
 

 
 

 

Бэлэмнэнии бөлөх 

 

музыкаҕа дьарыктара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күһүн бэлэхтэрэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн 

чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын 

тутуһуннарыы. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун  Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн 

ойорго эрчийии 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, биирдиилээн 

оҕолору кытта үлэ 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Осень 

наступила» муз. 

С.Насауленко 

Характерын, темпэтин 

быһаарарга үөрэтии, күhүн  

туһунан кэпсэтии. 

 ырыа запиһа, 

хартыына ойуулар 

Күһүн бэлэхтэрин туһунан кэпсэтии. 

Хартыынанан кэпсээһин, ырыаны 

иһитиннэрии. Ыйытыыларга 

эппиэттэтии. Өйдөөбөтөхтөрүнэ 

быһаарыы, хатылаан иһитиннэрии. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахмутова мел. 

Чуолкайдык ыллыыр 

сатабылларын сайыннарыы 

Фортепиано Ыллаан иһитиннэрии, 

үтүгүннэрииМесто для формулы. 

Ыллыыллар  

Ырыа: «Уйгулан, 

уhуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

Ырыа мелодиятын табан 

ыллыырга үɵрэтии, ырыа 

характерын биэрэн ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ыллаан иhитиннэрии, өйдөөбөт 

тылларын быһаарыы, ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Хоровод: «Хатыңы 

тула» 

Хороводка хаамыыга, тэңңэ 

хамсанарга эрчийии 

Фортепиано, 

платоктар 
Көнөтүк туттан ойоҕолуу хаамтарыы, 

ырыатын тэңңэ ыллаһыы, ырыа ис 

хоһоонунан хамсаныылары оңорторуу 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 

 



2 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күһүн бэлэхтэрэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн 

чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын 

тутуһуннарыы. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун  Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн 

ойорго эрчийии 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, биирдиилээн 

оҕолору кытта үлэ 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Осень 

наступила» муз. 

С.Насауленко 

Характерын, темпэтин 

быһаарарга үөрэтии, күhүн  

туһунан кэпсэтии. 

 ырыа запиһа, 

хартыына ойуулар 

Күһүн бэлэхтэрин туһунан кэпсэтии. 

Хартыынанан кэпсээһин, ырыаны 

иһитиннэрии. Ыйытыыларга 

эппиэттэтии. Өйдөөбөтөхтөрүнэ 

быһаарыы, хатылаан иһитиннэрии. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахмутова мел. 

Чуолкайдык ыллыыр 

сатабылларын сайыннарыы 

Фортепиано Ыллаан иһитиннэрии, 

үтүгүннэрииМесто для формулы. 

Ыллыыллар  

Ырыа: «Уйгулан, 

уhуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

Ырыа мелодиятын табан 

ыллыырга үɵрэтии, ырыа 

характерын биэрэн ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ырыаны тылын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии, ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Хоровод: «Хатыңы 

тула» 

Хороводка хаамыыга, тэңңэ 

хамсанарга эрчийии 

Фортепиано, 

платоктар 
Көнөтүк туттан ойоҕолуу хаамтарыы, 

ырыатын тэңңэ ыллаһыы, ырыа ис 

хоһоонунан хамсаныылары оңорторуу 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 

 



 3 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күһүн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн 

чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын 

тутуһуннарыы. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун  Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн 

ойорго эрчийии 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, биирдиилээн 

оҕолору кытта үлэ 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Сентябрь – 

охота» из цикла 

«Времена года» 

П.И.Чайковский 

Балађан ыйыгар ханнык кыыл 

бултанарын, тугу тэринэн 

баралларын туһунан музыкађа 
олођуран билиһиннэрии. 

 ырыа запиһа, 

хартыына ойуулар 

Музыканы иhитиннэрии, музыка ис 

хоhоонунан оҕолорго кэпсээн 

билиhиннэрии. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахмутова мел. 

