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Сыала: Оҕо билэр-көрөр толкуйдуур, саҥарар дьоҕурун сайдар усулуобуйаны тэрийии. 

Соруктар: 

Үөрэтэр: 

 -  уу тутулугун туһунан өйдөбүлү оҕолор бэйэлэрэ быһааралларыгар үлэни тэрийии (пар диэн уу, уу 

быһыыта суох, уу предметтэри суурайар) 

-тулалыыр эйгэ туһунан билиилэрин кэҥэтии. 

- оҕо тылын саппааһын байытыы (глобус, дьэҥкир, чинчийии) 

Сайыннарар: 

- предмети ойуулуур-дьүһүннүүр тылларынан быһааран кэпсиири салгыы сайыннарыы. 

-  кэтээн көрөр үөрүйэхтэри сайыннарыы 

-  айар-тутар үөрүйэхтэрин сайыннарыы 

Иитэр: 

- хас биирдии оҕо айар интириэһин көҕүтүү, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөһүүнү иитии 

- тулалыыр эйгэҕэ айылҕаҕа харыстабыллаахтык сыһыаны иитии. 

Үөрэхтээһин уобаластары дьүөрэлэһиитэ: билэр-көрөр дьоҕуру сайыннарыы, тылы-өһү 

сайыннарыы, айар дьоҕуру сайыннарыы, уопсастыбаҕа сылдьары бодоруһары сайыннарыы, эти-

сиини сайыннарыы 

Дьайымал көрүҥэ: тыл сайдыыта, хамсаныы, кэтээн көрүү, уруһуй оҥорон таһаарыы 

Дьарык тутула: 3 этаптан турар. Барыта 25 мүн. 

1. Киирии чааһа 

2. Сүрүн чааһа 

3. Түмүк чааһа 

Туттуллар тэриллэр: ИКТ, музыка, дьэҥкир иһиттэр, салфетка, туус, саахар, уу,  гуашь 

кырааскалар, киистэлэр, фартуктар, бэргэһэлэр, эбру кырааскалара  

 

-  Бэйэ бэйэбитин харах харахха көрсүөххэйиҥ эрэ, сырдык мичээрбититтэн бэйэ-бэйэбитигэр 

бэрсиэххэйиҥ, үтүө күнүнэн оҕолоор! (дорооболоһобун, оҕолорго мичээрдиибин). 

- Үтүө күнүнэн! 

- Бүгүн оҕолоор биһиги ученайдар буолуохпут. Ученай диэн кими этэбит? Саҥаны киһи билбэтин 

чинчийэр, үөрэтэр, айан таһаарар киһини, учуонайдар ханна үлэлииллэрий? (лабораторияҕа).  

Лаборатория (опыт оҥорорго аналлаах хос). Оҕолоор, эһиги чинчийэргитин сөбүлүүгүт?  Ученайдар 

лабораторияҕа киириэхтэрин иннинэ халат кэтэллэр. Онтон биһиги лабораторияҕа киирэрбитигэр 

туох наада эбитий? 

- халат. 

(Оҕолорго халааттарын кэтэллэрин көмөлөһөбүн уонна лабораторияҕа ыҥырабын)   
Иитээччи: Лабораторияҕа сэрэхтээхтик үлэлииргэ быраабылалар бааллар дии оҕолоор (мээнэ 

амсайбаппыт сүһүрүөхпүтүн сөп, сыттыырбытыгар эмиэ сэрэхтээх буолуохтаахпыт, сиспит көнө, 

мээнэ мэниктээбэппит, сорудахтары бэрээдэгинэн болҕомтолоохтук истэн оҥоробут). 

Иитээччи: Тел.тыаһыыр  биһиэхэ муударай мэкчиргэ видеозвонок оҥорор 

(Экраҥҥа таабырын нөҥүө уу диэн тылы таһаарыахтаахтар) 

Слайд1 (Экраҥҥа муударай мэкчиргэ көстөр: саҥата иһиллэр. 

Таабырыннар. Оҕолор ханнык тыл тахсыбытын ааҕан көрөллөр. 

