5ооннорун
барыларын : бастакыта
аьа5ас,онтон бүтэй
дор5оон (фишканан
бэлиэтиири быһаарыы)

Бол5ойон истии

Иитээччи иннигэр о5олор
төгүрүччү тураллар, иитээччи
мээчиги быра5ар
Остуолга оонньуурдары ууруу

Мээчиги хаппыт о5о аьа5ас
дор5оону уьуннук этэр

та-та-та-тайах
ти-ти-ти тииң
ту-ту-ту-туйах
Ойууларыы остуолга уурабын
Слайд ойуулар бааллар

Сөптөөх боппуруостары
туруоруу

О5олор уьун аьа5ас дор5оонноох
тыллары булаллар

Бастакы дор5оону сөпкө истен,
булан уураллар
О5олор тылы сүһүөххэ
араараллар

Проектар, слайд

Мээчик
Оонньуурдар тииң,хаас.

Аьа5ас дор5оонтон тахсар
ойуулар
Проектар, слайд

О5олор этии толкуйдууллар

-

о5олор ыйытыкка эппиэттииллэр

-

Дьарык хаамыыта.
- О5олоор,дорооболоруң. Көнөтүк олоробут. Айдаарбаппыт. Бары бол5ойон истэбит.Билигин биьиэхэ чуолкайдык санара
үөрэтии дьарыга буолуо5а.
1. Билигин бастаан ааспыты чиңэтии. О5олоор, бу ханнык К – Х дор5оонноруй.
Саамай сөп бүтэй дор5ооннор.Мин бу бүтэй дор5ооннору икки эрээккэ уурабын, ону эьиги булан ойуулары уура5ыт КХ.
( куобах, кутуйах, куоска, киис, кырса,харандаас, хаас,хатын,хомус, хомурдуос, сордон, мэкчиргэ, ый)
1. Фишканан үлэ.
Ойуулар: ат, ыт, от, эт.
Чиңэтии.Аьа5ас дор5оону ханнык фишканан бэлиэтиибитий, оттон бүтэй дор5оону? Саамай сөп.
Бу тылларга бастакы дор5оонноро аьа5ас( кылгас аьа5ас). Оттон иккис дор5оон бүтэй (бүтэй дор5оон фишкатын
кыбытабын)
Быьаарыы: бу тыллар дор5ооннорун маннык бэлиэтиибит. Аьа5ас дор5оон бастакы, онтон бүтэй
Маладьыастар, о5олор.
3.Билигин, о5олор эьиэхэ мээччиги быра5ыам, эьиги хабан баран тылы уьуннук этэ5ит.
Оонньуу: «Уьуннук эт»
(мээчиги хаппыт о5о тыл аьа5ас дор5оонун уьатан этэр)
Бары наьаа үчүгэйдик оонньоотугут
4.Билигин оонньуу : «Куобахха көмөлөьүү»
Ыксаабыт куобах олорор.
.Оонньуурдары тала сатыыр.Куобахха саьыл
илдьиттээбит. «Уьун аьа5ас дор5оонноох оонньуурда булан
а5ал. Сорудахпын сыыьа толордоххуна сиэм.
Куобахха көмөлөбүт? Сөп.
(Хаас, тиин, о5ус, ынах) ойуулара.
Саамай сөп, маладьыастар.

Эрчиллии: тылы сөпкө этэргэ эрчиллиэпит.
Та-та-та-тайах
Ти-ти-ти тииң
Ту-ту-ту туйах
5. Билигин бол5ойобут истэбит. Тылга бастакы дор5оону
сөпкө (таба) быраарарга үөрэнихпит
(өтүүк,ат, улар,ыт,остуол,илии,үтүлүк,эрдии)
Тылы этэбит уонна дор5оонун уурабыт.
Сөөп, маладьыастар.
6. Сүһүөххэ араарыы:
Үүт,массыына, сибэкки, ыт, хомурдуос, ракета,куобах.
Саамай сөп.
7. «Кыьын туьунан этии толкуйдааьын»
Түмүк.