Чуолкайдык ыллыыр 

сатабылларын сайыннарыы 

Фортепиано Ыллаан иһитиннэрии, 

үтүгүннэрииМесто для формулы. 

Ыллыыллар  

Ырыа: «Уйгулан, 

уhуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

 

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Ырыа мелодиятын табан 

ыллыырга үɵрэтии, ырыа 

характерын биэрэн ыллыырга 

эрчийии. 

 

Нууччалыы ыраастык, тылларын 

чуолкайдык санаран ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ырыаны тылын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. Тэӊӊэ ыллыылларын 

ситиhии. 

 

 

Саӊа ырыаны үɵрэтэн саҕалааhын, 

ыллаан иhитиннэрии, ыллатыы. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Хоровод: «Хатыңы 

тула» 

Хороводка хаамыыга, тэңңэ 

хамсанарга эрчийии 

Фортепиано, 

платоктар 

Ырыатын тэңңэ ыллаһыы, ырыа ис 

хоһоонунан хамсаныылары оңорторуу. 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 
 



 

4 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күһүн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн 

чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын 

тутуһуннарыы. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун  Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн 

ойорго эрчийии 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, биирдиилээн 

оҕолору кытта үлэ 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Сентябрь – 

охота» из цикла 

«Времена года» 

П.И.Чайковский 

Музыканы истэн таайар 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

 ырыа запиһа, 

хартыына ойуулар 

Музыканы киириитинэн таайтарыы, 

салгыы иhитиннэрии. 

Истэллэр, 

таайаллар 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахмутова мел. 

Чуолкайдык ыллыыр 

сатабылларын сайыннарыы 

Фортепиано Ыллаан иһитиннэрии, 

үтүгүннэрииМесто для формулы. 

Ыллыыллар  

Ырыа: «Уйгулан, 

уhуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

 

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Ырыа характерын биэрэн 

ыллыырга эрчийии. 

 

 

 

Нууччалыы ыраастык, тылларын 

чуолкайдык санаран ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ырыаны тылын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. Тэӊӊэ ыллыылларын 

ситиhии. 

 

 

Ырыаны салгыы үɵрэтии, эрээтинэн 

ыллатыы 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Хоровод: «Хатыңы 

тула» 

Хороводка хаамыыга, тэңңэ 

хамсанарга эрчийии 

Фортепиано, 

платоктар 

Ырыатын тэңңэ ыллаһыы, ырыа ис 

хоһоонунан хамсаныылары оңорторуу. 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 
 



 

 5 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күһүн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн 

чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын 

тутуһуннарыы. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун  Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн 

ойорго эрчийии 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, биирдиилээн 

оҕолору кытта үлэ 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Сентябрь – 

охота» из цикла 

«Времена года» 

П.И.Чайковский 

Музыканы истэн таайар 
дьоҕурдарын сайыннарыы. 

 ырыа запиһа, 

хартыына ойуулар 

Музыканы киириитинэн таайтарыы, 

салгыы иhитиннэрии. 

Истэллэр, 

таайаллар 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахмутова мел. 

Чуолкайдык ыллыыр 

сатабылларын сайыннарыы 

Фортепиано Эрээтинэн 

ыллатыы.Место для формулы. 

Ыллыыллар  

Ырыа: «Уйгулан, 

уhуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

 

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Ырыа характерын биэрэн 

ыллыырга эрчийии. 

 

 

 

Нууччалыы ыраастык, тылларын 

чуолкайдык санаран ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ырыаны тылын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. Тэӊӊэ ыллыылларын 

ситиhии. 

 

 

Ырыаны салгыы үɵрэтии, эрээтинэн 

ыллатыы 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Хоровод: «Хатыңы 

тула» 

Хороводка хаамыыга, тэңңэ 

хамсанарга эрчийии 

Фортепиано, 

платоктар 

Ырыатын тэңңэ ыллаһыы, ырыа ис 

хоһоонунан хамсаныылары оңорторуу. 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 
 



 

 

6 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күһүн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн 

чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын 

тутуһуннарыы. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун  Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн 

ойорго эрчийии 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, биирдиилээн 

оҕолору кытта үлэ 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Сентябрь – 

охота» из цикла 

«Времена года» 

П.И.Чайковский 

Музыканы истэн таайар 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 
 ырыа запиһа, 

хартыына ойуулар 

Музыканы киириитинэн таайтарыы, 

салгыы иhитиннэрии. 

