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Семёнова Айталина Васильевна, 

11№-дээх «Кыталык» оҕо сайдар киинин 

1 категориялаах иитээччитэ 

Сунтаар улууһа, Сунтаар сэл. 

 

Бөлөх:  6 саастаах оҕолор (бэлэмнэнии) 

Тэрээһин көрүҥэ:  Биирдиилээн, бөлөхтөөн. 

Модель: Предметно- средовой.  

Сыала:  Оҕо дьайымал нөҥүө оонньоон килиэп туһунан билиитин хаҥатыы. 

Соруктара:  

Сайыннарыы: 

 Оҕо толкуйдуур сатабылын, ситимнээх саҥатын сайыннарыы. 

 Тылын саппааһын байытыы (комбайнер, биэкэр, бурдук туорааҕа,агроном) 

 Толкуйун, өйүн, кэтээн көрүүтүн сайыннарыы. 

 Схеманы туһанан, үлэ технологиятын  толорор сатабылларын сайыннарыы.  

 Оҕо тарбаҕын былчыҥын сайыннарыы.    

Үөрэтии: 

 Идэ арааһын, суолтатын билиһиннэрии. 

 Бурдук үүннэрии хаамыытын  чиҥэтии.  

Иитии: 

 Килиэби харыстыырга  уонна улахан киһи үлэтигэр убаастабыл сыһыаны иитии. 
Ыытыллыбыт үлэ: Сэһэргэһии. «Илгэ» бэкээринэҕэ тиийэн биэкэр идэтин билсиһии, экскурсия.  

«Байкал» маҕаьыыҥҥа атыыһыт үлэтин, килиэп сыанатын, бурдук астарын көрүү, билсиһии. 

- Видеороликтары, хартыыналары «Килиэп хантан кэлэрий», кинигэлэри көрүү, уруһуйдааһын,  

- тиэстэ үллэрин кэтээн көрүү. 

Күүтүүлээх түмүк. Оҕо аһаҕас эйгэҕэ баҕарбыт идэтин талан оруоллаах оонньууну оонньууругар  

бэйэтэ интириэһиргээн, чинчийэн, толкуйдаан,  кэтээн көрөн, оҕо оҕону кытта уонна улахан киһини 

кытта бииргэ бодоруһан дуоһуйа оонньуура. 

 

Түһүмэхтэр Дьайымал ис хоһооно 

1.Сарсыардааҥҥы хомуллуу.  

(Тоҕоостоох ыйытык) 

Оҕолору кытта түмэккэ киирии (социализация).  

Бэйэ бэйэлэрин кытта эҕэрдэлэһэллэр 

соннуннарын үллэстэллэр. Бэйэ ыккардыгар 

кылгас ыйытыктары ыйытан бугуҥҥу тиэмэҕэ 

киирии.  

 Иитээччи чуораан тыаһатан оҕолору ыҥыртаан 

көбүөргэ олордуу. 

- Оҕолоор мин эһиэхэ дьикти минньигэс сыттаах ас 

аҕаллым. Туох буолуой? (Оҕолор сыттаан 

таайаллар) Килиэп. 

Корзинаҕа салфетканнан сабыллыбыт килиэби 

сыттаан таайаллар. 

2.Былааннааһын. Бүгүҥҥү күннээҕи дьайымалы  

оҕолордуун сорук туруорунуу.  

Иитээччи ыйытыктары биэрэн оҕону толкуйдатар. 

Ох тыл: «Минньигэстэн минньигэһин – үлэлээн 

булбут килиэбин» өйдөтүү, быһаарыы. 

- Килиэп туһунан тугу билэбитий?  

- Ханнык идэлэри билэбитий? 

- Ити идэлэр туох дьарыктаахтарын билэҕитий?  

- Өссе кинилэр тустарынан тугу билиэххитин 

баҕараҕытый? 

3.Информация (Саҥаны билии)  Виртуальный музейга экскурсиялааһын (ИКТ) 

4. Кииннэри талан оонньуу барыы.  Иитээччи оҕо биир киини талан барарын тэрийэр. 

Ханнык идэҕэ баран оонньуурун оҕо бэйэтэ талар. 

Сөбүлээбит эмблематын ылар. 

5. Оҕолор талбыт  кииннэригэр оонньооһун. 

Туруоруммут соруктарын бэйэлэрэ оонньоон 

билээһиннэрэ. 

