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Дьарык көрүҥэ: Интегрированнай дьарык 

Сыала: Остуоруйа ис хоһоонугар олоҕуран ситимнээх саҥаны сайыннарыыга 

эргийии 

Соруктар: 

Үөрэтэр соруктар: Оонньуу көмөтунэн остуоруйа ис хоһоонун билиһиннэрии, 

нетрадиционнай техниканы туһанан уруһуйдуурга үөрэтии.  

Сайыннарар соруктар: Оҕо ситимнээн саҥарар, билэр – көрөр баҕатын 

сайыннарыы. 

Иитэр сорук: Бэйэ – бэйэҕэ болҕомтолоох буоларга, эйэҕэс сыһыаҥҥа иитии. 

Туттар тэрил: ТСО. Проектор, музыкальнай центр, ноутбук. 

Үөрэхтээһин уобаластарын алтыһыылара: познание, речевое развитие, 

художественно – творческое развитие, физическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие. 



 

Дьарык 

тутула 

Ис хоһооно Иитээччи дьайымала Оҕо дьайымала Туттуллар тэрил 

1 Киирии 

чааһа 

Дорооболоһуу, оҕолору 

оонньууга ыҥырыы. 

(планета кидс) 

- Оҕолоор бүгүн биһиги планета 

кидска оонньуу барыахпыт. 

Оонньуу барарбытыгар билиэт 

атыылаһабыт. Билетпытын 

карточканнан атыылаһыахпыт. Хас 

оонньуу аайы стикер хомуйабыт. 

Хас биирдии оҕо 

билиэт атыылаһар 

Карточкалар, 

билиэттэр. 

2 Сүрүн 

чааһа 

Бастакы эйгэҕэ тиийии. 

Виртуальнай экскурсия 

зоопаркаҕа куобаҕы 

кытары билсиһии. 

Экраны баттаан кини 

уйатын, суолун, 

аһылыгын, хас 

оҕолонорун, дьуһунэ 

дьыл кэминэн 

уларыйыытын 

билсиһии. Бастакы 

стикеры ылыы. 

Оҕолоор билигин биһиги планета 

кидс бастакы оонньуутугар 

киирэхпит. 

- Куобахчаан ханна сылдьарый? 

- Тугунан аһылыктанарый? 

- Суола хайдах эбитий? 

- Хас оҕолонор эбитий? 

- Дьыл кэминэн куобах дьүһүнүн 

уларыйыыта. 

- Ойуурга олорор. 

Дьиикэй кыыл. 

- Куобах от – мас 

аһылыктанар эбит. 

- 5-6 оҕолонор. 

- Сайын бороҥ, кыһын 

маҥан өҥнөнөр. 

Презентация 

виртуальнай зоопарк, 

стикердар. 

 

 Иккис эйгэҕэ тиийии 

Николай Якутскай 

«Куобахтааҕар куттас» 

мультимедийнай 

остуоруйаны көрүү. 

Саҥа тыллары 

быһаарыы – кута 

куртаҕар туһэр, 

сыгынах, сүүрэн 

мохойор, дулҕа. Иккис 

стикеры ылыы. 

Оҕолоор билигин биһиги планета 

кидс иккис оонньуутугар 

киириэхпит. 

- Остуорйаҕа куобах туохтан 

куттанарый? 

- Кими көрүстэ? 

- Куобаҕы ким быыһаата? 

Остуоруйан көрүү. 

- Куобахчаан араас 

тыастан барытыттан 

куттанар. 

- Эһэ эһэчээн 

көрүстэ. 

- Баҕа куобахтан 

куттанан быыһаата.  

Проекторга 

мультимедийнай 

остуоруйа, 

стикердар. 



Физминутка Музыкальнай оонньуу 

«Куобахчааннар 

элбэхпит» 

Түргэн музыка тыаһыыр. 

Куобахчааннар тахсан күн 

тыкпытыгар ойуокалаан 

оонньообуттар. Бытаан музыка 

тыаһыыр. Дьиэлэригэр киирэн 

утуйбуттар (3 төгул). 

Музыка хамсаныылары 

оҥоруу 

Музыкальнай ценр 

шапочка куобах. 

 Үһүс эйгэҕэ тиийии. 

Куобахчааны аһатыы. 

Нетрадиционнай 

техниканы туһанан 

коллективнай үлэ 

«Моркуоп». Фоновай 

музыка тыаһыыр. 

Хортуосканнан 

оҥоһуллубут 

бэчээттэринэн 

моркуобу куобахчаанҥа 

оҥоруу.  

Оҕолоор билигин биһиги планета 

кидс үһүс оонньуутугар киириэхпит. 

 

Оҕолоор билигин хас биирдии оҕо 

куобахчааҥҥытыгар моркуоп 

оҥорон аһатыахпыт. 

 

Бэчээттэрбитин ылабыт. Кырааскаҕа 

булкуйабыт уонна бэчээттээн 

моркуобу ойуулуубут. Бары 

эйэлээхтик этиспэккэ 

куобахтарбытын аһатыаҕыҥ. 

Коллективнай үлэ. 

 

 

Куобахчааммытын 

аһаттыбыт. 

 

 

Куобахчааммыт аны 

куттаммат. Кини 

үөрбүт. 

Хортуосканнан 

бэчээттэр хас 

биирдии оҕоҕо, 

салфетка, оранжевай 

гуашь, палитра, 

непроливайка 

стикердар. 

3 Түмүк 

чааһа 

Хастыы стикер 

хомуйбуттарын ааҕыы. 

Стикердары сөбүлээбит 

оонньуурдарыгар 

атастаһыы. 

- Оҕолоор ааҕабыт хастыы 

стикер ылбыппытын. 

Стикердары планета кидска 

курдук оонньуурга 

атастаһабыт. 

Оонньуурдарбытын группаҕа 

илдьэ баран оонньуубут. 

Оонньуу талан 

стикерга атастаһыы. 

Группага илдьэ баран 

оонньооһун. 

Араас оонньуурдар. 

 