Истэллэр, 

таайаллар 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахмутова мел. 

Чуолкайдык ыллыыр 

сатабылларын сайыннарыы 

Фортепиано Эрээтинэн 

ыллатыы.Место для формулы. 

Ыллыыллар  

Ырыа: «Уйгулан, 

уhуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

 

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Ырыа характерын биэрэн 

ыллыырга эрчийии. 

 

 

 

Нууччалыы ыраастык, тылларын 

чуолкайдык санаран ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ырыаны тылын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. Тэӊӊэ ыллыылларын 

ситиhии. 

 

 

Ырыаны салгыы үɵрэтии, эрээтинэн 

ыллатыы 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Хоровод: «Хатыңы 

тула» 

Хороводка хаамыыга, тэңңэ 

хамсанарга эрчийии 

Фортепиано, 

платоктар 

Ырыатын тэңңэ ыллаһыы, ырыа ис 

хоһоонунан хамсаныылары оңорторуу. 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



7 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күһүн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн 

чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын 

тутуһуннарыы. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун  Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн 

ойорго эрчийии 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, биирдиилээн 

оҕолору кытта үлэ 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

 

Сүрүн 

чааhа  

Распевка: «На лугу» 

А.Пахмутова мел. 

Чуолкайдык ыллыыр 

сатабылларын сайыннарыы 

Фортепиано Эрээтинэн 

ыллатыы.Место для формулы. 

Ыллыыллар  

Ырыа: «Уйгулан, 

уhуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

 

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Ырыа характерын биэрэн 

ыллыырга эрчийии. 

 

 

 

Нууччалыы ыраастык, тылларын 

чуолкайдык санаран ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ырыаны тылын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. Тэӊӊэ ыллыылларын 

ситиhии. 

 

 

Ырыаны салгыы үɵрэтии, эрээтинэн 

ыллатыы 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Хоровод: «Хатыңы 

тула» 

Хороводка хаамыыга, тэңңэ 

хамсанарга эрчийии 

Фортепиано, 

платоктар 

Ырыатын тэңңэ ыллаһыы, ырыа ис 

хоһоонунан хамсаныылары оңорторуу. 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

  

 

 

 

 



 8 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күһүн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн 

чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын 

тутуһуннарыы. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун  Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн 

ойорго эрчийии 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, биирдиилээн 

оҕолору кытта үлэ 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

 

Сүрүн 

чааhа  

Распевка: «На лугу» 

А.Пахмутова мел. 

Чуолкайдык ыллыыр 

сатабылларын сайыннарыы 

Фортепиано Эрээтинэн 

ыллатыы.Место для формулы. 

Ыллыыллар  

Ырыа: «Уйгулан, 

уhуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

 

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Ырыа характерын биэрэн 

ыллыырга эрчийии. 

 

 

 

Нууччалыы ыраастык, тылларын 

чуолкайдык санаран ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ырыаны тылын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. Тэӊӊэ ыллыылларын 

ситиhии. 

 

 

Ырыаны салгыы үɵрэтии, эрээтинэн 

ыллатыы 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Хоровод: «Хатыңы 

тула» 

Хороводка хаамыыга, тэңңэ 

хамсанарга эрчийии 

Фортепиано, 

платоктар 

Ырыатын тэңңэ ыллаһыы, ырыа ис 

хоһоонунан хамсаныылары оңорторуу. 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 



9 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күһүн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн 

чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын 

тутуһуннарыы. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун  Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн 

ойорго эрчийии 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, биирдиилээн 

оҕолору кытта үлэ 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Октябрь – 

охота» из цикла 

«Времена года» 

П.И.Чайковский 

Музыка нөңүө күһүңңү айылђа 

уратытын билиһиннэрии, 

характерын, тиэмпэтин 

быһаарсыы. 

