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1 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин оонньуурдарым» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мээчик» 

С.Константинова мел. 
Ырыаны сэргээн истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

 Музыка  запиһа, 

ойуу 

Ырыаны иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «Лесенка»  Дорҕоон үөһэ тахсыытын, аллара 

түһүүтүн сөпкө толорор 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

 Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. Ыллыыллар  

Ырыа:  
«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Оонньуу: «Лошадки» Оонньууга көҕүлээһин.  Музыканнан оонньотуу. Оонньууллар  

 

Түмүк      Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы  

 
 

 

 

 

 



2 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин оонньуурдарым» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мээчик» 

С.Константинова мел. 
Ырыаны сэргээн истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

 Музыка  запиһа, 

ойуу 

Ырыаны иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «Лесенка»  Дорҕоон үөһэ тахсыытын, аллара 

түһүүтүн сөпкө толорор 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

 Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. Ыллыыллар  

Ырыа:  
«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Оонньуу: «Лошадки» Оонньууга көҕүлээһин. запись Музыканнан оонньотуу. Оонньууллар  

 

Түмүк      Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы  

 
 

 

 

 

 



3 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин оонньуурдарым» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мээчик» 

С.Константинова мел. 
Ырыаны сэргээн истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

 Музыка  запиһа, 

ойуу 

Ырыаны иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: звуктары 

ыллатыы 

 Кыыллар  саңаларын үтүгүннэрии  Ыт, куоска, ынах, ат, сибиинньэ 

саңатын үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Оонньуу: 

«Чоппуускалар уонна 

элиэ» 

Оонньууга көҕүлээһин, миэстэни 

буларга үөрэтии. 

запись Тэңңэ оонньоһуу. Оонньууллар  

 

Түмүк      Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы  

 
 

 

 

 

 



4 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин оонньуурдарым» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мээчик» 

С.Константинова мел. 
Ырыаны сэргээн истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

 Музыка  запиһа, 

ойуу 

Ырыаны иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: звуктары 

ыллатыы 

 Кыыллар  саңаларын үтүгүннэрии  Ыт, куоска, ынах, ат, сибиинньэ 

саңатын үтүгүннэрии. 

Ыллыыллар  

Ырыа:  

«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Оонньуу: 

«Чоппуускалар уонна 

элиэ» 

Оонньууга көҕүлээһин, миэстэни 

буларга үөрэтии. 

запись Тэңңэ оонньоһуу. Оонньууллар  

 

Түмүк      Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы  

 
 

 

 

 

 



5 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Биһиги оонньуубут» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ат» 

С.Константинова мел. 
Музыкаҕа интэриэһи тардыы. Ат 

туйаҕын тыаһын үтүгүннэрии. 

Ат туйахтара  Ырыаны иһитиннэрии, туйаҕынан 

доҕуһуоллааһын.  Таңалайы тыаһатыы. 

Оҕолору үтүгүннэрии. 

Истэллэр, 

үтүктэллэр. 

Распевка: звуктары 

ыллатыы 

 Кыыллар  саңаларын үтүгүннэрии  Ыт, куоска, ынах, ат, сибиинньэ 

саңатын үтүгүннэрии. 

Үтүктэллэр. 

Ырыа:  
«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Оонньуу: 

«Чоппуускалар уонна 

элиэ» 

Оонньууга көҕүлээһин, миэстэни 

буларга үөрэтии. 

запись Тэңңэ оонньоһуу. Оонньууллар  

 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 
 

 

 

 

 



 

6 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Биһиги оонньуубут» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ат» 

С.Константинова мел. 
Музыкаҕа интэриэһи тардыы. Ат 

туйаҕын тыаһын үтүгүннэрии. 

Ат туйахтара Ырыаны иһитиннэрии, туйаҕынан 

доҕуһуоллааһын. Таңалайы тыаһатыы. 

Оҕолору үтүгүннэрии. 

Истэллэр, 

үтүктэллэр. 

Распевка: звуктары 

ыллатыы 

 Кыыллар  саңаларын үтүгүннэрии  Ыт, куоска, ынах, ат, сибиинньэ 

саңатын үтүгүннэрии. 

Үтүктэллэр. 

