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Аныгы олох дьалхаана, экономическай сыhыаннаhыылар, олох таhымын түhүүтэ эр 

киhи оруолун намтатан уол оҕону иитиигэ улахан охсууну оҕуста диэххэ сөп. Эр киһи 

сатабылларын иҥэриммэтэх, биилээҕи-уһуктааҕы сатаан туһамматах, бултаабат-

балыктаабат, алдьаммыты сатаан өрөмүөннээбэт, техникаҕа сыстыбатах уолаттар иитиллэн 

тахсаллара олох көстүүтэ буолла. Ити проблема биллэн турар аҥардас ийэҕэ иитиллибит уол 

оҕоҕо көстүөн сөп.  

Итинэн сиэттэрэн, оҕону иитиигэ эр киһи сатабылларын туһаныы наадалааҕын 

өйдөөн туран 2016-2017 үөрэх сылыттан «Техника биһиги аттыбытыгар» агропроект 

оҥоһулунна.  

Сыала: техникаҕа интэриэс нөҥүө оҕоҕо агротехнологическай сатабыллары 

сайыннарыы 

Соруктар:  

- техника историятын, сайдыытын, тутулун билсиһии; 

- техника туохха наадалааҕын, туһалааҕын өйдөөһүн. Тыа сиригэр техниканы 

кытары сыһыаннаах идэлэри кытары билсиһии; 

- техниканы өрөмүөннүүр, алдьаммытын быһаарар сатабыллары иҥэринии; 

- төрөппүттэр көмөлөрүнэн техниканы туһаныы. 

Проект сүрүн ис хоһооно . 

 Техниканы кытары билсиһии (теоретическай чаас). Техника сайдыытын 

историята, арааһа. Техника туһата. Тыа сиригэр техниканы кытары сыһыаннаах идэлэри 

кытары билиһиннэрии. Альбомнары таҥан оҥоруу. 

 Техниканы кытта билсиһии (проектнай чаас). Техниканы тутан-хабан көрүү 
(экскурсиялар). Төрөппүтү кытта көрдүүр-чинчийэр, айар үлэлэри оҥоруу 

 Техниканы кытта билсиһии (практическай чаас). Техниканы өрөмүөннээһин, 
таҥааһын. Техника тутулун кытта билсиһии. Алдьаммыты өрөмүөннүүр маҥнайгы 

сатабыллар. Практическай чаастар 

Кэтэһиллэр түмүктэр: 

-  уол оҕо кыра сааһыттан техниканы кытта билсиһиэ, техниканы өрөмүөннүүр 

маҥнайгы сатабыллары иҥэриниэ, тыа сиригэр техника наадалалааҕын өйдүө. 

 

Техниканы кытары билсиһии 

(теоретическай чаас) 

 

Улэ керунэ Улэ аата Улэ тумугэ Толорул-

лааһына 

Проектнай 

үлэ 

«Сылгы – саха дьонун көлөтө» Альбом «Сылгы – саха 

дьонун көлөтө» 

 

Бэсиэдэ «Мин доҕорум – велосипед»   

Проектнай 

үлэ 

«Мин сир астыы барабын» Альбом «Саха сиригэр 

үүнэр сир аһа 

 

Бэсиэдэ «Механизатор диэн кимий?»   

Проектнай 

Улэ 

«Мин аймаҕым – механизатор» Презентация.   



Бэсиэдэ «Тыа сирин сүрүн көлөтө – трактор»   

Проектнай 

үлэ 

«Мин оттуу сылдьабын» Альбом «Тыа сирин 

дьонун сүрүн дьарыга» 

 

Бэсиэдэ «Техниканы ким айбытай?»   

Проектнай 

үлэ 

«Техника экологияҕа сабыдыала» Чинчийэр үлэ  

Велопробег «Биһиги ыраас салгыны талабыт»   

 

 

Техниканы кытары билсиһии  

(проектнай чаас) 

 

Yлэ көрүҥэ Yлэ аата Yлэ түмүгэ Толорул-

лааһына 

Көрдүүр-

чинчийэр 

үлэлэр 

«Күннээх Күндэйэ 

механизатордара» 

Ахтыылары хомуйуу, 

көрсүһүүлэр 

 

«Күндэйэ булчуттара» (булт уонна 

техника) 

  

Айар үлэлэр 

 

«Книжки своими руками» Илиинэн оноһуллубут 

кинигэлэри оҥоруу 
 

«Автомобиль мечты» Уруһуй быыстапката  

«Моя любимая машинка» Быыстапка  

 «Аҕаларбыт, эһэлэрбит 

техникалара» 

Фотовыставка  

Экскурсия - Сунтарский технологический 

колледж 

- Тойбохойский музей им. 

Бессонова 

  

Велопробег  «Мы выбираем ЗОЖ»   

 

 

 

 

Техниканы кытары билсиһии  

(практическай чаас) 

 

Yлэ көрүҥэ Yлэ аата Yлэ тумугэ Толорул-

лааһына 

Практическай 

чаастар 

«Аҕаларбыт гаражтарыгар»  Техника тутулун, 

чаастарын кытары 

билсиһии. Төрөппүттэри 

кытта үлэни тэрийии 

 

Техниканы ыытыы, 

өрөмүөннээһин 

 

- Суолга сылдьыы быраабылата 

- «Техника уонна мин» 

Техниканы ыытыыга 

маҥнайгы сатабыллар 

 

Түмүктүүр 

дьарык 

«Техника биһиги аттыбытыгар»    

 

 

 

 

 

 



Сатабыллары сайыннарыы түмүгэ: 

 

Бэйэни салайынар-

дьаһанар сатабыл 

Бодоруһар сатабыл Ытык өйдөбүллэри 

иҥэрии түмүгэ 

Билэр-көрөр 

сатабыл. 

- истибитин, 

билбитин сатаан 

олоххо туһанар; 

- бэйэ санаатын 

сааһылаан, 

кыбыстыбакка этэргэ 

үөрэнэр. 

 

- дьону кытта бииргэ 

үөрэнэр, үлэлиир; 

- араас ньыманы 

туһанан, биир 

сыаллаах-соруктаах 

тапсан бииргэ 

үөрэнэргэ, үлэлииргэ 

эрчиллэр.  

- төрөөбүт дойдуга 

бэриниилээх буолар; 

- тыа сирин олоҕун – 

дьаһаҕын,  дьон 

үлэтин сыаналыырга 

үөрэнэр. 

- истибитин, 

билбитин сатаан 

ырытар; 

- чинчийэр үлэни 

оҥорор. 

 

 


