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Тема: «Таба тириититтэн тигиллибит таҥастар». 

Сыала: тириини имитэргэ туттар тэриллэри билиһиннэрии, долганныы тыл саппааһын 

хаҥатыы, тириини имитэргэ туттар тэрили олоххо туттарга уһуйуу, тыа дьонун улэтигэр 

убаастабылы иитии. 

Саҥа тыллар: кыһыах, соноһоон, улдьу этэрбэс, дьабыла, тыс үтүлүк, сүүтүк, инньэ, сап 

капрон уо. д.а. 

Дьарыкка туттар тэриллэр: Ноутбук, медиапроектор, тирии таҥас хаартыскалара, 

кыһыах, соноһоон уонна альбом лиистэрэ, өҥнөөх харандаастар. 

Дьарыктаныы хаамыыта: 

1 этап. Оонньуу: «Миэстэ былдьаһыы». 

2 этап. Бүгүн биһиэхэ тулалыыр эйгэни кытта уруһуй дьарыктаныыта буолуо. Бүгүҥҥү 

темабыт «Тирииттэн тигиллибит таҥастар» диэн. Оҕолор, былыр биһиги өбүгэлэрбит 

тугунан дьарыктанан олорбуттара буолуой? 

Биһиги өбүгэлэрбит былыр сүрүн дьарыктарынан буолар балыктааһын, бултааһын уонна 

таба итиитэ буолар. Бу дьарыктара биһиги дьоннорбутун аһатар, таҥыннарар. 

Балыксыттар диэн кимнээҕи этэллэр? 

Булчуттар диэн кимнээҕи этэллэрэ буолуой? 

Маладьыастар, онтон, оҕолор таба иитэр дьоннору кимнээх диэн ааттыыларый? 

Тоҕо табаны иитэллэрэ буолуой? Туох дии саныыгыт эһиги? 

Сөп, таба биһиги саамай сүрүн кыылбыт буолар. Табаттан биһиги аһыыбыт, таҥнабыт. 

Таба тириититтэн араас таҥастары тигэллэр. Ким билэрий ханнык таҥастары тигэллэрий? 

(ынтыкаа, хопоо, этэрбэс, холуһа). 

3 этап. (Илииннэн тигиллибит тирии таҥастары көрдөрүү), көрүҥ оҕолор бу бааллар 

тирииттэн тигиллибит таҥастар. Онтон бу имиллибит тирии. Көрдүбүт эрэ хайдах курдук 

имигэстик имитэллэрий (оҕолор тириини тутан-хабан көрөллөр).  

4 этап. Дьикти түгэн (Итии сыл кыыла кролик кэлэр) 

5 этап. Оҕолор таба тириитин ыллылар даҕаны таҥас тигэллэр дуо? Тоҕо тикпэттэр? Таба 

тириититтэн таҥас тигэллэригэр аан бастаан тириини этиттэн араараллар, хатараллар 

онтон биирдэ имитэллэр. Тириини имитэн баран быардыыллар. Таба быарын буһараллар, 

онтон тириини биһэллэр. Тоҕо диэтэххэ быар тириини өссө имигэс гынар, ол иһин быары 

барытыгар тутталлар имитиигэ. Аны тириини имитэллэригэр араас тэриллэри тутталлар. 

Билэҕит дуо ханнык тэриллэри тутталларый тириини, тыһы имитэргэ? Эһиги бары көрбүт 

буолуохтааххыт, ийэлэргит, эбээлэргит тугунан тириини имитэллэрин. Тугунан 

имитэллэрий? Биир сүрүн тэрилинэн буолар кыһыах онтон соҥоһоон. Кыһыах, соҥоһоону 

кытта оҥоһуулара тэҥ соҕус. Бөҕө тимиринэн оҥоһуллар, уонна уктара мас буолар. 

Көрдүбүт эрэ (кыһыаҕы, соноһоону көрдөрөбүн). Бары өссө саҥаран көрдүбүт эрэ тирии 

имитэр тэриллэри. 

6 этап. Физминутка. 

7 этап. Көрдүбүт эрэ манна, биһиэхэ сокууйдаах оҕолор кэлбиттэр. Ханнык омук таҥаһын 

таҥныбыттарай? (долгааннар). Маладьыастар, долгааннар. Биһиги бу оҕолорго 

доҕоттордо оҥорон биэриэхпит. (Уруһуйдууллар таҥастаах оҕолору). 

8 этап. Түмүк. Оҕолор бүгүн тугу биллибит, көрдүбүт? Тириини имитэргэ ханнык 

тэриллэри тутталлар эбитий? Маладьыастар, дьарыктаныыга бары кытынныгыт. 

Аныгыскыга эмиэ хатылыахпыт. 