Оҕолор толкуйдаабыт санааларын этинэллэр, 

кэпсииллэр, быһаараллар. Ыйытыкка 

хоруйдууллар. Бэриллибит схемалары, 

хартыынкалары, туттар тэриллэрин  көрдөрөн 



кэпсииллэр, кэтээн көрөллөр, көхтөөхтүк 

оонньууллар. 

6.  Улахан киһи – ассистент, иитээччи, 

көмөлөһөөччү, кэтээн көрөөччү. (фасилитатор) 

Иитээччи сөптөөх тэриллэри бэлэмниир, 

хайҕаталыыр, көмөлөһөр, ситэрэн биэрэр, Оҕону 

кытта тэҥҥэ кыттыһар,быһаарар, кэпсиир.  

7. Түмүк хомуллуу.  (чуораан тыаһатыы) 

Тугу биллибит? Туохха үөрэннибит? Ким тугу 

саҥаны биллэ? Ким урут билбэтин биллэ? Оҕо 

бэйэтин үлэтин сыаналааһына. 

Иитээччи ыйытар:  

- Килиэп туһунан тугу биллигит?  

- Бүгүн тугу оонньоотугут? 

- Дьон үлэтин хайдах харыстыахтаахпытый?  

 

Көхтөөх кииннэринэн оҕолор дьайымаллара. 

Кииннэр Үлэтин 

суолтата, 

соруктара. 

Дьайымал ис 

хоһооно 

Туттуллар 

тэрилэ 

Түмүк. Оҥорон 

таһаарбыт үлэлэрэ. 

  

«Айылгы» 

мастырыскыай 

киинэ. 

Киннэ 

сорудахтаах 

схемалар, 

карточкалар. 

килиэй, кыптый, 

туустаах тиэстэ. 

Оҕолор схеманы 

көрөннөр бурдук 

сиэмэтинэн панно 

уо.д.а оҥороллор 

Туустаах 

тиэстэннэн 

оонньуур 

оҥороллор. 

Дизайнер 

(маастар). Схема - 

карточкалар. 

Сиэмэлэр, 

пластилинынан 

сыбаммыт 

картоннар 

Панно 

Бурдук ас 

оонньуур.уо.д.а 

Оҕо толкуйдуур, 

айар, дуоһуйар, 

оҥорор, кэпсиир, 

сэһэргиир. 

«Амсай» килиэп 

оҥорор бэкээринэ 

киинэ 

Киинэ рецепт- 

схема: 

Бурдук,туус, 1 

сымыыт,саахар, 

доруоһа, мас, 

ынах арыыта. 

Бэриллибит 

састаабынан 

булка оҥоруу. 

Биэкэр. 

Рецепт-схема 

Буулка 

Тиэстэ оҥорор, 

астыыр. 

«Татыйыына» 

маҕаһыын киинэ 

Сорудахтары 

толоруу. 

Бурдук, килиэп 

(үрүҥ, хара, 

буулка, кекс) 

Араас суортаах 

килиэптэри 

арааран 

сыаналарын 

тэҥниир уонна 

быһаарар. 

Бурдугу 

ыйааһыннаан, 

тэҥнээн көрүү. 

Атыыһыт. 

Сорудах 

карточкалар. 

Үрүҥ, хара килиэп 

сыанатын 

быһаарар,тэҥниир, 

ыйааһынныыр. 

 

 

«Эркээйи» 

аграрнай киинэ 

Лаборатория  

Стаканнар, уу, 

ньуоска, 

бурдуктар 

Бурдук 

араастарын 

арааран 

чинчийэр, 

олордор. 

Агроном. 

Чинчийии 

карточкалара 

 

 

 

 

Бурдук араастарын 

араарар (Хара,үрүҥ, 

эбиэс) 

Чинчийэр, кэтээн 

көрөр, бурдук 

сиэмэтин олордор, 

быһааран кэпсиир. 

 

«Агро техника»  

завод киинэ  

HUNA-MRT 

конструктор 

Конструкторынан 

таҥан оҥоруулара 

Тракторист, 

комбайнѐр.  

Схема 

инструкциялар. 

Комбайн, трактор. 

Схема 

инструкцияннан 

сөпкө туттар, таҥар. 

«Сунтаар 

сонуннара» 

редакциятын 

киинэ 

Фотоаппарат, 

моноблок, 

принтер, аудио 

микрофон. 

Оҕолортон 

Интервью 

ылаллар, 

хаартыскаҕа 

туһэрэллэр. 

Фоторепортѐр, 

редактор, 

журналист. 

Хаһыат бэчээттээн 

таһаараллар. 

Оҕо оҕону кытта 

бодоруһар, кэпсэтэр, 

саҥаны билэр. 

 