Ырыа:  

«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Оонньуу: 

«Чоппуускалар уонна 

элиэ» 

Оонньууга көҕүлээһин, миэстэни 

буларга үөрэтии. 

запись Тэңңэ оонньоһуу. Оонньууллар  

 

Түмүк      Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы  

 
 

 

 

 



7 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Биһиги оонньуубут» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ат» 

С.Константинова мел. 
Музыкаҕа интэриэһи тардыы. Ат 

туйаҕын тыаһын үтүгүннэрии. 

Ат туйахтара Ырыаны иһитиннэрии, туйаҕынан 

доҕуһуоллааһын. Таңалайы тыаһатыы. 

Оҕолору үтүгүннэрии. 

Истэллэр, 

үтүктэллэр. 

Распевка: звуктары 

ыллатыы 

 Кыыллар  саңаларын үтүгүннэрии  Ыт, куоска, ынах, ат, сибиинньэ 

саңатын үтүгүннэрии. 

Үтүктэллэр. 

Ырыа:  

«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Ханналарый 

илиичээннэр» 
Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин.  Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк      Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы  

 
 

 

 

 

 

 



8 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин бэйэм» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 
Ырыаны болҕойон  истэргэ үөрэтии, 

ис хоһоонун ойуунан көрөн өйдүүр 

дьоҕурдарын саайыннарыы.  

 Музыка  запиһа, 

ойуу 

Ырыаны иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: звуктары 

ыллатыы 

 Кыыллар  саңаларын үтүгүннэрии  Ыт, куоска, ынах, ат, сибиинньэ 

саңатын үтүгүннэрии. 

Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Ханналарый 

илиичээннэр» 
Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин.  Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии.  Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк      Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы  

 
 

 

 

 

 

 



9 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин бэйэм» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 
Ырыаны болҕойон  истэргэ үөрэтии, 

ис хоһоонун ойуунан көрөн өйдүүр 

дьоҕурдарын саайыннарыы.  

 Музыка  запиһа, 

ойуу 

Ырыаны иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: звуктары 

ыллатыы 

 Кыыллар  саңаларын үтүгүннэрии  Ыт, куоска, ынах, ат, сибиинньэ 

саңатын үтүгүннэрии. 

Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Ханналарый 

илиичээннэр» 
Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин.  Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии.  Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 

 



10 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин бэйэм» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 
Ырыаны болҕойон  истэргэ үөрэтии, 

ис хоһоонун ойуунан көрөн өйдүүр 

дьоҕурдарын саайыннарыы.  

 Музыка  запиһа, 

ойуу 

Ырыаны иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: звуктары 

ыллатыы 

 Кыыллар  саңаларын үтүгүннэрии  Ыт, куоска, ынах, ат, сибиинньэ 

саңатын үтүгүннэрии. 

Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Ханналарый 

илиичээннэр» 
Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин.  Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии.  Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 

 



11№-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыһын кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Салааска» 

М.Карасева мел. 

Ырыа көмөтүнэн кыһын туһунан 

өйдөбүлү биэрии. 

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: 
«Илиилэрбит 

тоңнулар» 

Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Имэринии, илбинии, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу. 

Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Биирдиилээн ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: 
«Тарбахчааннар» 

Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин. Запись Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии.  Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 

 



12№-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыһын кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Салааска» 

М.Карасева мел. 

Ырыа көмөтүнэн кыһын туһунан 

өйдөбүлү биэрии. 

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: 
«Илиилэрбит 

тоңнулар» 

Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Имэринии, илбинии, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу. 

Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Биирдиилээн ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: 
«Тарбахчааннар» 

Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин. Запись Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии.  Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 

 



 

13 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыһын кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Салааска» 

М.Карасева мел. 

Ырыа көмөтүнэн кыһын туһунан 

өйдөбүлү биэрии. 

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: 
«Илиилэрбит 

тоңнулар» 

Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Имэринии, илбинии, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу. 

Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Биирдиилээн ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: 
«Тарбахчааннар» 

Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин. Запись Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии.  Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



 

14 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Куобахчааным  барахсан» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Куттаныма 

миигиттэн» 

К.Пахомова мел. 

Кыылларга харыстабыллаах 

сыһыаны, аһыныгас буолууну 

иитии.  

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: 

«Илиилэрбит 

тоңнулар» 

Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Имэринии, илбинии, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу. 

Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Биирдиилээн ыллатыы. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Куобахтар» Музыканы истэн улахан киһини 

үтүктэн үңкүүлүүргэ эрчийии. 

Запись Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии.  Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



 

15 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Куобахчааным  барахсан» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Куттаныма 

миигиттэн» 

К.Пахомова мел. 

Кыылларга харыстабыллаах 

сыһыаны, аһыныгас буолууну 

иитии.  

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: 

«Илиилэрбит 

тоңнулар» 

Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Имэринии, илбинии, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу. 

Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Куобахтар» Музыканы истэн улахан киһини 

үтүктэн үңкүүлүүргэ эрчийии. 

Запись Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии.  Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



 

16 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Куобахчааным  барахсан» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Куттаныма 

миигиттэн» 

К.Пахомова мел. 

Кыылларга харыстабыллаах 

сыһыаны, аһыныгас буолууну 

иитии.  

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: 

«Илиилэрбит 

тоңнулар» 

Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Имэринии, илбинии, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу. 

Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Куобахтар» Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин. Запись Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии.  Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



 

17 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Куобахчааным  барахсан» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Куттаныма 

миигиттэн» 

К.Пахомова мел. 

Кыылларга харыстабыллаах 

сыһыаны, аһыныгас буолууну 

иитии.  

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: 

«Илиилэрбит 

тоңнулар» 

Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Имэринии, илбинии, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу. 

Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Куобахтар» Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин. Запись Оҕолору кытта тэңңэ үңкүүлэһии.  Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



 

18 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Ити кимий» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ити кимий» 

В.Егоров мел. 
Истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Ойуу көмөтүнэн ырыа ис хоһоонун 

өйдүүллэрин ситиһии. 

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Паровозик»  Цепочканы ыытыспакка хаамарга 

үөрэтии.  

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



 

19 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Ити кимий» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ити кимий» 

В.Егоров мел. 
Истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Ойуу көмөтүнэн ырыа ис хоһоонун 

өйдүүллэрин ситиһии. 

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Паровозик»  Цепочканы ыытыспакка хаамарга 

үөрэтии. Сатаабыттарын кэннэ 

музыка тэтиминэн түргэтииргэ, 

бытаарарга үөрэтии. 

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



 

20 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Ити кимий» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ити кимий» 

В.Егоров мел. 
Истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Ойуу көмөтүнэн ырыа ис хоһоонун 

өйдүүллэрин ситиһии. 

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, ис хоһоонун быһаарыы. 

Истэллэр,  

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел. 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү: «Паровозик»  Цепочканы ыытыспакка хаамарга 

үөрэтии. Сатаабыттарын кэннэ 

музыка тэтиминэн түргэтииргэ, 

бытаарарга үөрэтии. 

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



 

21 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кэтэһиилээх Саңа дьыл» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ёлка 

ырыата» Н.Бойлохов 

мел. 

Саңа дьыл туһунан бастакы 

өйдөбүлү биэрии. Ёлканы 

билиһиннэрии. 

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, кэпсээһин. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Ырыаны билиһиннэрии.  ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



 

22 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кэтэһиилээх Саңа дьыл» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ёлка 

ырыата» Н.Бойлохов 

мел. 

Саңа дьыл туһунан бастакы 

өйдөбүлү биэрии. Ёлканы 

билиһиннэрии. 

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, кэпсээһин. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Оонньуулаахтык, ыксаабакка 

ыллыырга үөрэтии. 

ойуулар Салгыы ыллатыы Үтүктэллэр 

            «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



 

23 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кэтэһиилээх Саңа дьыл» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ёлка 

ырыата» Н.Бойлохов 

мел. 

Саңа дьыл туһунан бастакы 

өйдөбүлү биэрии. 

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, кэпсээһин. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Оонньуулаахтык, ыксаабакка 

ыллыырга үөрэтии. 

ойуулар Салгыы ыллатыы Үтүктэллэр 

             «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



 

24 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кэтэһиилээх Саңа дьыл» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ёлка 

ырыата» Н.Бойлохов 

мел. 

Саңа дьыл туһунан бастакы 

өйдөбүлү биэрии. 

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, кэпсээһин. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Оонньуулаахтык, ыксаабакка 

ыллыырга үөрэтии. 

