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Быһаарыы сурук 

 

 Дьайымал  Н.М.Крылова  «Детский сад-Дом радости», «Тосхол» национальнай  иитэр-үөрэтэр бырагыраамаларга олоҕуран 

оҥоһуллунна.  Дьайымалга туруоруллубут  сыалы-соругу  ситиһэргэ оҕо билэр-көрөр дьоҕурун,  уопсастыбаҕа бодоруһар,  оҕо тылын–өһүн,  

кэрэни кэрэхсиир иитэр-үөрэтэр уобаластар киирдилэр. 

Тиэмэтэ: «Аптаах хараабыл». 

Сыала: Хараабыл ханнык чаастартан турарын билиһиннэрии, оҕо бэйэтин толкуйунан уонна бэриллибит схеманан хараабылы 

оҥорорун ситиһии. 

Соруктар: 

1. Оҕо уопсастыбаҕа сылдьар, бодоруһар дьоҕурун сайыннарыы: 

 Оҕолор икки ардыларыгар биир толкуйунан толороллоругар үтүө сыһыаны үөскэтии,  бэйэ-бэйэлэрин үлэлэрин сөпкө 

сыаналыылларын сайыннарыы. 

 Оҕо тутуллубут оҥоһугун харыстыырын сайыннарыы, сыыһа-халты хамсаныыттан тахсыбыт алдьаныыны түргэнник уонна 

эйэлээхтик көннөрүү. 

2. Оҕо билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарыы: 

 Хараабыл ханнык чаастартан турарын билиһиннэрии: корпус, носовой, кормовой чаастара, палуба, борт, мачта, каюта, 

рубка, якорь.  

 Легонан, Лего-Wedoнан  бэриллибит соруда5ы табатык оҥороллорун ситиһии. толкуйу, ейге онорор сатабылларын (тэнниир, 

араарар, сурунун булар) сайыннарыы. 

         3.Оҕо тылын-өһүн сайыннарыы: 

 Оҕо билиитин-көрүүтүн кэҥэтэр, болҕомтолоохтук истэр, сатаан былаанныыр кыахтарын сайыннарыы, тыл саппааһын 

байытыы. 

4. Оҕо кэрэни өйдүүр дьоҕурун сайыннарыы: 

 Оҕо бэйэтэ оҥорбут хараабылын компьютерга холбоон хамсатан көрөн кэрэхсэбили дуоһуйууну ылыыта. 

Сааһынан бөлөх: улахан бөлөх (5-6 саастаах оҕолор) 

Иитэр-үөрэтэр дьайымал көрүҥэ: оонньуунан. 

Тэрээһин көрүҥэ: бөлөҕүнэн, биирдиилээн, пааранан. 

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

Туттуллар матырыйаалар: 

 мультимедийнай  презентация «Хараабыллар»; 

 лего-wedoнан оҥоһуллубут эбисийээнэ уонна киниэхэ барабан; 



 салфетка; 

 экран; 

 проектор; 

 неутбук. 

Тунэтиллэр матырыйаалар:  

 Lego-wedo конструктор набора; 

 Салфеткалар; 

 Неутбуктар. 

Туттуллубут литература: 

 “Детский сад-Дом радости" иитэр-уерэтэр  программа, Н.М.Крылова.-М.:ТЦ Сфера, 2015.-352с. 

 “Тосхол” национальнай бырагыраама, Семенова С.С. уо.д.а. Дьокуускай.-2014. 

   Тематичский блок “Транспорт”.-Пермь,2013.-74с. 

Дьайымалга ИКТ туһаныы: Иитээччи 1 слайданы оҕолорго хараабыл ханнык чаастартан турарын билиһиннэриигэ, онтон  2-14 

слайдалар хараабылы ханнык бэрээдэгинэн тутарга көмө-сирдэтии быьыытынан  дьайымалга сурун улэ түһүмэҕэр туттуллар..  

