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«Пираттар лого-айаннара» тиэмэҕэ 

оҕону кытта улахан киһи бииргэ алтыһыытын дьайымала 

 

Сааһынан бөлөх: бэлэмнэнии бөлөх. 

Үөрэх уобалаһа: «Оҕо тылын-өһүн сайыннарыы». 

Алтыһар уобаластара: «Оҕо билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарыы», «Оҕо уопсастыбаҕа 

сылдьарын-бодоруһарын сайыннарыы». 

Сыала: аһаҕас дорҕооннору билэллэрин чопчулааһын, дорҕоону арааран истэр 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Соруктара:   

1. Үөрэтэр: аһаҕас дорҕооннору чиҥэтии, тылларын саппааһын байытыы, ыраастык, 

чуолкайдык саҥарары ситиһии. 

2. Сайыннарар: оҕолор толкуйдуур  дьоҕурдарын, болҕомтолорун, истэр дьоҕурдарын, 

таба тыыныыны, тарбах былчыҥнарын сайыннарыы. 

3. Иитэр: бэйэ-бэйэҕэ истиҥ сыһыаны иҥэрии, бөлөххө үлэлииргэ иитии. 

Туттуллар матырыйааллар:  

Иитээччигэ:  аһаҕас дорҕоон буукубалара, карта, улахан хараабыл, музыка (айылҕа 

тыаһа), экраҥҥа ойуулар (штурвал, дьаакыр, канат, парус, мачта). 

Оҕолорго: схемалар, кумааҕыттан хараабыллар, уу,  4 трубка, ракушкалар, хаамыскалар, 

мааннай курупа, буукубалардаах илиис, өҥнөөх харандаас. 

Дьайымалга ИКТ туһаныы: ИКТ-ны иитээччи оҕоҕо саҥаны билиһиннэрэригэр, 

барбыттарын хатылыылларыгар, чиҥэтэргэ эрэ буолбакка оҕо оҥорон көрөр, тылын  

саппааһын байытарга туһаныллар. Слайданы  тыл саппааһын байытыыга, билиилэрин 

хаҥатар түһүмэххэ туттуллар. Слайда көстүүтүн бириэмэтэ – 1-2 мүн. 

 

Дьайымал хаамыыта: 

1. Тэрээһин түһүмэх  (музыка тыаһыыр). 

Иитээччи: Киирэн төттөрү-таары хаама сылдьар, толкуйдуур, телескобунан арыылары 

(островтары) көрөр. Оҕолор киирэн кэлэллэр. 

Иитээччи: Хайа, оҕолор кэллилэр. Дорооболорун! Оҕолор, эһиги манна хайдах тиийэн 

кэллигит? Мин бу арыыга (островка) соҕотох олорбутум ыраатта, хас да сыл буолла. Мин 

киммин биллигит дуо? (Джек Воробей, пират) ээ маладьыастар, билэр эбиккит дии. 

 Доҕоттоор, мин манна кыһалҕа бөҕөтүгэр түбэстим. Бу арыыттан тахсан дьиэбэр 

барыахтаах этим. Сундугум суох. Сүтэрэн кэбистим. Ол онно бааллар этэ наадалаах 

малларым (оҕо булар сундугу). 



 Бу сундукпун көрдөөбүтүм өр да буолла. Махтал, махтал. Хата эһиги кэлэҥҥит, булан 

биэрдигит (бары арыйаллар, таҥастары ороон биир-биир оҕолорго кэтэллэрин курдук 

бэриллэр). 

 Туох баарый өссө, көрөн иһин эрэ… (буукубалар ороноллор). 

 Бу тугуй? Туохха наадалаахтарый? Ханнык дорҕоонноруй? (картаны булаллар) 

 Бэрт да бэрт карта баар эбит. Оҕолор, бу картаны болҕойон көрүөххэ. Ханан, хайдах 

барыахтаах эбиппитий? (Оҕолор каартаны ырыталлар). 

2. Сүрүн түһүмэх. 

Тыыныыга эрчиллии.  

 Дьэ доҕоттоор, биһиги пираттарбыт. Биһиэхэ уунан устарга, айаҥҥа турунарбытыгар 

туох нааданый? (хараабыллар) Хараабыл хайдах буоларый? Туох баар буоларый онно? 

(экраҥҥа көстөр: штурвал, дьаакыр, канат, парус, мачта).  

