
 

Лебедева Мария Николаевна, 

 Чурапчы улууһун оскуола иннинээҕи муниципальнай  

бүддьүөттэн үбүлэнэр үөрэх тэрилтэтэ  

«Чуораанчык» оҕону сайыннарар киин – оҕо саадын  

үрдүк категориялаах иитээччитэ 

 

 

 

 

 

 

«Маҕаачыйым барахсан» тиэмэнэн  

оҕону кытта улахан киһи бииргэ алтыһыытын дьайымала 

 

Сааһынан бөлөҕө: кыра бөлөх (3-4 саастаах). 

Үөрэх уобалаһа: «Оҕо тылын –өһүн сайыннарыы». 

Алтыһар уобаластара: «Оҕо билэр-көрөр дьоҕурун 

сайыннарыы», «Оҕо кэрэни өйдүүр дьоҕурун сайыннарыы», 

сэрэхтээх буолуу. 

уонна сэрэхтээх буолууга дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Сыала: ынах туһунан билиһиннэрии. 

Соруктара: 

1. Үөрэтэр: оҕо кэпсииригэр көмө боппуруостары биэрэн 

саҥарда үөрэтии; оҕо тылын саппааһын байытыы, болҕомтолоохтук истэрин ситиһии. 

2. Сайыннарар: оҕо ситимнээх саҥатын, ойуулаан-дьүһүнээн кэпсээһинин сайыннарыы. 

3. Иитэр: дьиэ кыылларыгар тапталы үөскэтии, кыһамньылаах буолууга иитии. 

Туттар тэриллэр: хартыына, карточкалар, чорооҥҥо үрүҥ астар, мозаикалар, музыка.  

 

Дьайымал хаамыыта: 

 

1. Киириитэ. (Ооньуу нөҥүө оҕолор интэриэстэрин көбүтүү, турукка киллэрии) 

 Оҕолоор, үтүө күнүнэн! Оонньуоххутун баҕараҕыт дуо? 

(Оҕолор харахтарын симтэрэн кыратык ынах, ньирэй саҥатын холбоон иһитиннэрии, 

музыка тыаһыыр, ол кэмҥэ иитээччи хоһоон ааҕар) 

Оҕолорго үүт биэрээри 

Олус ыксаан иһэр, 

Титииккэ кэлэн киирээри  

Ыҥыранан кээһэр. 

 

Маҥаас ньирэй барахсан 

Манна-манна кэл, кэл 

Титииккиттэн арахсан 

Тиийэн-тиийэн кэл, кэл. 

(Харахтарын оргууй аһаллар) 

 Тугу иһиттигит? 

 Ким ынаҕы көрбүтэй? 



 Кимнээххэ ынах, ньирэй баарый?  

 Ынахтары көрө барабыт дуо? (оҕолор эппиэттэрэ) 

 

Ойууну ситимнээн кэпсээһин. 

 Бу ойууга алаас көстөр. Күн күүскэ тыкпыт, араас дьүһүннээх сибэккилэр үүммүттэр, 

хойуу оттоох, ортотугар улахан көлүчэлээх эбит. Манна Маҕаачыйа оҕотунаан 

(ньирэйдиин) мэччийэ кээлтэр. Маҕаачыйа кугас эриэн дьүһүннээх. Икки токур муостаах, 

икки улахан харахтаах, кулгахтаах. Биир уһун кутуруктаах. Түөрт атахтаах, эмиийдээх. 

Ыатахха үүт кэлэр. Ону биһи иһэбит. (Сыһыаран ууран көрдөрөн кэпсээһин). Аттыларыгар 

улахан хара эриэн оҕус мэччийэ сылдьар, (туох уратылаахтарын кэпсээһин). 

 

Ыйытык көмөтүнэн оҕолору кэпсэттэрии. 

 Бу тугуй? (алаас) 

 Ким мэччийэ кэлбитий? 

 Аттыларыгар ким мэччийэ сылдьарый? 

 Ынах, оҕус туох атыннаахтарый? (оҕолор эппиэттэрэ) 

 Ынах эмиийдээх? 

 Ынаҕы ыыллар, киниттэн үүт ылаллар?  

Иитээччи: – Салгыы айанныаххайын, ынахтарбыт алааска баран атын кыыллары кытары 

холбоһон хаалбыттар.  

 

Карточканан үлэ: (Оҕолорго карточка бэриллэр, ынахтары булан төкүнүк 

сурааһынынан бэлиэтээн иһэллэр) 

 Болҕойон көрүн эрэ оҕолоор, бу ойууга араас кыыллар буккулан хаалбыттар, 

ынахтары булан төкүнүк сурааһынан (харандааһынынан) бэлиэтиибит.  

 

Болҕомтоҕо оонньуу:” Түүн, күнүс”( үрүҥ астары ааттыыр, ким тугу өйдөөбүтүн 

ыйытар) 

 Ким тугу өйдөөн иһиттэ? (өйдөөн хаалбыттарын этэллэр) 

 Маладьыастар! 

 

Оонньуу  “Амтанын таай”. 

Остуолга үрүҥ ас (үүт, суорат, быырпах) кутуллубут чороонноро салфетканан 

сабыллан тураллар. 

 Оҕолоор, манна туох эрэ сабыллан турар дии, көрүөххүтүн баҕараҕыт дуо? 

 Мантан биирдии чороону ылан амсайын эрэ.  

 Тугу истигит оҕолоор? Таайдыгыт? (оҕолор эппиэттэрэ) 

  (Оҕо аата...), эн тугу истин, амтанна хайдаҕый, аһыы дуу, минньигэс дуу? (оҕолор 

эппиэттэрэ) 

 Үрүҥ ас элбэх битэмииннээх эбит оҕолоор, доруобуйаҕа туһалаах. Күн ахсын үрүҥ 

аһы элбэхтик аһыаххыт, доруобай буолуоххут. 

 

Мозаиканы хомуйуу: (остуолга бэлэм ыһыллыбыт мозаикалар сыталлар) 

 Оҕолор билигин мозаиканан ынахтарбытын хомуйан таһаарыаҕын.  

 Ким түргэнник хомуйар эбитий (оҕолор ынах, оҕус ойуулаах мозаикалары хомуйаллар)  

Оҕолор таба хомуйбуттарын кэннэ ыйытыктары биэрии: 



 (Оҕо аата), эн тугу хомуйан таһаардын? 

 Эйиэнэ ынах дуу, оҕус дуу? 

 Ынаҕын хайдах дьүһүннээҕий? 

 Ынах уонна оҕустан туох атыннааҕый? (Оҕолор эппиэттэрэ). 

 

Түмүк: 

 Оҕолоор, хартыынабытын өссө чиҥэтэн көрүөҕүн. Бүгүн биһиги туох туһунан 

кэпсэттибитий? 

(Оҕолор тугу өйдөөн хаалбыттарын чиҥэтии, санааларын истии). 

 Ынахтар ханна сылдьаллар эбитий? 

 Бүгүҥҥү дьарыктан тугу сөбүлээтигит? 

 Ынахтан тугу ылаллар эбитий? (үүт) 

 Ынах оҕото тугуй? (ньирэй)  

 Бүгүн бары наһаа үчүгэйдик кытынныгыт, маладьыастар! 

 


