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Бөлөх: улахан  

Кыттааччы ахсаана: 10 оҕо, 2 улахан киһи 

Дьарык сыала-соруга: эти-хааны эрчийэр дьарыкка интириэһи үрдэтии; оонньуу көмөтүнэн 

сымса, түргэн, тулуурдаах буолары сайыннарыы, тулалыыр эйгэни билсии, айылҕаны таптыырга, 

харыстыырга итии. 

Туттуллар тэриллэр: эмблиэмэлэр (хас биирдии оҕоҕо), хамаандаларга: модуль (ханыаха дылы 

сүүрэри бэлиэтииргэ). Корзина шишкалаах,шариктар(хамаанда оҕотугар биирдии, ньуоску, 

обручтар, гимнастическай паалка ,кыьыл танас, киндер сюрприз футляра, бөхтөөх пакет, өҥнөөх 

кумааҕыттан кырыллыбыт сибэккилэр,сертификаттар(хас биирдии оҕоҕо), презентация, слайд, 

колонка   

Дьарык былаана 

Киирии 

чааһа  

Бүгүн, оҕолоор, эһиги «Айылҕалыын доҕордоһуохха» диэн күрэххэ кыттаары 

кэлэн тураҕыт. Айылҕабытын харыстыахтаахпыт, таптыахтаахпыт. Билигин 

күрэххэ эһиги төһө ону сатыыргытын көрүөхпүт. Күрэххэ икки хамаанда кыттыа.  

-  Бастакы хамаанда «Кыыллары харыстааччылар»  

- Иккис хамаанда «Чыычаахтар доҕотторо»  

Сүрүн чааһа 1) «Тииҥҥэ кыһыҥҥы хасааһын хомуйарга көмөлөһөбүт»  

- Кыһын ойуурга кыылларга барыларыгар ыарахан. Биһиги кинилэргэ 

көмөлөһүөхпүт. Тииҥ тугу аһыырый? (оҕолор эпиэттииллэр) Тииҥнэргэ кыһынны 

хаһаас оҥостоллоругар көмөлөһүөхпүт. Оонньуу быраабылата: биирдии обручка 

сүүрэн кэлэллэр, биир шишканы ылаллар, сүүрүүннэн илдьэн корзинага угаллар.  

2) «Чыычаахха көмөлөс» 

- Чыычаах уйа туттубут, сымыыттаабыт. Уйатын куһаҕан сиргэ туппут. 

Сымыыттарын атын уйаҕа көһөрөргө көмөлөһөбүт 

Оонньуу быраабылата: оҕолор ньуосканан киндер сюрприз футлярдарын 

керзинаҕа таһаллар. Биир илиилэригэр ньуосканы туталлар, иккис илиилэрин 

көхсүлэригэр туталлар. 

3) Капитаннар күрэхтэрэ «Кыыллары быыһыыбыт» 

- Саас, хаар ууллубут. Өрүс уута халааннаабыт, кыыллар иэдээҥнэ түбэспиттэр. 

Кинилэри куттала суох сиргэ аҕалтыыбыт.  

Оонньуу быраабылата: утары обруч сытар, капитаннар биирдии илиилэригэр 

обручтаахтар. Капитан сүүрэн тиийэн биир оҕону ылан аҕалан обруч иһигэр 

хаалларар, иккис оҕону ыла сүүрэр, оонньооччулары барыларын аҕалар. 

4) «Ойуурга сылдьыы быраабылатын ким үчугэйдик билэр»  

- Оонньооччулар уочаратынан ойуурга сылдьыы быраабылатын этэллэр.  

5)  «Костеру ким бастакы уматар»  

- Ойуурга костер отторбутугар сэрэхтээх буолабыт. Костер оттор сирбитин 

төгүрүччү хаһабыт. Костер наадата суох буоллагына уунан умулларабыт, буорунан 

көмөбүт.  

Оонньуу быраабылата: хас биирдии кыттааччы, сүүрүүнэн биирдии 

гимнастическай паалканы аҕалан обруч иһигэр уурар. Капитаннар кыһыл танаһы 

аҕалан гимнастическай паалкалары баайан кыһыл таҥаһы баайар.  

6)  «Хонууттан бөҕү хомуй»  

- Эһиги биир ойуурга сылдьыы быраабылатын эттигит: бэйэҕит кэннигитигэр бөҕү 

хаалларыман. Билигин биһиги хонууттан бөҕү хомуйуохпут.  



Оонньуу быраабылата: бөх ыһылла сытар (кумаҕы, сок бытыыкката, пакет….) 

оҕолор сүүрэн тиийэн биир предметы ылаллар бөх пакетыгар аҕалан угаллар.  

7) «Сибэккилээх хонуу»  

- Аны билигин хонуубутугар сибэкки үүннэриэхпит!  

Оонньуу быраабылата: хамаандаҕа 5-тии сибэкки бэлэмнэммит, биэс салаата 

кырыллыбыт. Сибэкки оҥороллор.   

Оҕолор маладьыастар. Бөҕү хонууттан ыраастаатылар, кыраһыабай сибэккилэри 

олортулар.  

Түмүк чааһа Оҕолоор бүгүн дьарыкка туох саҥаны биллигит? 

Айалҕаҕа хайдах сылдьыахтаах эбиппитий? 

(оҕолор ыйытыыга эппиэттииллэр) 

Бүгүн дьарыкка үчугэйдик кытынныгыт, аны куруук бу курдук айылҕаны 

харыстыаххайын, таптыаххайын. Элбэхтик айылҕаҕа сылдьын.  

Күрэх түмүгүн таһаарыы, сертификатары туттарыы…(хайа хамаанда элбэх 

фишканы ылбыт ол кыайыылаах тахсар)  

 

 