ойуулар Салгыы ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



 

25 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Саңа дьыл бэлиэтэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл» 

В.Егоров мел. 
Тымныы оҕонньору, Хаарчаананы 

билиһиннэрии  

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, кэпсээһин. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Оонньуулаахтык, ыксаабакка 

ыллыырга үөрэтии. 

ойуулар Салгыы ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



 

26 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Саңа дьыл бэлиэтэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл» 

В.Егоров мел. 
Тымныы оҕонньору, Хаарчаананы 

билиһиннэрии  

 ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, кэпсээһин. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Оонньуулаахтык, ыксаабакка 

ыллыырга үөрэтии. 

ойуулар Салгыы ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



 

27 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Саңа дьыл бэлиэтэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы иһитиннэрии.  ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, кэпсээһин. 

Истэллэр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Оонньуулаахтык, ыксаабакка 

ыллыырга үөрэтии. 

ойуулар Салгыы ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



 

28 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Саңа дьыл бэлиэтэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы иһитиннэрии.  ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, кэпсээһин. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Оонньуулаахтык, ыксаабакка 

ыллыырга үөрэтии. 

ойуулар Салгыы ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



 

29 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Саңа дьыл бэлиэтэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы иһитиннэрии.  ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, кэпсээһин. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Оонньуулаахтык, ыксаабакка 

ыллыырга үөрэтии. 

ойуулар Салгыы ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



 

30 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Саңа дьыл бэлиэтэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы иһитиннэрии.  ойуу Ыллаан иһитиннэрии. Ойууну 

көрдөрүү, кэпсээһин. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Оонньуулаахтык, ыксаабакка 

ыллыырга үөрэтии. 

ойуулар Салгыы ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 
Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



 

31 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Саңа дьыл » 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

запись Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

запись Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Тымныы оҕонньор» 

Оонньуулаахтык, ыксаабакка 

ыллыырга үөрэтии. 

ойуулар Салгыы ыллатыы Үтүктэллэр 

             «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Ойуулар Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. 

Ойууну көрдөрөн ис хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Хаар үңкүүтэ» 

 Оҕолору үңкүүгэ көҕүтүү. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



32 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Куукалка» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

 Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

 Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Тихо, 

куколка» С.Железнов 

муз. 

Биһик ырыатыгар бытаан түргэн 

музыкатын тэңинэн иһитиннэрэн 

араарарга үөрэтии. Ырыа тэтиминэн 

оонньотуу. 

 запись Ырыа ис хоһоонунан оонньотуу Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Кот и мыши» 

Музыканнан оонньотуу, сигналы 

истэн куотарга эрчийии. 

Миэстэлэрин булалларын ситиһии. 

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



33 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Куукалка» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор  Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор  Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

 Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Тихо, 

куколка» С.Железнов 

муз. 

Биһик ырыатыгар бытаан түргэн 

музыкатын тэңинэн иһитиннэрэн 

араарарга үөрэтии. Ырыа тэтиминэн 

оонньотуу. 

 запись Ырыа ис хоһоонунан оонньотуу Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Кот и мыши» 

Музыканнан оонньотуу, сигналы 

истэн куотарга эрчийии. 

Миэстэлэрин булалларын ситиһии. 

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



34 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Куукалка» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Тихо, 

куколка» С.Железнов 

муз. 

Биһик ырыатыгар бытаан түргэн 

музыкатын тэңинэн иһитиннэрэн 

араарарга үөрэтии. Ырыа тэтиминэн 

оонньотуу. 

 запись Ырыа ис хоһоонунан салгыы оонньотуу Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Кот и мыши» 

Музыканнан оонньотуу, сигналы 

истэн куотарга эрчийии. 

Миэстэлэрин булалларын ситиһии. 

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



35 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Куукалка» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Тихо, 

куколка» С.Железнов 

муз. 

Биһик ырыатыгар бытаан түргэн 

музыкатын тэңинэн иһитиннэрэн 

араарарга үөрэтии. Ырыа тэтиминэн 

оонньотуу. 

 запись Ырыа ис хоһоонунан салгыы оонньотуу Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Кот и мыши» 

Музыканнан оонньотуу, сигналы 

истэн куотарга эрчийии. 

Миэстэлэрин булалларын ситиһии. 