Слайда көстүүтүн бириэмэтэ – 12-15 мүн. Нетбукка баар лего программата ого онорон тутан таьаарбыт хараабылын хамсатарга 

туьаныллар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Эбисийээнэ хараабыла » орто бөлөх оҕолоругар тутуу дьайымалын технологическай картата 

Дьайымал 

түһүмэхтэрэ 

Түһүмэх 

 соруктара 

Иитээччи 

Дьайымала 

Оҕо дьайымала Туттуллар 

ньымалар 

Тумук 

Дьарыкка 

киллэрии 

(Вводно-

организационный) 

 

 

Эйэҕэстик 

эҕэрдэлэһэн  

көрүөн-билиэн 

баҕаларын 

уһугуннарыы. 

 

Сэргэхтик, эйэҕэстик оҕолору 

бэйэҕэ тардыы. Таҥас анныгар 

саһан сытар эбисийээнэ 

конструктор нөҥүө оҕо 

кэрэхсэбилин тардыы. 

 - Үтүө күнүнэн оҕолоор! Бу таҥас 

анныгар туох баара буолуой?   

- Билиэххитин баҕараҕыт дуо? 

Таҥас нөҥүө тутан-хабан көрүөххэ 

эрэ? 

- Туохха майгыннырый? 

 

Конструктор эбисийээнэни көрүү, 

ханна үөскүүрүн, аһылыктанарын, 

дьарыгырарын оҕолортон ыйытыы.   

-Оҕолоор, бу ханнык кыылый? 

- Кини ханна олороруй? 

- Тугу сөбүлүүрүй? 

- Тугунан аһылыктанарый? 

Оҕолорго эбисийээнэ туһунан  

чиҥэтэр сөптөөх ыйытыылары 

туруоруу. 

Иитээччини кытта эйэҕэстик 

дорооболоһуу, кини дьайыытыгар 

интэриэс ууран билиэн-көрүөн 

баҕаралларын этии. (Билиэхпитин  

баҕарабыт, тутан-хабан көрүөххэ,  

лего) 

Оҕо эбисийээнэ туһунан бэйэтин 

билиитинэн туох өйдөбүллээҕин 

этии. (эбисийээнэ джунглига, 

зоопаркаҕа, Африкаҕа олорор, 

банан сиирин сөбүлүүр, быанан 

хатааста сылдьан оонньуур) 

Бодоруһуу, 

тутан-хабан 

көрөн 

таайааһын. 

Көрүү, 

сэһэргэһии 

Интэриэһи 

үөскэтии 

Эбисийээнэ 

туһунан 

билиилэрин 

кэпсээһиннэрэ 

Оҕо билиэн – 

керүөн баҕарар 

дьоҕурун 

сайыннарыы    

(Мотивационно-

побудительный) 

Толкуйдатар, 

ырытан көрөр 

дьоҕурун 

сайыннарыы 

Куолаһы уларытан эбисийээнэ 

аатыттан  саҥарыы. Оҕолору 

турукка киллэрии. Сөптөөх түмүккэ 

кэлэллэрин ситиһии. 

 -Оҕолоор, эбисийээнэ биһиэхэ 

туохха кэлбитин ыйытабыт дуо? 

-Дорооболорун оҕолор! Мин аатым 

Оҕолор эбисийээнэни болҕойон 

истэллэр, аһыналлар, үөрэ-көтө 

көмөлөһүөн баҕаралларын этии 

 

Оҕолор эппиэттэрэ:  (тыынан, 

моторканан, паромунан, 

хараабылынан)  

Иккис сирэй 

аатыттан 

кэпсэтии 

Оҕолор 

хараабыл 

тутаары 

көмөлөһүөн 

баҕарар 

баҕаларын 

уһугуннарыы 



Абу диэн. Мин сири-дойдуну 

кэрийэрбин наһаа сөбүлүүбүн. 

Уонна бу муораҕа кэлэн иҥнэн 

хааллым, сатаан харбаабаппын, 

муора наһаа улахан. Тугунан 

туоруурум буолла?  Тыынан 

устуохпун наһаа өр буолуо, илиим 

сылайан хаалыа. Паромунан 

туоруохпун айана наһаа бытаан 

уонна муораҕа олох табыгаһа суох, 

өрүскэ игин үчүгэй. Хараабылынан 

уһуннахпына кырдьык түргэнник 

айаннаан тиийиэм этэ.  