 ырыа запиһа, 

хартыына ойуулар 

Музыканы иhитиннэрии, хартыына 

кɵрдɵрɵн кэпсээhин. Музыка 

характерын, темпэтин быhаарсыы. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахмутова мел. 

Чуолкайдык ыллыыр 

сатабылларын сайыннарыы 

Фортепиано Эрээтинэн 

ыллатыы.Место для формулы. 

Ыллыыллар  

Ырыа: «Уйгулан, 

уhуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

 

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Ырыа характерын биэрэн 

ыллыырга эрчийии. 

 

 

 

Нууччалыы ыраастык, тылларын 

чуолкайдык санаран ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ырыаны тылын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. Тэӊӊэ ыллыылларын 

ситиhии. 

 

 

Ырыаны салгыы үɵрэтии, эрээтинэн 

ыллатыы 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 

  

 



10 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күһүн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн 

чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын 

тутуһуннарыы. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун  Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн 

ойорго эрчийии 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, биирдиилээн 

оҕолору кытта үлэ 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Октябрь – 

охота» из цикла 

«Времена года» 

П.И.Чайковский 

Музыка нөңүө күһүңңү айылђа 

уратытын билиһиннэрии, 

характерын, тиэмпэтин быһаарсыы. 

 ырыа запиһа, 

хартыына ойуулар 

Музыканы киириитинэн таайтарыы, 

салгыы иhитиннэрии. 

Истэллэр, 

таайаллар 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахмутова мел. 

Чуолкайдык ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Эрээтинэн 

ыллатыы.Место для формулы. 

Ыллыыллар  

Ырыа: «Уйгулан, 

уhуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

 

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Ырыа характерын биэрэн 

ыллыырга эрчийии. 

 

 

 

Нууччалыы ыраастык, тылларын 

чуолкайдык санаран ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ырыаны тылын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. Тэӊӊэ ыллыылларын 

ситиhии. 

 

 

Ырыаны салгыы үɵрэтии, эрээтинэн, 

биирдиилээн  ыллатыы. 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 



11 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күн күбэй ийэбит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ийэбэр» 

Н.Макарова мел. 

Ийэђэ истиң сыһыаны иитии. 

Ырыа тула кэпсэтии. Бытаан, 

нађыл музыка диэн араара 

үөрэтии. 

 ырыа запиһа, хартыына Ырыаны иhитиннэрии, ырыа 

тула кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу 

Фортепиано Эрчиллиилэри оңорторуу, 

ыллатыы 

Ыллыыллар  

«Уйгулан, уhуйаан 

уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

 

Тэңңэ ыллыырга эрчийии,  запись  Ырыаны салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Ийэкэм» В.Егоров 

мел. 

Саңа ырыаны билиһиннэрии запись Ырыаны ыллаан  

иһитиннэрии, хайдах 

ылланарын өйдөтүү, ыллатыы 

Оҕолор ыллыыллар 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 



 

12 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күн күбэй ийэбит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ийэбэр» 

Н.Макарова мел. 
Ийэҕэ истиң сыһыаны иитии.  ырыа запиһа, хартыына Киирии музыкатын холбоон 

иһитиннэрэн таайтарыы, 

салгыы иһитиннэрии. 

Истэллэр, таайаллар 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу 

Фортепиано Эрчиллиилэри оңорторуу, 

ыллатыы 

Ыллыыллар  

«Уйгулан, уhуйаан 

уйата» 

О.Спиридонова тыл. 

А.Тотонова мел. 

 

Тэңңэ бэйэлэрэ ыллыылларын 

ситиhии. 

запись  Ырыаны салгыы 2-3 буолан 

ыллатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Ийэкэм» В.Егоров 

мел. 

Саңа ырыаны билиһиннэрии. Ис 

хоhоонун биэрэн ыллыылларын 

ситиhии. 