Хараабыллары булан иккилии буолан трубканан үрэн күрэхтэһэллэр,  

ууну трубканан үрэн долгун оҥороллор. 

 Хараабыл оҥостубут дьон быһыытанан айанныахайын! (Бэлэмнэммит хараабылга 

олорон айанныыллар). 

«Чөмчүүк арыыта» . 

Иитээччи: Бу арыы сорудаҕа туох эбитий? Сорудаҕы болҕойон көрөбүт! 

Оҕолор: Бу араас таастары өҥнөрүнэн арааран уурталаан диэбиттэр.  

Иитээччи: Ханнык өҥнөөх таастар баалларый? Чөмчүүк таас диэн тугун билэҕит дуо? 

Чөмчүүк муора түгэҕиттэн оронор күндү таас. Бастаан кини кып-кыра буолар эбит, онтон 

улам улаатар.  

Оҕолор: «А», «У» дорҕооннору буллубут урааа!!!  

Иитээччи: «А» дорҕоонтон ханнык тыллар тахсалларый? «У» дорҕоонтон? Маладьыастар! 

Салҕыы айаннаан иһиэххэ.  

«Эбисийээнэ арыыта» (Араас тыаһы-ууһу истэллэр). 

Иитээччи: туох тыаһыырый? 

Оҕолор:  

 Муора тыаһа. 

 Чыычаахтар ыллыыллар. 

 Тыал үрэр. 

 Ардах түһэр тыаһа. 

 Попугай саҥата. 

 Эбисийээнэлэр саҥараллар. 

Чунга-чанга  музыката тыаһыыр, итээччи оҕолору үҥкүүлэтэр. 

Итээччи: Һуу,  сынньанныбыт, наһаа үчүгэйдик үҥкүүлүүр эбиккит.  

Оҕолор: “И”, “Э” дорҕооннору буллубут (тыллары таһаараллар). 

«Чараппаахы арыыта». 

Иитээччи: Сорудахпытын болҕойон ааҕабыт! Мантан аһаҕас дорҕооннору булан 

харандааһынан төкүнүтэҕит. (остуолга олороллор, сорудахтаах илиистэр 

түҥэтиллэллэр). Иитээччи: Маладьыастар, бары сорудаҕы сөпкө оҥордугут. Бу арыыга 

дорҕооннорбут ханна саһан сыталлара буолуой? 

Оҕолор: «Ө» «Ы» буллубут (тыл таһаараллар). 

«Попугай арыыта». 



Иитээччи: попугай биири элбэхтэ хатылыырын сөбүлүүр дии? Онон сорудахпыт 

скороговорка хатылаан, ханнык аһаҕас дорҕоон элбэхтэ иһиллэрин таай диэн. 

Арыыга айаннаатыбыт, 

Уһуннук  уһуннубут 

Оллоонноон олорон 

Эйэлээхтик сэһэргэһэн 

Ырааҕы көрүөхпүт 

Үөрүөхпүт көтүөхпүт! 

Маладьыастаар!  

Оҕолор “Ү”, “О” дорҕооннору булаллар (тыллары таһаараллар, салҕыы айанныыллар). 

Иитээччи:  Оҕолоор, дьэ, ааҕыахха эрэ, сахат тылыгар хас аһаҕас дорҕоон баар эбитий?  

Оҕолор: 8. 

Иитээччи: Аһаҕас дорҕооно суох ханнык да тыл тахсыбат. Биһиги саха тылыгар 8 аһаҕас 

дорҕоонноохпут. Өссө төгүл ааттаталыахха эрэ.  

Иитээччи: Көрүн  эрэ доҕоттоор, сундукпутугар бу бүтэй дорҕооннор бааллар ди. Манна 

аһаҕас дорҕооннорбутун холбоон тыл таһааран көрүөҕүн эрэ (ас, от, ыт, эт... диэн 

тыллары таһаараллар). 

Түмүктүүр түһүмэх. 

Иитээччи:  Барыгытыгар көмөҕүт иһин махтанабын уонна бу пираттар бэлиэлэрэ значогу 

бэлэх уунабын.  

Иитээччи: Дорҕооннорбутун сундукпутугар угуохха уонна улахан хараабылга олорон 

дьиэбит диэки устуох. Көрсүөххэ диэри! 

 

 