Оҕолор:  Уу 

- Ууну ханна көрбүккүтүй? (Оҕолор эппиэттэрэ) 

-Уу туохха нааданый? Уута суох тыынар тыыннаах олох олорбот  



Слайд - Ууну дьоннор ханна тутталларый? Экраҥҥа хартыыналары көрдөрөбүн. Хамсыыр 

харамайдар, үүнээйилэр уонна киһи бары тыынар тыыннаах уута суох олорбот. Уу барытыгар наада.   

Иитээччи: Чинчийэр үлэбитин саҕалыаххайыҥ  үлэлиир  миэстэбитин бары буллубут  остуолгутугар 

араас туттар тэриллэр бааллар. Сэрэхтээх буолуу быраабылабытын умнубаппыт. 

- Бастакы сорудахпыт бытыылканы арыйдыбыт кураанах ыстакаҥҥа  аҥаарынан уу кутабыт – Уу 

хайдаҕый? (дьэҥкир, убаҕас тоҕо убаҕас диибитий, уу тохтор кутуллар)  

- Ыстакааннаах ууну иһэн көрөбүт, уу хайдаҕый – амтана суох,  о.э. ыраас уу амтана суох. - Аны ити 

куппут уугутун сыттаан көрүҥ эрэ (уу сыта суох). Ыраас уу амтана сыта суох буолар. 

- Остуолгутугар ньуоска баар, саахары ууга куттубут уонна иһэн көрүн эрэ уу хайдах буоллай? 

(минньигэс), ол аата уу амтанын уларытар эбит ди.  

- Кураанах ыстакаан ыллыбыт туус кутабыт буккуйабыт уонна испэккэ эрэ тылгыт төбөтүнэн 

амсайан көрүҥ. (Аһыы)  

- Билигин мин  уугутугар тугу эрэ эбиэм, ким таайдай (чеснок)  Амтана суох,  ыраас  ууга тугу эрэ 

атыны куттахпытына уубут амтана уларыйар эбит. 

- Хаамысканы ууга уктубут  уонна көрөбүт уу хайдаҕый (дьэҥкир ыраас) 

- Кисточканы ууга уган ылабыт кыраасканы хойуу гына ылабыт ууга буккуйабыт хаамыска көстөр? 

(хаамыска көстүбэт). 

- Эти–хааны уһугуннарыы: Хамсаныылаах оонньуу «Салгын, уу, сир» (Быһаарабын музыка 

тыаһыыр.) 

- Оҕолоор ууга уруһуйдуохха сөп дуо? (суох) Тоҕо? (Кырааска ууга сууруллар….) 

- Уу көрүҥэ араас ууга уруһуйдуохха сөп оҕолоор, билигин эбру диэн аптаах ууга хайдах 

уруһуйдуулларын көрдөрүөм  уруһуйдуурбутугар бу көрөргүт курдук иһиттэр тураллар  билигин 

бары болҕойон истиҥ.  

 

Практическай чааһа. 
- Бу уубутугар бэлэм раствор кутабын уонна анал кырааскалары туттабыт, кыраасканы ууга сэрэнэн 

тамалатабын кырааскам ууга тэнийэр. Бу уурбут өҥмөр атын өҥү уурабын. Кырааскалар ууга 

сууруллан хаалбаттар. Уһуктаах палочка ылабын (сэрэнэбит оҕолоор уһуктаах предметтэртэн)  

Уонна үөһэ-аллараа, эрийэ палочканан уруһуйдуубут. Кумааҕы ылабыт сэрэнэн ууга уурабын.. 

Ууттан сэрэнэн, муннуктан хостоон ылабын. Уонна туох тахсыбытын көрөбүт.   

– Оҕолор остуол тула олорон үлэлииллэр Музыка тыаһыыр. (бэйэ бэйэҕэ мэһэйдэспэккэ, ыксаабакка, 

сэрэнэн үлэлииллэрин этэбин) оҕолорго көмөлөһөбүн. 

- Бүгүн бары наһаа үчүгэйдик үлэлээтигит, уу хайдах буолар эбитий? 

- Ууга уруһуйдуохха сөп эбит да оҕолоор?       

 

 

 


