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Быһаарыы сурук 

 

          Дьайымал  Н.М. Крылова «Детский сад-Дом радости» иитэр-үөрэтэр программаҕа олоҕуран оҥоһуллунна.  Дьайымалга 

туруоруллубут  сыалы-соругу  ситиһэргэ оҕо тылын–өһүн,  кэрэни кэрэхсиир, билэр-көрөр дьоҕурун,  иитэр-үөрэтэр, эти-хааны сайыннарар 

уобаластар киирдилэр. 

Тиэмэтэ: «Анна замокка айанын мэьэйдэрэ». 

Сыала: О5о билэр-корор эйгэтин сайыннарыы, кэнэтии.  

Соруктар: 

1. Социальнай-комуникативнай олук: 

 о5о комолоьуон ба5арар ба5атын чинэтии 

 о5олор тэрээьиннээх, тумсуулээх буолалларын сайыннарыы 

2. Билэр-корор, иитэр-уорэтэр дьо5ур: 

 Медицинскэй, уоттан сэрэхтээх, чэнчис-ыраас буолуу быраабылаларын тутуьууну уорэтии, чинэтии. 

3. Тыл сайдыыта: 

 Тыл саппааьын байытыы. 

4. Кэрэни кэрэхсээьин: 

 О5о кэрэ эйгэтигэр, чэнчис-ыраас буоларыгар ко5улээьин. 

5. Эт-хаан сайдыыта: 

 Хамсаныылаах оонньуулар нонуо эти-сиини чэбдигирдии. 

Сааһынан бөлөҕө: улахан болох (5-6 саастаахтар) 

Иитэр-үөрэтэр дьайымал көрүҥэ: оонньуунан. 

Тэрээһин көрүҥэ: боло5унэн  

Туттуллар ньымалар:  көрөр, истэр,  кэпсиир, сэһэргиир, бодоруһар. 

Туттуллар матырыйаала: 

  презентация «Анна замокка айанын мэьэйдэрэ»; 

 Оонньуурдар, карточкалар; 

 сулустар 

Туттуллубут литература: 

 Н.М.Крылова “Детский сад-Дом радости” иитэр уорэтэр программа М: ТЦ Сфера, 2014 (3-е изд.) 

 Кристофер Бек «Холодное сердце», 2013 



  О.Г. Кузовков “Машенька и медведь” М: Анимаккорд, 2009. 15серия 

 К.Чуковский “Федорино горе” 1926. 

 С.Маршак “Кошкин дом” худ.литература, 1968 

          Дьайымалга ИКТ туһаныы: Слайда дьарык устатын тухары костор, оонньуу хаамыытынан уларыйан иьэр.  Презентация 10 

слайдалаах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дьарык технологическай картата 

Дьайымал 

түһүмэхтэрэ 

Ис хоһооно Иитээччи 

Дьайымала 

Оҕо дьайымала Туттуллар 

ньымалар 

Тумук 

Дьарыкка киллэрии 

 (Вводно-

организационный)  

 

Турукка киллэрии 

(Психологический 

настрой) 

Эльза куукуланы 

салгынна котутуу 

Эйэҕэстик эҕэрдэлэһэн көрүөн-

билиэн баҕаларын 

уһугуннарыы. 

- Утуо кунунэн, оҕолоор!  

Кимий бу, о5олоор? 

- Ким корбутэй бу мультигы? 

- Эльза туох дьикти 

куустээ5ий? 

 

 

Сэргэхтик, эйэҕэстик 

оҕолору бэйэҕэ 

тардыы. Куукуланы 

билиьиннэрии. 

Ыйытыктары биэрии. 

Бэйэ–бэйэҕэ 

эйэҕэстик 

мичээрдэһии, 

куукуланы 

кытары билсиьии 

О5олор 

эппиэттэрэ: 

Эльза, холодное 

сердце 

Бодоруһуу, 

сэьэргэьии. 

Интэриэһи 

үөскэтии 

Оҕо билиэн – керүөн 

баҕарар дьоҕурун 

сайыннарыы    

(Мотивационно-

побудительный) 

- Эльза5а балтыта Анна комо5о 

испитин куьа5ан санаалаах 

принц суолун бутуйан  ус мэьэй 

бэлэмнээбит.  

-Ол мэьэйдэри утуо дьыаланы 

онордо5уна биирдэ туоруур 

эбит.(ус тус-туспа ис 

хоьоонноох мэьэйдэр) 

- Анна мэьэйдэри туорууругар 

комолоьобут дуо? 