запись Ырыаны салгыы үɵрэтии, 

ɵйдɵɵбɵт тылларын 

быhаарыы. 

Оҕолор ыллыыллар 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 



 

13№-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күн күбэй ийэбит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мин ийэм» 

И.Тараховскай мел. 
Ийэҕэ истиң сыһыаны иитии. 

Ырыа тула кэпсэтии.  

 ырыа запиһа, хартыына Ырыаны маңнай иһитиннэрии, 

ырыа тула кэпсэтии, 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу 

Фортепиано Эрчиллиилэри оңорторуу, 

ыллатыы 

Ыллыыллар  

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. запись Кɵрдɵɵхтүк ыллыылларын 

санатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Ийэкэм» В.Егоров 

мел. 

Хойутаабакка киирэргэ эрчийии, 

уһатыытын тутуһуннарыы. 

запись Кэннин уһатан 

ыллыылларыгар болҕомто 

ууруу, тэңңэ ыллаһыы. 

Оҕолор ыллыыллар 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14№-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Күн күбэй ийэбит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мин ийэм» 

И.Тараховскай мел. 
Ийэҕэ истиң сыһыаны иитии. 

Ырыа тула кэпсэтии. Ɵйдүүр 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

 ырыа запиһа, хартыына Ырыаны киириитинэн 

таайтарыы, салгыы 

иhитиннэрии. 

Истэллэр, таайаллар,  

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу 

Фортепиано Эрчиллиилэри оңорторуу, 

ыллатыы 

Ыллыыллар  

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. запись Кɵрдɵɵхтүк ыллыылларын 

санатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Ийэкэм» В.Егоров 

мел. 

Ырыа характерын биэрэн 

ыллыылларын ситиhии. 

запись Кэннин уһатан 

ыллыылларыгар болҕомто 

ууруу, тэңңэ ыллаһыы. 

Оҕолор ыллыыллар 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Полька үңкүү» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Итальянская 

полька» 

С.Рахманинов муз. 

Нуучча  композитордарын 

айымньыларын билиһиннэрии, 

үңкүү музыката, вальс 

музыкатыттан түргэн буолар 

диэн араара үөрэтии. 

 запись Музыканы иһитиннэрии, 

быһааран биэрии. 

Истэллэр, араара 

үөрэнэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу 

Фортепиано Эрчиллиилэри оңорторуу, 

ыллатыы 

Ыллыыллар  

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии фортепиано Иккилии – үстүү буолан 

ыллатыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Ийэкэм» В.Егоров 

мел. 

Ырыа характерын биэрэн 

ыллыылларын ситиhии. 

запись Ырыаны хаhыытаабакка  

налыччы ыллатыы 
Оҕолор ыллыыллар 

(оонньуу): 

«Туох тыаhай» таай 

Араас инструменнар тыастарын 

араара оонньотуу 

Треугольниктар, 

маракас, ложкалар, 

бубенчиктар, былаат. 

Инструменнары тыастарынан 

арааран оонньотуу, 

таайтарыы. 

Тыаhатан 

оонньууллар, 

таайаллар 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 



16 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Полька үңкүү» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Итальянская 

полька» 

С.Рахманинов муз. 

Нуучча  композитордарын 

айымньыларын билиһиннэрии 

 запись Музыканы киириитинэн 

таайтарыы, салгыы 

иһитиннэрии.  

Истэллэр,таайаллар, 

араара үөрэнэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу 

Фортепиано Эрчиллиилэри оңорторуу, 

ыллатыы 

Ыллыыллар  

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии фортепиано Иккилии – үстүү буолан 

ыллатыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Ийэкэм» В.Егоров 

мел. 

Ырыа характерын биэрэн 

ыллыылларын ситиhии. 

запись Ырыаны хаhыытаабакка  

налыччы ыллатыы 
Оҕолор ыллыыллар 

(оонньуу): 

«Туох тыаhай» таай 

Араас инструменнар тыастарын 

араара оонньотуу 

Треугольниктар, 

маракас, ложкалар, 

бубенчиктар, былаат. 

