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БЫҺААРЫЫ СУРУК 

Дьайымал Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.Н.Васильева “От рождения до школы” иитэр-уерэтэр программаларыгар олоҕуран оҥоһулунна. 

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

сайыннарариитэр-уерэтэр уобаластар киирдилэр. 

Тиэмэтэ:”Аптаах кыһын” 

Сыала: Кыһын туһунан билиилэрин хаҥатыы. 

Соруктара: 

1.Оҕо уопсастыбаҕа сылдьарын-бодоруһарын сайыннарыы. 

 сэһэргэһиигэ кыттыы, бэйэ санаатын сатаан этии, атын оҕо санаатын истии. 

 тэҥҥэ бииргэ, эйэлээхтик улэлииллэрин ситиһии. 

2. Оҕо билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарыы 

 дьыл кэмнэрин билии, уларыйыыларын кэтээн керүү. 

3. Оҕо тылын-өһүн сайыннарыы 

 тылларын саппааһын байытыы. 

4.Оҕо кэрэни өйдүүр дьоҕурун сайыннарыы. 

 кэрэни кэрэхсиир, кыһыҥҥы көстүүнү  бииргэ үлэлээн тиэрдии. 

5. Оҕо этин-сиинин сайыннарыы. 

 эт-хаан өттүнэн сайдыыларыгар сынньалаҥ бириэмэтигэр хамсаныы. 

 бэйэ доруобуйатыгар харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы. 

 туттуллар ньымалар:  истэр, көрөр, кэпсиир, бодуруһар. 

Сааһынан бөлөх:   кыра бөлөх (3-4 саастаах оҕолор) 

Иитэр-үөрэтэр дьайымал  керүҥэ: оонньуунан. 

Тэрээһин керүҥэ: араарыллыбыт бөлөҕүнэн 

Туттуллар литературалар: 

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

 Дыбина О.В. “ Занятие по ознокомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада» М: Мозайка-Синтез,2007. 

 Мурудова Е.И. “ Ознокомление дошкольников с окружающим миром”  Детство-пресс 2010. 

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

 



Туттуллар матырыйаалар: 

 Иитээччигэ:  кыһыццы көстүүм, презентация Кыһын, тыал, хаар музыкалара, сыттыктар, зефир, кумааҕынан оҥоһуллубут хаар, аптаах 

палочка.  

 Оҕолорго:  ватман, клей,кисточка, эрдэ хордуонунан оҥоһуллубут( харыйалар, куобахтар,сэбирдэхтэр, ардах таммахтара)  баата, саптаах 

хаар. 

Дьайымалга ИКТ туһаныы: ИКТ-ны иитээччи оҕоҕо саҥаны билиһиннэрэригэр, барбыттарын хатылыылларыгар, чиҥэтэргэ эрэ 

буолбакка  өссө оҕо оҥорон көрөр, тылын  саппааһын байытарга туһаныллар.Презентация дьайымалы ыытарбар туруоруммут сыалбын,  

сорукпун ситиьэрбэр көмөлөһөр.Бу презентация Microsoft Powef Point. Презентация 6 слайдалаах. Слайданы  саҥаны ылыныы, 

билиилэрин байытыы, хаҥатыы түһүмэҕэр көрдөрүү. Слайда көстүүтүн бириэмэтэ – 3-4 мүн. 

 1 - 6 слайд – кыһыҥҥы хартыыналар. 

 

 

 

 

 

 

Соруктар: Оҕону кытта биирдиилээн үлэ соруга: 

Иитэр суолтата: Бэйэ-бэйэҕэ истиҥ сыһыаны иҥэрии, ыраастык улэлииллэрин 

ситиьии, сэрэхтээх буолуу быраабылатын билиһиннэрии. 

Үөрэтии суолтата: Тылларын  саппааһын байытыы, айылҕа кэрэ көстүүлэрин 

кэтээн көрүү, интириэстэрин тардыы, сөпкө сыһыарарга үөрэтии. 

Сайыннарар суолтата: Оҕолор толкуйдуур дьоҕурдарын, болҕомтолорун 

сайыннарыы. 

1. Оҕо көҕүн көҕүлээһин. 

2. Биирдиилээн оҕоҕо көмөлөһүү. 

3. Оонньуу нөҥүө үлэлиир дьайымалларын туттуу. 