Оҕолору турукка 

киллэрии, утуо 

дьыаланы онорууга 

ынырыы.  

Бол5ойон истии. 

Утуону онорууга 

дьулуьуу.  

О5олор 

эппиэттэрэ:  

-комолоьорго 

бэлэммит. 

Слайд 1 

кэпсэтии 

 

Болҕойон корор- 

истэр дьоҕурдара 

сайдар. Оонньуох 

ба5алара уоскуур. 

 

1 туьумэх «Эьэ Миискэни эмтээьин» 

Саҥаны үөрэтэргэ 

эрдэ тугу 

үөрэппиттэрин, 

билэллэрин 

чопчулааһын   

-кимнээ5ий бу, о5олоор? 

-эьэ Миискэ хайдах буолбутуй? 

-тугунан эмтиэххэ собуй? 

Субэлэргитин уллэстин 

-Машенька эьэни эмтииригэр 

комолоьобут дуо? 

Ыйытыктары таба 

туруоруу. 

 

Оҕолор 

эппиэттэрэ: 

(Машенька и 

медведь, эьэ 

ыалдьыбыт, 

Ыйытыктар 

Слайд 2 

кэпсэтии 

Толору,  сөптөөх 

эппиэти биэрии, 

астыныы 



(Актуализация) 

 

скорайка 

эрийэбит, эмп 

биэрэбит, укол 

туруорабыт 

уо.д.а.) 

Саҥаны ылыныы, 

билиилэрин хаҥатыы 

(Восприятие и 

усвоение нового) 

-о5олоор, медицинскэй аптечка 

диэн хас дьиэ аайы, 

транспортка, самалетка, 

параходка, паравозка, детсадка, 

оскуолага уо.д.а тэрилтэлэргэ 

хайаан да баар буолуохтаах. 

То5о диэтэххэ аптечката суох 

бастакы комону онорорго 

уустук буолар. 

Аптечка туьунан 

сэьэргээьин, 

быраабылалары 

чинэтии 

Бол5ойон истии Аптечка уруьуйа, 

сэьэргэьии 

 

Ойдобулу ылыы 

Практическай үлэ 

оонньуу 

-О5олоор, ити сытар 

хоруопкалартан эьэни эмтииргэ 

наадалаах маллары наардаан 

агалтаан эрэ. 

(иитээччи сыыьаны тута булан 

быьаарар, соптоох эппиэти 

чинэтэн кэпсиир) 

Оонньууну быьаарыы, 

о5олор тылларын 

саппааьын кэнэтэн сана 

тыллары  быьаарааьын. 

Кылгас бириэмэ5э 

этиллибит 

маллары булан 

а5алыы 

оонньуу Соруда5ы 

толорон бастакы 

мэьэйи ааьыы 

Санааны этии 

(Рефлексия) 

-Оҕолоор, ооньоон бүттүбүт. 

-бастакы мэьэйи аастыбыт 

-ол эбэтэр биьиги ыалдьыбыт 

буоллахпытына тугу 

гыныахтаах эбиппитий? 

О5олор билиилэрин 

чинэтэн ыйытыы 

Ыйытыыларга 

эппиэттээьин, 

санааларын этии. 

Слайд 3 Санааларын этии. 

 

2 туьумэх «Чэнчис буолуу субэлэрэ» 

Саҥаны үөрэтэргэ 

эрдэ тугу 

үөрэппиттэрин, 

билэллэрин 

-о5олоор, бу кимий? 

-то5о иьиттэрэ куоппуттарый? 

-Содуорэ тугу гынна5ына 

иьиттэрэ тоннуохтэрэй? 

-комолоьобут дуо? 

Ыйытыктары таба 

туруоран соптоох 

эппиэттэри ылыы 

Ыйытыктарга 

эппиэттээьин 

О5олор 

эппиэттэрэ: 

-Содуорэ 

Слайд 5 

сэьэргэьии 

Толору соптоох 

эппиэти биэрии 



чопчулааһын   

(Актуализация) 

 

-иьиттэрин 

сууйбат эбит, 

кирдээх, 

хомуммат.  

- Дьиэтин уотун 

хомунна5ына, 

иьиттэрин 

сууйда5ына. 