-Оҕолор эбисийээнэҕэ хараабыл 

тутан көмөлөһөбүт дуо? 

Саҥаны 

үөрэтэргэ эрдэ 

тугу 

үөрэппиттэрин, 

билэллэрин 

чопчулааһын   

(Актуализация) 

 

Хараабыл туһунан 

тугу билэрин 

чиҥэтии.  

 

Оҕо хараабыл туһунан билиитин 

чиҥэтэр ыйытыктар.  

Ыйытыктары таба туруоруу. 

- Оҕолор хараабылбытын дьэ 

туохтан тутуохха себуй? Хараабыл 

туохтааҕый? Көрүөхэйин эрэ бу 

хартыынаҕа, бу туоҕай?  

Оҕолор слайданы туһанан табатык 

эппиэттииллэрэ. 

Оҕолор эппиэттэрэ: (хараабылы 

тимиринэн, маһынан тутуохха сөп. 

Кини уһун быһыылаах) 

  

Ыйытыктар, 

слайдка баар 

хартыынаны 

көрүү 

Толору,  

сөптөөх 

эппиэти 

биэрии, 

астыныы 

«Чэйин эрэ, 

оонньуоҕун» 

(Динамическая 

пауза) 

Хамсаныылары  

табатык 

оҥороллорун 

ситиһии 

 

- Оҕолоор, эбисийээнэни кытта 

кыратык үҥкүүлүөххүтүн 

баҕараҕыт дуо? 

- Сарсыарда эрдэ күөх хонууга 

Утуйан турбуттар эбисийээнэлэр: 

Хаҥас атахтарынан: топ-топ! 

Уҥа атахтарынан: топ-топ! 

Илиилэрин үөһээ-үөһээ  ууммуттар,  

Ким саамай үөһэ уунар эбитий? 

Оҕолор дуоһуйа астына 

хамсаналлар, үтүктэллэр, үөрэллэр 

 

Хамсаныылаах 

оонньуу 

Эрчиллэн 

дуоһуйууну 

ылыы. 



Онтон илиилэрин аллара 

түһэрбиттэр, 

Сиргэ илиилэринэн тайаммыттар 

уонна күүлэйдээн кэлбиттэр (2 

төгүл ыытыллар) 

Саҥаны 

ылыныы, 

билиилэрин 

хаҥатыы 

(Восприятие и 

усвоение нового) 

 

 

Тыл саппааһын 

байытыы, 

хараабыл ханнык 

чаастартан 

турарын 

быһаарыы 

Оҕолор, эһиги санааҕытыгар 

хараабылбытын тутарбытыгар 

туохтан саҕалыахпытын сөбүй? 

Бастаан бу кыра кирпичиктары 

ылабыт, онтон үрдүгэр бу улахан 

кирпииччэлэри уурабыт, дьэ бу 

хараабылбыт тугэҕэ буолуо. Дьэ 

онтон хараабылбыт тумсутун 

ханнык кирпиччэлэртэн 

тутуохпутуй? Онтон бортиктарын? 

Кэннин оҥорорбор ханнык 

кирпииччэ барсарый? 

Хараабылбытын салайарбытыгар 

туох нааданый? Саамай сөп, 

билигин парус тутуохпут, онно 

биһиэхэ наада уһун хара палочка, 

уруулбутун олордобут. 

Капитаммытын умнубаппыт, 

хараабылбыт бэлэм буолла! 

Оҕолор «Биэс тарбах» 

технологиянан хараабылы хайдах 

тутуохха сөбүн ырытыһаллар, 

хараабыл ханнык чаастартан 

турарын уонна туохха 

наадалаахтарын билэллэр. 

Кердеруу, 

«Биэс тарбах» 

технологията 

- толкуй; 

- матырыйаала; 

- инструмена; 

- тутуу 

бэрээдэгэ; 

- түмүк. 

