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Быһаарыы сурук 

 

 Дьайымал  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, М.Н. Васильева  «От рождения до школы» иитэр-үөрэтэр программаҕа олоҕуран оҥоһуллунна.  

Дьайымалга туруоруллубут  сыалы-соругу  ситиһэргэ оҕо тылын–өһүн,  кэрэни кэрэхсиир, билэр-көрөр дьоҕурун,  бодоруһар, эти-сиини 

сайыннарар иитэр-үөрэтэр уобаластар киирдилэр. 

Тиэмэтэ: «Кыыллары кытта оонньуохха». 

Сыала: «Эһэ» хоһоону уустаан, ураннаан ааҕан ис хоһоонун оҕоҕо тиэрдии, тылларын саппааһын байытыы.  

Соруктар: 

Үөрэтэр: Оҕо тутан-хабан, көрөн-истэн сэһэргэһэр, саҥарар дьоҕурун сайыннарыы. Кыра-улахан, элбэх-аҕыйах диэн өйдөбүллэри 

чиҥэтии. 

Иитэр: Оонньуу нөҥүө бэйэ-бэйэҕэ эйэҕэс сыһыаны олохтооһун, кыылларга тапталы, кыһамнньылаах  сыһыаны  үөскэтии. 

Сайыннарар: Конструктарынан, кубиктарынан орон оҥорон айар-тутар сатабылларын сайыннарыы. 

Сааһынан бөлөҕө: кыра бөлөх (2-3 саастаах оҕолор) 

Иитэр-үөрэтэр дьайымал көрүҥэ: оонньуунан. 

Тэрээһин көрүҥэ: бөлөҕүнэн арааран. 

Туттуллар ньымалар:  көрөр, истэр, үтүктэр, кэпсиир, сэһэргиир, айар-тутар, таҥар, бодоруһар. 

Туттуллар матырыйаала: 

 мультимедийнай  презентация «Үс эһэ»; 

 конструктордар, кубиктар; 

 CD-музыка; 

 мольберт; 

 смайликтар. 

Туттуллубут литература: 

 “От рождения до школы”Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарова,М.А.Васильева-М.,2014г 

 Егорова А.А., Захарова М.П., “Кэскил” дьокуускай 2016. 

 “Чуораанчык” кыра саастаах уонна алын сүһүөх кылаас оҕолоругар аналлаах сурунаал, № 2, 2015 с.                    
Дьайымалга ИКТ туһаныы: Иитээччи слайданы оҕолор  барбыттарын хатылыылларыгар чиҥэтэргэ дьайымалга киирии түһүмэҕэр 

туттуллар. Презентация 5 слайдалаах.  

Слайда көстүүтүн бириэмэтэ – 2 мүн. Оҕо билиэн – көрүөн баҕарар дьоҕурун сайыннарар түһүмэххэ кыыллар саҥаларын 

иһитиннэрэргэ  CD-диска туһаныллар. Музыка истии бириэмэтэ – 1-2 мүн. 

 



« Кыыллары кытта оонньуохха » кыра белех о5олоругар тылы сайыннарыы дьайымалын технологическай картата 

Дьайымал 

түһүмэхтэрэ 

Ис хоһооно Иитээччи 

Дьайымала 

Оҕо дьайымала Туттуллар 

ньымалар 

Тумук 

Турукка киллэрии 

(Психологический 

настрой) 

Эйэҕэстик эҕэрдэлэһэн көрүөн-

билиэн баҕаларын 

уһугуннарыы. 

- Дорооболорун оҕолоор! Бүгүн 

кыыллары кытта оонньуохпут. 

- Кыыллар хамсаныыларын 

үтүктүөҕүн эрэ 

Сэргэхтик, эйэҕэстик 

оҕолору бэйэҕэ 

тардыы, араас кыыллар 

хамсаныыларын 

көрдөрүү 

Бэйэ–бэйэҕэ 

эйэҕэстик 

мичээрдэһии, 

кыыллар 

хамсаныыларын 

үтүктүү 

Бодоруһуу, 

уобараска киирэн 

хамсаныы 

Интэриэһи 

үөскэтии 

Дьарыкка киллэрии 

(Вводно-

организационный) 

Слайданан  «Үс эһэ» 

остуоруйаны көрдөрүү, 

хатылааһын. 

- Оҕолоор, бу ханнык 

остуоруйаный? 

- Хас эһэ баарый? 

- Эһэлэр дьиэлэригэр ким 

кэлбитий? 

- Улахан эһэ тоҕо кыыһырбыта 

буолуой? 

