Орто белех о5олоругар
уруЬуй дьарыгын технологическай картата
Темата: «Ийэбэр бэлэх»
Сыала:
1. Ытыс уонна тарбах суолунан уруьуйдуур дьо5уру салгыы сайыннарыы.
2. Уруьуйу сана ньыманнан уруьуйдатыы.
3. Сурун еннеру салгыы чинэтии.
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О5олор кыттыылара

- О5олоор,сотору ханнык
бырааЬынньык буолаары
турарый?Тапталлаах
ийэлэрбитигэр сибэкки
бэлэхтээбит киьии...Ол эрэн
билигин сибэкки
ууммэт.Хантан ылабытый? Саамай сеп.Уруьуйдаан
бэлэхтиэххэ.Сибэккини
хайдах уруьуйдууру бары
билэбит дии.
- Сибэккилэрбитин биЬиги
ытысчааннарбыт кеметунэн
уруЬуйдуохпут. Хайдах гынар
этибитий о5олор?
-Саамай.сеп.Онтон бугун мин
эьиэхэ ытыстарбыт кеметунэн
уруьуйдуур сана ньыманы
кердеруем.
-Миэхэ кэтит киистэлээхпин
Бу киистэм кеметунэн эьиги
ытыстаргытын ба5арар
еннутунэн сотуом.бу
маннык.Эьиги ытыскыт
суолун лиис ортотугар ууран
ыла5ыт уонна сииктээх
салфетканнан сотто5ут.Онтон
ба5арар еннутунэн

- Ийэлэр куннэрэ буолар.

туЬумэххэ туттуллар
тэриллэр, ньымалар
- О5ону тылынан,
боппуруоЬунан
интэриэЬиргэтии

ТуЬумэх тумугэр
ситиЬиллэр сыал
О5о дьарыкка бэлэм
буолуута

-Уруьуйдаан
бэлэхтиэххэ.
-Мин сатаан
уруьуйдуубун сибэккини.

О5олор урут хайдах
ытыстарын кеметунэн
уруЬуйдаабыттарын
саныыллар, кэпсииллэр

-Бэйэ кыа5ар эрэллээх
буолууну уескэтии.
Боппуруос

Дьарыкка о5о5о
талар,бэйэ кыа5ын
сыаналанар проблемнай
тугэни
киллэрии,толкуйдата
уерэтии.

О5о
урут
ылбыт
билиитин чицэтии,ейу
сайыннарыы.

Сана ньыманы кытта
билиьиннэрии
Туерт сурун еннеру
салгыы
уерэтии,чинэтии.

Иитээччи о5олор
сылаар5аабыттарыттан
керен музыканан этихааны эрчийэр
хамсаныылары
онотторор.

О5олор уруьуйдуур
кэмнэригэр
П.Чайковский «Вальс
цветов»музыката
тыаьыыр.

Тумук

тарбахчаанныт кеметунэн
маннык ваза уруьуйдуубут.
- Уруьуйдуохпут иннинэ туран
кердеех хамсаныыта
оноруоххайын.
Тула еттум сибэкки
Тугун ба5ас кэрэтэй
Атахтарбын кете5ен
Сэрэнэммин хаамабын.
Тенкейуеххэ,керуеххэ
Сибэккини чугастан
Ургээбэппин,тыыппаппын
Ууннун кэрэ сибэкки.
-Лиистэрбитин иннибитигэр
уурабыт,еннербутун талабыт
уонна мин эьигини кэрийэ
сылдьан ытыстаргытын кэтит
киистэбинэн кырааскалаан
биэриэм.Онтон
тарбахчааннарбытынан
вазабытын уруьуйдуубут.
-Уай,сибэккилэрбит то5о да
кэрэлэрэй,уруьуйдаргыт наьаа
да учугэйдэр!Ийэлэрбит
уеруехтэрэ да
уеруехтэрэ!Улэлээрбит
ытыстарбыт.тарбахчааннарбыт
эмиэ уердулэр.бэйэбэйэбитигэр таьыныаххайын!

-О5олор уерэ-кете туран
иитээччини кытта
хамсаныылары
онороллор,хоьоону
аа5аллар.

Хоьоон тылыгар сеп
тубэьэр хамсаныылары
оноруу.
Музыкальнай центр

О5о
сынньанан,сана
ньыманы
билэн
уруьуйдуу
охсор
ба5атын уескэтии.

Манан еннеех кумаахы
лииьэ (А4 анаара),от
куех,аранас,кыьыл,халлаан
куех еннеех темпернай
кырааска,сииктээх
салфетка,кэтит киистэ.
Музыкальнай центр
О5олор уруьуйдара
сатаммытыттан
уерэллэр,ийэлэрин
уердээри ыксыыллар.

О5о
уруьуйуттан
дуоьуйууну
ыларын
ситиьии.