 

Хараабыл 

тутуута ханнык 

бэрээдэгинэн 

барыытын хас 

биирдии 

билиитэ, 

ханнык 

чаастартан 

турарын этии 

Практическай 

үлэ 

Болҕомтону уонна 

айан оҥорор, 

тутар техникатын 

сайыннарыы 

Практическай үлэҕэ киллэрэр 

ыйытыктар, быһаарыы.  

Конструкторынан хараабыл оноруу 

барыытын кэтээн көрүү, 

биирдиилээн оҕолорго көмөлөһүү. 

Сөпкө, кытаанахтык кирпичиктары 

сыһыардахха тутуу алдьамматын 

Оҕо бэриллибит ыйынньыгынан 

сирдэтэн эбэтэр бэйэтин 

толкуйунан олорон хараабылы 

сөпкө тутуута, бэйэ-бэйэлэригэр 

көмөлөһүү. 

Оҕолор эппиэттэрэ: Бастаан 

аллараа тугэҕин хомуйабыт, онтон 

бортиктарын тутабыт. Бортиктар 

Таҥан оҥорор 

сатабыл, 

сүбэлээһин, 

көмөлөһүү, 

хайҕааһын 

Оҕо 

бэриллибит 

бэлэм 

ыйынньык 

нөҥүө эбэтэр 

бэйэтин 

толкуйунан   



туьунан  өйдөбүл биэрии. 

- Оҕолор, билигин хараабылбытын 

тугунан тутарбытын остуолга баран 

көрүөҕүн. Легонан бэйэҕит хайдах 

хараабылы тутуоххутун 

баҕараргытынан оҥороҕут. Туох 

көмөтүнэн тутабытый? Бастаан 

туохтан саҕалыыбытый? Онтон? 

Саамай бүтэһик тугу олордобутуй? 

Бу бортиктара туохха наада дии 

саныыгыт? Тумсута? Паруһа? 

Билигин биьиги хараабылларбытын 

компьютерга холбооммут туох 

буоларын  көрүөхпүт. Оҕолор, 

хараабылбыт хайаатай? Дьэ 

билигин эбисийээнэбит айаҥҥа 

турунуоҕа! 

айаннаан эрэр киһи охтон 

түспэтин диэн анаммыттар.  

 

хараабылы 

таҥан оноруута 

Конструкторын

ан таҥан 

оророр 

дьоҕурдара 

сайдыыта 

Түмүктүүр чааһа 

 

 

Санааны этии 

(Рефлексия) 

Оҕо саҥа ылбыт 

билиитин- 

сатабылын түмэн 

ырытыы 

 

Түмүк таһаарыы. Ырытыы. Оҕолор 

үлэлэрин, кыһамньыларын 

хайҕааһын, махтанааһын. 

-Оҕолор,ким үлэтин бүтэрдэ, 

эбисийээнэбит ийэлээх аҕатыгар 

айаннаары ыксыыр. Биһиги бүгүн 

тугу тутан таһаардыбыт? кимиэхэ 

туттубут? 

- Көрүҥ эрэ оҕолор, эбисийээнэбит 

хайыырый, тоҕо барабааҥҥа 

оонньоото, туохтан үөрдэ? 

- Туох саҥаны биллигит? 

- Тугу сөбүлээтигит? 

- Туох ыарахаттары көрүстүгүт? 

Тутуу үлэ түмүгүн ырытыы. 

Оҕолор эппиэттэрэ: 

эбисийээнэҕэ хараабыл туттубут. 

Барабааҥҥа оонньуур, кини 

үөрбүт, хараабыл туппуппутун 

көрөн. Хараабыл бортиктаах, 

тумсулаах, түгэхтээх буолар. 

Тутарбын сөбүлээтим, 

эбисийээнэҕэ көмөлөһөрбүн 

астынным. 

Көрдөрүү 

сэһэргэһии, 

хоруйдааһын, 

хайҕааһын 

Санааларын 

этии, оҕо 

бэйэтин 

үлэтигэр 

сөптөөх 

сыанабыл 

биэриитэ, 

дьайымалтан 

астыныы.  

 


