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ТЕМА: «ТЫА КЫЫЛА - ЭҺЭ»
Сыала-соруга: Кыыллар эйгэлэрин билиһиннэрии, тас кѳрүҥүн быһаарыы,
ааттаталааһын. Саха сирин тыатыгар араас, элбэх кыыллар олороллор диэн
ѳйдѳбүлү биэрии.
1. Музыканы истэн сѳп тубэһиннэрэн, майгыннатан, үтүктэн, хамсаналларын
сайыннарыы, музыка характерын быһаарыы.
2. Ырыа матыыбын сѳпкѳ тутуһан, тэҥҥэ ыллыылларын үѳрэтии.
3. Бэлэм кырыллыбыт геометричекэй фигуралары (кыра, улахан тѳгүрүктэри
уонна ньолбоҕордору) туһанан сыһыаран эһэни онороллорун ситиһии.
Туттуллар тэриллэр: карточкалар (кыһыл, күѳх, халлаан күѳх, араҥас),
геометрическай фигуралар (тѳгүрүктэр, ньолбоҕордор), хартыыналар,
уруһуйдар, музыкальнай центр, кассеталар, шапочкалар, проектор.
Дьарык хаамыыта:
(Музыка доҕуһуолунан оҕолор музыкальнай заалаҕа марштаан киирэллэр)
Салайааччы: Үтүѳ күнүнэн оҕолоор! Мин эһигини кытта ыллыы, оонньуу
кэллим.
Музыкальнай-ритмическай хамсаныылар:
Салайааччы: оҕолоор, чыычаахтар буоламмыт атахпыт тѳбѳтүгэр
хаамабыт онтон эһэ буолан – атахпыт тилэҕэр; куобахтар курдук икки
атахпытыгар ойуоккалыыбыт, сур бѳрѳ курдук сүүрэбит, албын саһыл буолан
тобукпутун үѳһээ тардан хаамабыт.
(Куругка туран музыкальнай хамсаныылары онороллор,олоппосторго
баран олороллор)
Музыканы истии: «Эһэчээннэр» муз. М. Красев
Салайааччы: Оҕолоор, тыа кыылларын билэҕит дуо?
Оҕолор: билэбит.
Салайааччы: ааттаталаан эрэ.
Оҕолор: куобах, саһыл, бѳрѳ, эьэ …

Салайааччы: маладьыастар, элбэх тыа кыылларын билэр эбиккит.
Оҕолоор, куобах хайдаҕый?
(Оҕолор эппиэттииллэр)
Салайааччы: уһун кулгаахтаах, кылгас кутуруктаах, сайын сиэрэй кыһын
маҥан буолар. Онтон эһэ хайдаҕый?
(Оҕолор эппиэттииллэр)
Салайааччы: эһэ аар тайҕа баараҕай кыыла, быһыыта-таһаата мѳдѳѳт
бѳлтѳҕѳр кѳрѳннээх, хойуу бороҥ түүлээх, сайын сугунунан, отонунан,
балыгынан аһыыр, сыа мунньунар кыһынын арҕахха утуйар. Бу ааттаталаабыт
тыа кыыллара биһиги сахабыт сиригэр эмиэ бааллар. Ол иһин тыаҕа
ийэлэргитин, аҕаларгытын кытта сэрэхтээхтик сылдьыахтааххыт.
Таабырынна таайыҥ эрэ, «Сир анныгар итии болгуо сытар үһү»
(Оҕолор таайаллар)
Салайааччы: Саамай сѳп, эһэ. Биһиги «Эһэчээннэр» диэн музыкальнай
айымньыны истиэхпит.
Эһэчээннэр диэн кимнээхтхрий?
(Оҕолор эппиэттииллэр)
Салайааччы: эһэ оҕолоро. Билигин композитор М.Красев «Эһэчээннэр»
диэн музыкальнай айымньынытын истэ олорон толкуйдаан, хайдах
характердаах эһэ оҕолорун музыкатыгар ойуулаабыт эбитий.
(Оҕолор истэллэр, толкуйдууллар)
Салайааччы: дьэ эрэ, хайдах характердаах эһэчээннэри музыкатыгар
айан ойуулаабытый, эһэ оҕолоро хайдахтарый?
(Оҕолор эппиэттииллэр)
Салайааччы: маладьыастар, кыра оҕолор курдук мэниктэр, кѳрдѳѳхтѳр,
хорсуннар. Аны музыкатын характерын быһаарыаххайын. Кѳрүҥ эрэ, биһиэхэ
араҥас дьүһүн - сырдык, бэһиэлэй, үѳрүүлээх характеры, настроенияны,
майгыны кѳрдѳрѳр. Онтон кыһыл - түргэн, ѳрѳ кѳтѳҕүүлээх, күүстээх
музыканы биэрэр. Халлаан күѳх - бытаан, хомолтолоох, санаарҕабыллаах
музыканы ойуулуур.
(Оҕолор кѳрѳллѳр)
Салайааччы: бу музыканы ханнык ѳҥүнэн кѳрдѳрѳбүт?
(оҕолор кѳрдѳрѳллѳр)

Салайааччы: саамай соп, аранас өңүнэн. Билигин биһиги «Эһэчээннэр»
диэн музыкабытыгар эһэ о5олоро буолан хамсанан оонньуохпут.
(Оҕолор эһэ ойуулаах шапочкалары кэтэллэр, оонньууллар маакка уҥа-хаҥас
ойоҕосторунан кувырок оҥороллор).
Салайааччы: маладьыастар.
 Ырыа: «Эһэ»
Салайааччы: ким эрэ тоҥсуйар. Кѳрѳҥ эрэ, ким ыалдьыттыы кэллэй?
(Эһэ оонньуура ыалдьыттыы кэлэр).
Оҕолор: эһэ
Салайааччы: бу эһэ тугай?
Оҕолор: эһэ оонньуура
Салайааччы:
а5алалларый?
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(Оҕолор эппиэттииллэр).
Салайааччы: тѳрѳппүттэргит маҕаһыынтан атыылаһан аҕалаллар.
Билигин биһиги ыалдьыппытыгар «Эһэ» туһунан ырыа ыллыахпыт.
Ыллыахпыт иннинэ куоласпытын аһыахха:
 Һа-Һа-Һа;
 М-м-м;
 Я ша-га-ю вверх, я ша-га-ю вниз («Лесенка»)
Салайааччы: бу эрчиллиилэр биьиги доруобуйабытыгар туһалаахтар.
Ырыа мелодиятын, тылын хайдах ылланарын истиҥ эрэ.
(истэллэр, оҕолор эһэ оонньуурун ылаллар. Тутан олорон ыллыыллар).
Салайааччы: эһэ оонньуура наһаа үѳрдэ, бэйэтин туһунан ырыаны истэн.
Аны кинини кытта оонньуоҕун. Бу ханнык геометрическай фигураларый?
(Оҕолор этэллэр)
Салайааччы: геометрическай фигураларынан эһэ оҥоро оонньуоҕун
(Музыка тыаһыыр оҕолор оҥоро оонньууллар).
Салайааччы: маладьыастар, мин эhигини кытта оонньоон, ыллаан
астынным, кыттыбыккытыгар махтанабын, аныгыс көрсүөххэ дылы.
(музыканан марштаан тахсаллар).