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



36 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Кунчээн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Солнышко» 

С.Железнов муз. 

Сарсыарда күн тахсыытын, киэһэ 

киириитин билиһиннэрии. 

 запись Ырыа ис хоһоонунан  оонньотуу, кун 

тахсыытын киириитин билиһиннэрии. 

Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Пальчики» 

Музыканнан оонньотуу Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



37 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Кунчээн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Солнышко» 

С.Железнов муз. 

Сарсыарда күн тахсыытын, киэһэ 

киириитин билиһиннэрии. 

 запись Ырыа ис хоһоонунан  оонньотуу, кун 

тахсыытын киириитин билиһиннэрии. 

Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Пальчики» 

Музыканнан оонньотуу Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



38 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Кунчээн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Солнышко» 

С.Железнов муз. 

Сарсыарда күн тахсыытын, киэһэ 

киириитин билиһиннэрии. 

 запись Ырыа ис хоһоонунан салгыы оонньотуу. Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Пальчики» 

Музыканнан оонньотуу Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



39 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Кунчээн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Солнышко» 

С.Железнов муз. 

Сарсыарда күн тахсыытын, киэһэ 

киириитин билиһиннэрии. 

 запись Ырыа ис хоһоонунан салгыы оонньотуу. Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Пальчики» 

Музыканнан оонньотуу Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



40 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Эдэр саллаат» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Эдэр 

саллаат» В.Карасева 

мел. 

Ырыаны истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

 запись Ырыаны иһитиннэрии. Сулустаах 

бэргэһэ кэтэрдэн хаамтарыы. 

Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Паровозик» 

Цепочканы ыытыспакка поезд 

курдук хаамарга салгыы үөрэтии. 

Музыка тэтиминэн түргэтииргэ, 

бытаарарга үөрэтии. 

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



41 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Эдэр саллаат» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Эдэр 

саллаат» В.Карасева 

мел. 

Ырыаны истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

 запись Ырыаны иһитиннэрии. Сулустаах 

бэргэһэ кэтэрдэн хаамтарыы. 

Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Паровозик» 

Цепочканы ыытыспакка поезд 

курдук хаамарга салгыы үөрэтии. 

Музыка тэтиминэн түргэтииргэ, 

бытаарарга үөрэтии. 

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



42 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Эдэр саллаат» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Эдэр 

саллаат» В.Карасева 

мел. 

Ырыаны истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

 запись Ырыаны иһитиннэрии. Сулустаах 

бэргэһэ кэтэрдэн хаамтарыы. 

Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Паровозик» 

Цепочканы ыытыспакка поезд 

курдук хаамарга салгыы үөрэтии. 

Музыка тэтиминэн түргэтииргэ, 

бытаарарга үөрэтии. 

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



43 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Эдэр саллаат» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Эдэр 

саллаат» В.Карасева 

мел. 

Ырыаны истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

 запись Ырыаны иһитиннэрии. Сулустаах 

бэргэһэ кэтэрдэн хаамтарыы. 

Истэллэр, 

оонньууллар 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

ойуулар  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Ойуулар Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

           «Мээчик» 

С.Константинова мел 

Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, биирдиилээн 

ыллатыы. 

Ойуулар Биирдиилээн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Паровозик» 

Цепочканы ыытыспакка поезд 

курдук хаамарга салгыы үөрэтии. 

Музыка тэтиминэн түргэтииргэ, 

бытаарарга үөрэтии. 

Запись Оҕолору кытта оонньоһуу. Оҕолор тэңңэ 

оонньууллар 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



44 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Ийэбэр бэлэх» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ийэ күнэ» 

С.Константинова мел. 

Ийэђэ көмөлөһөр санааны, 

аһыныгас буолууну  иитии. 

 фортепиано Ырыаны иһитиннэрии. Ойуу көрдөрүү. Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Ийэбэр бэлэх» 

Волгина мел. 

Саңа ырыаны үөрэтии. синтезатор Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Стирка» 

Таңас сууйар үлэни билиһиннэрии. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



45 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Ийэбэр бэлэх» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ийэ күнэ» 

С.Константинова мел. 

Ийэђэ көмөлөһөр санааны, 

аһыныгас буолууну  иитии. 

 фортепиано Ырыаны иһитиннэрии. Ойуу көрдөрүү. Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Ийэбэр бэлэх» 

Волгина мел. 