Оҕолорго билэр 

остуоруйаларын  

чиҥэтэр сөптөөх 

ыйытыылары туруоруу 

Диалогка кыттыы, 

сөптөөх эппиэти 

биэрии 

«Үс эһэ» 

слайдалары  

көрүү, сэһэргэһии 

Остуоруйаны 

хатылаан 

билиилэрин 

чиҥээһинэ 

Оҕо билиэн – керүөн 

баҕарар дьоҕурун 

сайыннарыы    

(Мотивационно-

побудительный) 

- Билигин харахпытын бары 

симтибит уонна болҕойон 

истэбит.  

-Ким тугу иһиттэ? 

- Туох саҥарда? 

Куолаһы кыччатан 

саҥарыы. Оҕолору 

турукка киллэрии. 

Хараҕы симэн 

чуумпуран истии. 

 

Туох саҥатын 

истибитин этии 

Оҕолор 

эппиэттэрэ:  

(ыт, куоска, 

бөтүүк, ынах, ат, 

сибиинньэ)  

СD- музыка 

(Кыыллар 

саҥаларын 

иһитиннэрии) 

 

 

Болҕойон истэр 

дьоҕурдара 

сайдар, кыыллар 

саҥаларын 

табатык араарыы 



«Чэйин эрэ, 

оонньуоҕун» 

(Динамическая пауза) 

 - Туохтар ойуоккалыы 

оонньууллар   

-Чэйин эрэ куобахтар курдук 

ойуоккалыы оонньуоҕун эрэ. 

Хамсаныылаах оонньуу 

«Куобахчааннар» 

Оонньуу ис хоһоонун 

быһаарыы. 

Оҕолор 

эппиэттэрэ:  

(куобахчааннар)  

Хамсаныылаах 

оонньууга үтүктэн 

саҥараллар, 

хамсаналлар 

Оонньуу  Оонньоон 

дуоһуйууну 

ылыы. 

Саҥаны үөрэтэргэ 

эрдэ тугу 

үөрэппиттэрин, 

билэллэрин 

чопчулааһын   

(Актуализация) 

 

Оҕо билиитин чиҥэтэр 

ыйытыктар: 

- Оҕолор бу кимий?  

- Кини хайдаҕый?  

- Бу кимий?  

 

Ыйытыктары таба 

туруоруу. 

Тэҥнээн көрөр, элбэх-

аҕыйах улаха- кыра 

диэн өйдөбүлү 

чиҥэтиии. 

Оҕолор 

эппиэттэрэ: (эһэ, 

улахан, кыыс) 

Оҕо көрөн, тутан-

хабан тэҥниир  

Ыйытыктар Толору,  сөптөөх 

эппиэти биэрии, 

астыныы 

Саҥаны ылыныы, 

билиилэрин хаҥатыы 

(Восприятие и 

усвоение нового) 

«Эһэ» хоһоону ааҕыы.  

Оонньуур эһэ миисэбин 

Олус куускэ таптыыбын 

Оҕо курдук бүөбэйдээн 

Ороҥҥо сытыардым. 

Хоһоону уустаан, 

ураннаан ааҕан ис 

хоһоонун оҕоҕо 

тиэрдии 

Хоһоону 

сэҥээрэн, 

болҕойон истии 

Хоһоону ааһыы. 

 

Хоһоон ис 

хоһоонун өйдөөн 

ылыныыта 

Практическай үлэ Оҕолоор, эһэбит сылайбыт, 

утуйуон баҕарбыт.  

Эһиги сылайдаххытына туохха 

сытаҕыт.  

- Эһэҕэ орон оҥоруоххутун 

баҕараҕыт дуо 

 

Практическай үлэҕэ 

киллэрэр ыйытыктар. 

Конструкторынан эһэҕэ 

орон оҥотторуу 

Оҕолор 

эппиэттэрэ:  

(ороҥҥо, 

дьыбааҥҥа, сиргэ, 

муостаҕа) 

Конструкторынан 

эһэҕэ орон 

онороллор 

Конструкторынан 

орон  оҥоруу 

Конструкторынан 

таҥан оророр 

дьоҕурдара 

сайдыыта 

Санааны этии 

(Рефлексия) 

-Оҕолоор, ооньоон бүттүбүт. 

-Тугу сөбүлээтигит. 

-Бугун элбэҕи биллибит. 

-Маладьыастар. 

Смайликтары быһааран 

биэрии. 

Оҕо бэйэтэ 

толкуйдаан 

уурарын ситиһии.  

Доскаҕа талан 

ылбыт 

смайликтарын 

иилии 

Санааларын этии, 

сөптеех смайлигы 

талан  иилии 



 


