
 “Кустук” орто бөлөх иитиллээччилэригэр дистанционнай үөрэхтээһин нэдиэлэтээҕи былаана 

Алтынньы ый муодула: «Дьиэ кэргэним – эрэнэр эркиним, тирэнэр тирэҕим» 

Нэдиэлэ темата: «Күн күбэй ийэкээм барахсан – таптыыбын эйигин эрэллээх доҕорбун» 

Иитээччи Округина А.В. 

 

Понедельник 

12.10.20 

Иккис иитээччи 

Вторник 

13.10.20 

Өркөн өй 

Сыала:  сүрүн өҥнөрү ааттыылларын ситиһии. Төгүрүк, түөрт муннук, үс муннук, ньолбоһох диэн араара, саҥарада 

үөрэтии. Сенсорнай холоон көрүүтүн, толкуйдуур дьоҕурун, өркөн өйүн сайыннырыы.  

Туттар тэрил: биэстии араас өҥнөөх 5 араас схема. Кыһыл, от күөх, халлаан күөх, араҕас, маҥан өҥнөөх квадраттар. 

Түөрт муннук, үс муннук, төгүрүк, ньолбоһох, көнө муннук картонкаттан формалар. 

Ссылка: инстаграм стр. kate_kosen4uk «Фигуры и цвета» 

Түмүк үлэ: 

 

 

Среда 

14.10.20 

Иккис иитээччи 

Четверг 

15.10.20 

Опыт эксперимент 

Сыала:  оҕону чинчийэр үлэҕэ сыһыарыы. Араас өҥнөөх ууга салфетканы уктахха хайдах дьуһуннэнэрин, өҥө 

хайдах уларыйарын кэтээн көрүү. Билиэн-көрүөн баҕарар баҕатын көҕөтүү.  

Туттар тэрил: уу, 5 тэҥ ыстакааннар, пищевой краситель эбэтэр акварель, гуашь краскалар. Кумаахы салфетка, 

эбэтэр сымнаҕас салфетка. 

Үлэ хаамыыта: 1) стаканнарга уу кутабыт. 2) уубутугар пищевой краситель эбэтэр кырааска кутабыт. 3) 

салфеткабытын полоска гынан бэлэмниибит. 4) салфетка биир төбөтүн биир стакаҥҥа, биирин иккис стакаҥҥа 

угаттыыбыт. Уонна салфеткабыт хайдах буоларын кэтээн көрөбүт. Салфетка ортотугар икки араас өҥ холбоһон атын 

өҥнөнөр, хайдах өҥ тахсарын маныыбыт. 

Ссылка: инстаграм стр. kate_kosen4uk  

Түмүк үлэ: 

 

Пятница 

16.10.20 

Специалистар: хореограф, музыка, физкультура, робототехника. 



 

“Кустук” орто бөлөх иитиллээччилэригэр дистанционнай үөрэхтээһин нэдиэлэтээҕи былаана 

Алтынньы ый муодула: «Дьиэ кэргэним – эрэнэр эркиним, тирэнэр тирэҕим» 

Нэдиэлэ темата: «Мин аҕам-эрэнэр эркиним»                                                                                                           Иитээччи: Округина А.В. 

 

 

Понедельник 

19.10.20 

Өркөн өй 

Сыала:  сүрүн өҥнөрү ааттыылларын ситиһии. Төгүрүк, түөрт муннук, үс муннук, ньолбоһох диэн араара, саҥарада 

үөрэтии. Сенсорнай холоон көрүүтүн, толкуйдуур дьоҕурун, өркөн өйүн сайыннырыы.  

Туттар тэрил: биэстии араас өҥнөөх 5 араас схема. Кыһыл, от күөх, халлаан күөх, араҕас, маҥан өҥнөөх квадраттар. 

Түөрт муннук, үс муннук, төгүрүк, ньолбоһох, көнө муннук картонкаттан формалар. 

Ссылка: инстаграм стр. kate_kosen4uk «Фигуры и цвета» 

Түмүк үлэ: 

 

Вторник 

20.10.20 

Иккис иитээччи 

 

Среда 

21.10.20 

Опыт эксперимент 

Сыала:  оҕону чинчийэр үлэҕэ сыһыарыы. Араас өҥнөөх ууга салфетканы уктахха хайдах дьуһуннэнэрин, өҥө 

хайдах уларыйарын кэтээн көрүү. Билиэн-көрүөн баҕарар баҕатын көҕөтүү.  

Туттар тэрил: уу, 5 тэҥ ыстакааннар, пищевой краситель эбэтэр акварель, гуашь краскалар. Кумаахы салфетка, 

эбэтэр сымнаҕас салфетка. 

Үлэ хаамыыта: 1) стаканнарга уу кутабыт. 2) уубутугар пищевой краситель эбэтэр кырааска кутабыт. 3) 

салфеткабытын полоска гынан бэлэмниибит. 4) салфетка биир төбөтүн биир стакаҥҥа, биирин иккис стакаҥҥа 

угаттыыбыт. Уонна салфеткабыт хайдах буоларын кэтээн көрөбүт. Салфетка ортотугар икки араас өҥ холбоһон атын 

өҥнөнөр, хайдах өҥ тахсарын маныыбыт. 

Ссылка: инстаграм стр. kate_kosen4uk  

Түмүк үлэ: 

 

Четверг 

22.10.20 

Иккис иитээччи 

Пятница 

23.10.20 

Специалистар: хореограф, музыка, физкультура, робототехника. 