«АПТААХ КЫҺЫН» кыра белех о5олоругар тылы сайыннарыы дьайымалын технологическай картата 

Ыытыллар 

түһүмэхтэр 

Түһүмэх 

соруга 

Иитээччи дьайымала Оҕо дьайымала Дьайымал ис хоһооно, ньымалара, 

көрүҥнэрэ 

Былааннаммыт  

үлэ түмүгэ 

Тэрээһин 

чааһа 

(Вводно-

организационн

ый) 

 

Турукка 

киллэрии 

(психологическ

ий настрой) 

Болҕомтоҕо 

тардыы 

Оҕолору кытта 

сыһыаҥҥа киирии. 

Музыканан кыһын 

көстүүмүн кэтэн 

киирэр. 

- Оҕолорго таабырын 

таайтарар, (хас 

биирдии оҕоҕо хаар 

кыырпаҕын 

сыһыарар.) 

Дорооболоһуу. 

Дьайыыга кыттыы. 

Оҕолор эппиэттэрэ. 

Дорооболоһуу, тосхолго киирии: 

-Үтүө күнүнэн оҕолоор!Мин 

кимминий? 

-Таайын эрэ 

- Салгын хайдах эрэ тымныйбыт,бэл 

сыттыын уларыйбыт.Хаамтахха, сып-

сымнаҕас хаар хаачыргыыр, 

күөллэрбит хамсаабат буолбуттар. 

 

Оҕо уйулҕатын 

бэлэмэ 

Оҕо баҕатын 

көбүтүү. 
(Мотивационно

-

побудительный

) 

 

Оҕо 

интириэһин 

тардыы. 

Дьайыыны 

иьитиннэрэр, тэҥҥэ 

үлэлииргэ ыҥырыы,  

Оҕону         кеҕутэр 

боппуруостары биэрии. 

Оҕо бэйэтин санаатын 

этэр, 

-туттан-хаптан, 

оҥорон көрөн  

таҥнар(воображения), 

(ыстаан, наскы, 

хаатыҥка, бэргэһэ, 

соммутун 

тимэхтиибит, 

шарфик). 

 

Музыканан 

харахтарын 

симэнбаран 

эргийэллэр. 

-илиилэрин, 

атахтарын, истэрин, 

тарбахтарыттан 

тоҥолохторугар дылы 

имэрийэллэр. 

-Оҕолоор миэхэ ыалдьыттыы 

барыаххыт дуо? 

-Оонньуоххутун баҕараҕыт дуо? 

-Чэ оччоҕуна суолга турунуоҕун.Ол 

иннинэ бастаан хайаанда халыҥ 

таҥаспытын таҥнабыт (Оонньуу 

массаж). 

- айаннаатыбыат (эргичийэн, 

эргичийэн кыһыммытыгаркэллибит. 

 

Оҕо дьайымалга 

баҕаран туран 

кыттыыта, 

болҕомтотун 

ууруута, о5о өйүгэр 

оҥорор көрөр 

дьоҕура. 

 



Актуализация Оҕо 

болҕомтотун 

тардыы 

Оҕону кеҕутэр, 

толкуйдатар 

боппуруостары биэрии. 

-Диалогка  киирии, 

бэйэлэрин санааларын 

этии 

-Оонньууга кыттыы 

- хоһоону иитээччи 

кэнниттэн 

хатылааһын. 

 

 

- Дьэ мин дойдубар тиийэн 

кэллибит. Наьаа элбэх хаар түспүт дии 

бу тоҥуу хаары туораан мин дьиэбэр 

тиийиэхтээхпит.Оонньуу”Халыҥ 

хаарынан хаамыы” (сыттыктарынан) 

           Хаар. 

Үрүҥ түү курдук 

Эргийэ тэлээрэр, 

Сирбитин киэргэтэн 

Түһэҕин холкутук. 

Саҥа хаар 

Кыырпах хаар 

           Маҥан хаар 

           Сандаархай хаар. 

Оҕо саҥаны, 

солуну 

ылыммытын 

сөптөөхтүк 

тиэрдиитэ 

«Чэйин эрэ 

оонньуохха» 

Динамическая 

пауза 

Интэриэһи 

тардыы. 

-Боппуруостары 

биэрии. 

-салгыны сөпкө 

эҕэрийэллэрин, 

хамсаныыларын кэтээн 

көрүү. 

Чэпчэкитик,атах 

төбөтүгэр сүүрүү, 

эргийии. 

-Боппуруостарга 

эппиэттииллэр. 

-эттэрин хааннарын  

уһугуннаран 

көхтөөхтүк 

оонньууллар. 

- Оҕолоор харахпытын симэбит (хас 

биирдиилэригэр сапка тиһиллибит 

хаардары биэртэлиир. 