-комолоьон 

Саҥаны ылыныы, 

билиилэрин хаҥатыы 

(Восприятие и 

усвоение нового) 

-о5олоор, илиини мыылалаан 

аьыах иннинэ хайаан да 

суунуохтааххыт, баттаххытын 

сууна тараана 

сылдьыахтааххыт, 

тыныраххытын 

кырыныахтааххыт, дьиэ5итин, 

иьиккитин, оонньуурдаргытын 

ыраастык, бэрээдэктээхтик 

илдьэ сылдьыахтааххыт. 

Ыраас буолуу туьунан 

сэьэргээьин, 

быраабылалары 

чинэтии. 

Бол5ойон истии  

 

 

 

Кэпсэтии, 

сэьэргэьии 

Ыраас буолуу 

быраабылаларын 

ылыныы 

Практическай үлэ 

Хамсаныылаах оонньуу 

-о5олоор, илиибитин хайдах 

суунабыт? 

-сирэйбитин? 

-муостаны? 

-иьити? 

-Содуорэ эмээхиннэ бары 

бииргэ хамсанан кордоруо5ун 

эрэ. 

Суунар, сууйар 

хамнаныылары 

кордоруу 

Хамнаныылары 

утуктээьин 

Оонньуу, 

хамнаныыны 

санаран корон 

утуктээьин 

Хамнаныылары 

сопко утуктуу 

Санааны этии 
(Рефлексия) 

-иккис мэьэйи ааспыппытынан 

э5эрдэ! 

-Содуорэ5э комолоьон тугу 

биллибит эбии? 

-чэнчис буоларга дьулуьуоххут 

дуо? 

О5олор санааларын 

истии. 

Ыйытыыларга 

эппиэттээьин 

Слайд 6 

кэпсэтии 

Соптоох эппиэти 

биэрии 

 



 

3 туьумэх «Куоска дьиэтин баьаартан быыьааьын» 

Саҥаны үөрэтэргэ 

эрдэ тугу 

үөрэппиттэрин, 

билэллэрин 

чопчулааһын   

(Актуализация) 

- слайдка ханнык остуоруйа 

косторуй? 

- туох алдьархайа буолбутуй? 

-хайдах комолоьобут? 

-куоска тугу сыыспытый? 

О5олор эппиэттэрин 

ылыы, ситэрэн биэрии 

Ыйытыыларга 

эппиэттээьин, 

иитээччини кытта 

кэпсэтии 

Слайд 8 

кэпсэтии 

О5олор 

эрдэтээнни 

билиилэрин 

истии, чинэтии 

Саҥаны ылыныы, 

билиилэрин хаҥатыы 

(Восприятие и 

усвоение нового) 

-о5олоор, испиискэнэн 

оонньуур конуллэммэт, улахан 

киьи суо5уна 

электроприбордарынан 

туттубаккыт, баьаар буолбут 

тугэнигэр пожарнайдарга 01 

нуомэргэ эрийии 

Уоттан сэрэхтээх 

буолуу 

быраабылаларын 

чинэтии 

Бол5ойон истии Сэьэргэьии, 

кэпсэтии 

Быраабылалары 

хатылааьын 

Практическай үлэ 

оонньуу 

-о5олоор, остуолга карточкалар 

сыталлар. Соп эппиэттээх 

карталары биир сиргэ наардаан 

уурун, сыыьа эппиэттээхтэри 

туоратын 

Оонньууну быьааран 

биэрии, сыыспыттарын 

конноруу 

Карточкалары 

сопко наардааьын, 

сыыьаны 

коннорунуу 

Карточканан 

онньуу 

Сопко 

наардааьыны 

ситиьии 

Санааны этии 
(Рефлексия) 

-бутэьик мэьэйбитин аастыбыт! 

Маладьыастар! 

-Куоска тугу сыыспыт эбитий? 

-тугу сананы биллибит? 

О5олор тоьо 

ойдообуттэрин 

ыйыталаьыы 

Санааны этии, 

ыйытыыларга 

эппиэттээьин. 

Слайд 9 

кэпсэтии 

Санаалары истии 

Тумуктуур чааьа 

(заключение) 

-маладьыастар! Анна замокка 

эдьиийин быыьыы кэлэригэр 

ханнык мэьэйдэри ааста? 

-ханнык туьумэ5и 

собулээтигит? 

-туох сананы биллигит? 

-астынныгыт дуо? 

О5олор санааларын 

ыйытыы, истии, бэйэни 

сыналаныы. 

Туох сананы 

билбиттэрин этии.  

Слайд 10 

сэьэргэьии 

Тумук  

 