Саңа ырыаны үөрэтии. синтезатор Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Стирка» 

Таңас сууйар үлэни билиһиннэрии. Запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



46 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Барабыай» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Барабыай» 

В.Егоров мел. 

Чыычаахтар олохторун 

билиһиннэрии, ырыаларын 

уратытыгар болђомто ууруу, 

үтүгүннэрии. 

 запись Ырыаны иһитиннэрии. Ойуу көрдөрүү. 

Чыычаахтары билиһиннэрии. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Поссорились, 

помирились» 

Музыка уларыйыытынан 

үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

синтезатор Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



47№-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Барабыай» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Барабыай» 

В.Егоров мел. 

Чыычаахтар олохторун 

билиһиннэрии, ырыаларын 

уратытыгар болђомто ууруу, 

үтүгүннэрии. 

 запись Ырыаны иһитиннэрии. Ойуу көрдөрүү. 

Чыычаахтары билиһиннэрии. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Поссорились, 

помирились» 

Музыка уларыйыытынан 

үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

синтезатор Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



48 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Кыһын ааста» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Барабыай» 

В.Егоров мел. 

Чыычаахтар олохторун 

билиһиннэрии, ырыаларын 

уратытыгар болђомто ууруу, 

үтүгүннэрии. 

 запись Ырыаны иһитиннэрии. Ойуу көрдөрүү. 

Чыычаахтары билиһиннэрии. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Саңа ырыаны билиһиннэрии, ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Поссорились, 

помирились» 

Музыка уларыйыытынан 

үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

синтезатор Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



49 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Кыһын ааста» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Барабыай» 

В.Егоров мел. 

Чыычаахтар олохторун 

билиһиннэрии, ырыаларын 

уратытыгар болђомто ууруу, 

үтүгүннэрии. 

 запись Ырыаны иһитиннэрии. Ойуу көрдөрүү. 

Чыычаахтары билиһиннэрии. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Ат» 

С.Константинова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Саңа ырыаны билиһиннэрии, ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Поссорились, 

помирились» 

Музыка уларыйыытынан 

үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

синтезатор Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



50 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Саас кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  
«Мэник» 

С.Константинова 

Ырыа ис хоһоонунан ойуу 

көрдөрөн,   өйдүүллэрин ситиһии. 

Истэр дьођурдарын сайыннарыы. 

 запись Ырыаны иһитиннэрии. Ойуу көрдөрүү. 

Ис хоһоонун өйдөтүү. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Сааскы ырыа» 

Чабанов мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Саңа ырыаны билиһиннэрии, ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Поссорились, 

помирились» 

Музыка уларыйыытынан 

үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

синтезатор Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



51 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Саас кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  
«Мэник» 

С.Константинова 

Ырыа ис хоһоонунан ойуу 

көрдөрөн,   өйдүүллэрин ситиһии. 

Истэр дьођурдарын сайыннарыы. 

 запись Ырыаны иһитиннэрии. Ойуу көрдөрүү. 

Ис хоһоонун өйдөтүү. 

Истэллэр, 

көрөллөр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Сааскы ырыа» 

Чабанов мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Саңа ырыаны билиһиннэрии, ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Поссорились, 

помирились» 

Музыка уларыйыытынан 

үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

синтезатор Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



52 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Сааскы таммахтар» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  
«Айылђа музыката» 

Сарай уута таммалыырын 

иһитиннэрии. Истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. Таммах туохтан 

үөскүүрүн быһаарсыы. 

 запись Сарай уута таммалыырын иһитиннэрии. 

Оҕолордуун кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Сааскы ырыа» 

Чабанов мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Салгыы  ыллатыы, биирдиилээн 

үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Поссорились, 

помирились» 

Музыка уларыйыытынан 

үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

синтезатор Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



53 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Сааскы таммахтар» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  
«Айылђа музыката» 

Сарай уута таммалыырын 

иһитиннэрии. Истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. Таммах туохтан 

үөскүүрүн быһаарсыы. 

 запись Сарай уута таммалыырын иһитиннэрии. 