- Ой, эһиги илиилэргитигэр туох 

баарый? 

- Кинилэр хайдахтарый? 

- Кырдьык даҕаны чэп-чэпчэкилэр 

эбит дии. 

Чэйиҥ, эрэ биһиги бары хаар 

буоламмыт бу хаардары үрүөҕүн эрэ 

(Тыыныыга эрчиллиилэр) 

- Хамсаныылаах музыкальнай оонньуу 

“Хаардар» 

Оонньууттан 

дуоһуйууну ылыы 

Саҥаны 

ылыныы, 

билиилэрин 

байытыы, 

хаҥатыы. 

Толкуйдуур 

дьоҕурдарын 

сайыннарыы.

Тылларын 

саппааһын 

байытыы. 

Оҕону кеҕутэр, 

толкуйдатар 

боппуруостары  биэрии.  

Оҕолор интириэстэрин 

тардыы 

Толкуйдаан сөптөөх 

эппиэти биэрэллэр. 

Оҕолор үтүктэр, 

көхтөөхтүк 

оонньууллар, үчүгэй 

күһаҕан быһыыны 

өйдөөһүн. 

Чэ мин дьиэбэр киириэх иннинэ мин 

болҕомтоҕо сорудахтар. 

Оонньуу болҕойон иһит. 

- Оҕолор кыһын велосипедынан 

хатааһылыыллар? 

- Кыһын тымныы буолар? 

- Кыьынын чыычаахтарга 

О5о ситимнээх 

саната сайдыыта. 

Оҕо толкуйдаан 

үтүө, мөкү 

өйдөбүллэри 

аараарыыта 



Оҕолор эппиэттэрэ: 

- хаар кирдээх,  

- тымныы, 

- ыалдьыахха сөп.  

Минньигэс бэлэҕи 

амсайыы, аптаах 

тыллары этии. 

тымныы ол иһин оҕолор 

чыычаахтарга уйа оҥороллор.? 

- Сайын хаар бөҕө түспүт. 

- Маладьыастар барытын сөпкө 

быһаардыгыт ол иһин мин 

дьиэбэр ыалдьыттыы киирин. 

Эһиги үлэҕититтэн олус астынным 

ол иһин эһиэхэ хаары амсата 

биэрэбин. 

- Мин эһиэхэ ити хаары аптаан 

зефир оҥоруом. 

- бүгүҥҥү күммүт өйдөбүллээх 

буоллун диэн мин эһиэхэ кыһын 

туһунан  көрдөрүөм. 

(Слайдалары көрдөрүү). 

Уһуйааммытыгар барар бириэмэбит 

тиийэн кэллэ. 

-Чэйиҥ эрэ бары төгүрүччү туруоҕун. 

 Хаар эргийэр биир, хаар эргийэр 

икки, хаар эргийэр үс оҕолор 

уһуйааннарыгар баар буоллунар. 

Практическай 

үлэ 

Боҕомтолору

нсайыннарыы

, ыраастык 

улэлииргэ 

иитии 

Биирдиилээн оҕолорго 

көмөлөһүү. Сөпкө 

сыһыаралларын кэтээн 

көрүү, хайҕааһын. 

Толкуйдуур 

кыһаллар,сыһыарар,ха

ртыынанан кэпсиир . 

Сыһыарыы “Кыһыҥҥы хартыына” 

Остуолга ватман, харыйалар, 

куобахчааннар, кун, ардах таммахтара, 

хаардар, вата, клей, кисточка. 

Үлэттэн 

дуоһуйууну  

ылыы. 

Түмүктүүр 

чааһа 

 

Тылларын 

саппааһын 

байытыы, 

билиилэрин 

чиҥэтии, 

сэрэхтээх 

буолууга 

иитии. 

Кыһын көстүүмүн 

устар, иитээччи буолар. 

Түмүктүүр 

боппуруостары 

биэрии,боппуруоска 

толору эппиэттииргэ 

үөрэтии, хайҕааһын. 

Болҕойон 

истии,боппуруоска 

эппиэттээн бэйэ 

санаатын этии. 

-Оҕолоор, аптаах дойдуга баран 

кэлбиккитин астынныгыт дуо? 

-настарайыанньаҕыт хайдагый? 

-кыһыҥҥы көстүүнү хайдах   

киэргэттигит? 
-Туох ыарахаттары көрүстүгүт?  

Бэйэтин  

сыанабыла, 

оонньууттан, 

дьайымалтан 

астыныы, 

дуоьуйуу. 



 


