МКДОУ «Детский сад №12 «Мичил» с. Намцы Муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»
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дьарык сценарийын технологическай картата
«Кун суолтата»
Оскуолаза бэлэмнэнии белех

«Мичил» о5о саадын иитээччитэ: Никонова Прасковья Тарасовна

2017 сыл

Ыытыллар корунэ: НОД
Уерэтэр сыала: кун тулалыыр эйгэзэ суолтатын туьунан озолор билиилэрин оонньуу ненуе ханатыы; Кун сарданаларыттан бэйэ доруобуйатын харыстанарга,
сэрэхтээх буолууга уерэтии; кун сарданаларын фигурнай гына сыьыарарга уерэтии
Сайыннарар сыала-соруга: тылы чуолкайдык санарар, дорзооннору арааран истэр, суьуеххэ араарар, сорудазы ейдеен истэр, араас суоллары тобулан
толорор сатабылларын салгыы сайыннарыы; кыптыыйынан кене полоскалары, тегурук быьыыныкырыйар сатабылларын салгыы сайыннарыы
Иитэр сыала-соруга: белезунэн улэлиир кэмнэ бэйэ бэйэзэ кемелеьерге, болзомтолоох, иллээх буоларга иитии; туох барыта икки еруттээх (учугэй, куьазан)
диэн ейдетуу; бэйэ доруобуйатыгар харыстабыллаах сыьыаны иитии.
Уерэтэр, хатылыыр тыллар: астраном, учуонай, халлаан эттиктэрэ
Туттуллар матырыйааллара: проектор, магнитнай доска, еннеех магниттар,, харандааьынан тегурук уонна кене сурааьын уруьуйдаммыт аразас дьуьуннээх
цветной кумаазы, клей, киистэ, салфетка, А3.
Анаан
Улэ
Улэ ис
Туттуллар
Бииргэ алтыьыы тутула
Бириэмэтэ
Тумуктэрэ
уорэтэр
коруннэрэ
хоьооно
матырыйаа
дьайымал
ллар
этаптара
Иитээччи
О5о
Тэрээьин
Билсиьии
Сэьэргэьии
Саьархай
Озолоор, тегуруччу кэлэн олордубут О5олор
куннэрин 1 мин
О5о кыбыстыбакка,
чааьа
тегурук
уонна сана куннэ бэйэ-бэйэбитигэр сарданатын
ууратоллубакка
кумаазы,
утуену базарыаххайын
уура
иитэччини
кытары
кун
дорооболоьоллор,
билсэр.
сарданалара
ааттарын этэллэр.
Тема5а
киллэрии

Таабырын
таайтарыы

Ейдеен истин эрэ озолор. Мин
билигин тыллары этиэм, эьиги
туохха сыьыаннаазын этиэххин сеп.
Курдьук,
утулук,
харыйа, - Кыьын
хаарчаана, тымныы….
- Кумах, хонуу, шортик, урумэччи,
сибэкки, куйаас, итии…
- Сайын.
- аразас, зонтик, уу саппыкы,
хагдарыйыы,
ардах,
сэбирдэх, - Куьун
озуруот аьа…
Озолор таайаллар.
Маладьыастар! Ханнык дьыл кэмин
эппэтим?
Сандал сааспыт хайдазый, кыьынна
холоотоххо
таьырдьа
туох
уларыйда?

- Саас
Таьырдьа сылыйда,
сырдык буолла, кун
уьаата,
куммут
тыгар…

3 мин

О5о
толкуйдуур
дьо5ура сайдар.

Сурун чааьа

5 мин
Саамай сеп. Куммут уьаата. Кун - халлаанна
тыгара элбээтэ. Озолор онтон кун кунус
кун
ханна уонна хаьан баар буоларый?
буолар.

Экранна
астраном
кестер

Досказа
фишканан
улэ

Халлаанна уонна ессе туох баар
буоларый?
- Былыт, ый, сулус, кун- халлаан
эттиктэрэ диэн ааттаналлар. Бу
эттиктэр хайдах хамсыылларын,
бэйэ-бэйэлэрини
солбуьалларын
ханнык учуонай уерэтэрий?
- Бары бииргэ чуолкайдык «ас-траном» диэн санардыбыт эрэ.
- бастакыннан ханнык дорзоон
иьиллэрий, бутэй дуу аьазас дорзоон
дуу?
- «Астраном» диэн хас суьуехтээх
тылый?

уонна
баар

-былыт, сулус, ый…

Тылы
чуолкайдык
санарар, дорзооннору
арааран
истэр,
суьуеххэ
араарар.
Фишканан улэлиир

астраном
диэн
учуонай уерэтэр.

- «А»-кылгас аьазас
дорзоон.
Илиилэрин таьынан
суьуеххэ араараллар.

- саамай сеп.
- 10

Фишкалары
сыьыарыы.(
туьатасаьархай,
кутталлаахкыьыл)

Оттон озолоор эьиги кун туьунан
тугу билэзит?
- Кун тулалыыр эйгэзэ куруутун
туьалаах дуу, эбэтэр туох эмит
кутталы азалыан сеп дуу?.
Кун
туьалаах
Бу олоххо барыта икки еруттээх буоллазына саьархай
эбит. Буортуну да туьалаазы да фишканы, кутталлаах
онорор
эбиттэр.
Кун
киьи буоллазына
кыьыл
доруобуйатыгар оруолун уонна фишканы ыйыыр.
сепке дьаьанан харыстанары биьиги
биллибит дии.

Санаатын сааьылаан,
кыбыстыбакка
аьазастык
этэр,
толкуйдаан
тумук
онорор

«Кун сарданатын эккирэт»
Хамсаныыл
аах оонньуу

«Кунчээн»
фигурнай
аппликация

2 мун.
- озолоор, кун сарданатын эккирэтэн
сылайдыбыт,
анны
билигин
сынньана таарыйа бу остуолга
чугаьаан эрэ. Остуолга туохтар
Кыптыый,
баалларый?
Тугу
онорорбут
саьархай
буолуой, ким эмэ таайыа дуу?
еннеех
- сардана фигурнай буоларын
кумаазы,
наадаттан полоскабыт икки эрэ
клей,
А3 кытыытын
килиэйдиибит,
кумаазы.
полосканы чиккэччи буолбакка
ортото белтейен тахсар курдук гына
сыьыарабыт.
- бугун тугу биллибит, кун уотуттан
хайдах харыстанар эбиппитий?

тумук

Рефлекция.

Полоскалары,
тегуругу
кырыйаллар. Бэлэм
кумаазыга
сыьыараллар.

Бэйэ
–бэйэзэ
мэьэйдэспэккэ,
иллээхтик, сымсатык
хамсанан оонньуур.

Кыптыыйынан кене
полоскалары, тегурук
быьыыны кырыйар,
белезунэн
улэлиир
кэмнэ бэйэ- бэйэзэ
кемелесуьуу, иллээх,
болзомтолоох
буолуу.