Оҕолордуун кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Сааскы ырыа» 

Чабанов мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Салгыы  ыллатыы, биирдиилээн 

үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Поссорились, 

помирились» 

Музыка уларыйыытынан 

үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

синтезатор Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



54 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Сааскы таммахтар» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  
«Айылђа музыката» 

Сарай уута таммалыырын 

иһитиннэрии. Истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. Таммах туохтан 

үөскүүрүн быһаарсыы. 

 запись Сарай уута таммалыырын иһитиннэрии. 

Оҕолордуун кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Сааскы ырыа» 

Чабанов мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Салгыы  ыллатыы, биирдиилээн 

үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Поссорились, 

помирились» 

Музыка уларыйыытынан 

үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

синтезатор Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



55 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: « Сааскы таммахтар» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  
«Айылђа музыката» 

Сарай уута таммалыырын 

иһитиннэрии. Истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. Таммах туохтан 

үөскүүрүн быһаарсыы. 

 запись Сарай уута таммалыырын иһитиннэрии. 

Оҕолордуун кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  

«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Сааскы ырыа» 

Чабанов мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Салгыы  ыллатыы, биирдиилээн 

үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 

«Поссорились, 

помирились» 

Музыка уларыйыытынан 

үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

синтезатор Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 



56 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Айылђа музыката» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  
«Айылђа музыката» 

Көтөрдөр саңаларын, уу, тыал 

тыаһын иһитиннэрии. 

 запись Көтөрдөр саңаларын, уу, тыал тыаһын 

иһитиннэрии. 

Оҕолордуун кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Сааскы ырыа» 

Чабанов мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Салгыы  ыллатыы, биирдиилээн 

үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Сибэкки хомуйуу» 

Музыка уларыйыытынан 

оонньотуу. 

запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



57 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Айылђа музыката» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  
«Айылђа музыката» 

Көтөрдөр саңаларын, уу, тыал 

тыаһын иһитиннэрии. 

 запись Көтөрдөр саңаларын, уу, тыал тыаһын 

иһитиннэрии. 

Оҕолордуун кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Сааскы ырыа» 

Чабанов мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Салгыы  ыллатыы, биирдиилээн 

үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Сибэкки хомуйуу» 

Музыка уларыйыытынан 

оонньотуу. 

запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



58 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Айылђа музыката» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  
«Айылђа музыката» 

Көтөрдөр саңаларын, уу, тыал 

тыаһын иһитиннэрии. 

 запись Көтөрдөр саңаларын, уу, тыал тыаһын 

иһитиннэрии. 

Оҕолордуун кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Сааскы ырыа» 

Чабанов мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Салгыы  ыллатыы, биирдиилээн 

үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Сибэкки хомуйуу» 

Музыка уларыйыытынан 

оонньотуу. 

запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 



59 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Айылђа музыката» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Иитээччи кэнниттэн хаамарга  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Иитээччи кэнниттэн сүүрэргэ  

эрчийии 

Синтезатор Музыка тыаһынан батыһыннаран 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

Кыыллар 

хамсаныылара 

Кыыллар хамсаныыларын үтүктэргэ 

үөрэтии. 

Синтезатор  Саһыл, эһэ курдук хаамтарыы, куобах 

курдук ойуоккалатыы 

үтүктэллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  
«Айылђа музыката» 

Көтөрдөр саңаларын, уу, тыал 

тыаһын иһитиннэрии. 

 запись Көтөрдөр саңаларын, уу, тыал тыаһын 

иһитиннэрии. 

Оҕолордуун кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка» Ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы  Ыллатыы. Үтүктэллэр 

Ырыа:  
«Кыһын ааста» 

Н.Метлова мел. 

Тэңңэ ыллаһар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. 

синтезатор  Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы Үтүктэллэр 

«Сааскы ырыа» 

Чабанов мел. 

Көрдөөх музыка характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

синтезатор Салгыы  ыллатыы, биирдиилээн 

үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Эһэ» 

С.Константинова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. синтезатор Тэңңэ ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Үңкүү(оонньуу): 
«Сибэкки хомуйуу» 

Музыка уларыйыытынан 

оонньотуу. 

запись Оҕолору кытта үңкүүлэһии. Оҕолор тэңңэ 

үңкүүлүүллэр 

Түмүк     Оҕолору хайҕааһын, быраһаайдаһыы   

 

 

 

 