Инструменнары тыастарынан 

арааран оонньотуу, 

таайтарыы. 

Тыаhатан 

оонньууллар, 

таайаллар 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Олоңхо» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ньургун 

Боотур тойуга» 

олоңхоттон быһа 

тардыы.   

Бухатыыр орто дойду дьонун 

араңаччылыыр, көмүскүүр 

аналлаах диэн өйдөтүү. 

Патриотическай тыыңңа иитии. 

Олоңхо уруһуйдара, 

запись 

Олоңхону иһитиннэрии, 

уруһуйдары көрдөрүү, 

быһааран биэрии. Төһө 

өйдөөбүттэрин ыйыталаһыы. 

Истэллэр, ыйытыыга 

эппиэттииллэр. 

Распевка: тыыныыга 

эрчиллиилэр 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу 

Фортепиано Эрчиллиилэри оңорторуу Эрчилии оңороллор 

«Ийэкэм» В.Егоров 

мел. 

Салгыы ыллатыы запись Ырыаны салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Оһуохай 

Оһуохай үңкүүтүн 

билиһиннэрии. 

 Хаамыытын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Олоңхо» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ньургун 

Боотур тойуга» 

олоңхоттон быһа 

тардыы.   

Олоңхону салгыы иһитиннэрии. 

Сирин уотун, хас дойдулааҕын 

билиһиннэрии. 

Олоңхо уруһуйдара, 

запись 

Олоңхону иһитиннэрии, 

уруһуйдары көрдөрүү, 

быһааран биэрии. Төһө 

өйдөөбүттэрин ыйыталаһыы. 

Истэллэр, ыйытыыга 

эппиэттииллэр. 

Распевка: тыыныыга 

эрчиллиилэр 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы, тыыныыга 

эрчиллиилэри толорторуу 

Фортепиано Эрчиллиилэри оңорторуу Эрчилии оңороллор 

«Ийэкэм» В.Егоров 

мел. 

Салгыы ыллатыы запись Ырыаны салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Оһуохай 

Оһуохай үңкүүтүн салгыы 

билиһиннэрии. 

 Хаамыытын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыһын кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Оҕо-аймах 

үөрүүтэ»  Н.Макарова  

«Кыһыңңы оонньуулар», -  диэн 

өйдөбүлү үөскэтии. Ырыа 

характерын, темпэтин быһаара 

үөрэтии. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, ис 

хоһоонунан ыйытыы. 

Характерын, темпэтин 

быһаарсыы. 

Истэллэр, ыйытыыга 

эппиэттииллэр. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Кыһын кэллэ» 

Н.Макарова 

Саңа ырыаны билиһиннэрии.  запись Ырыаны иһитиннэрии, 1-

куплетын үөрэтии. 
Оҕолор ыллыыллар 

(оонньуу): 

Хаарынан тамнаһыы. 
Таба быраҕарга, сымса буоларга, 

аһаран биэрэргэ эрчийии. 

Оңоһуу хаардар. Икки хамаандаҕа арааран 

оонньотуу. 

Оҕолор 

оонньууллар. 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыһын кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Оҕо-аймах 

үөрүүтэ»  Н.Макарова  

Ырыаны вступлениетынан 

таайтарыы, салгыы иһитиннэрии. 

запись Киириитин холбоон 

иһитиннэрии, таайтарыы, 

ырыаны  салгыы иһитиннэрии. 

Таайаллар, салгыы 

истэллэр. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Кыһын кэллэ» 

Н.Макарова 

Ырыаны салгыы эрчийии. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Салгыы үөрэтии, хамсана –

хамсана ыллатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Хаарынан тамнаһыы. 
Таба быраҕарга, сымса буоларга, 

аһаран биэрэргэ эрчийии. 

Оңоһуу хаардар. Икки хамаандаҕа арааран 

оонньотуу. 

Оҕолор 

оонньууллар. 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыһын кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Хайыһар»  

Н.Макарова мел.  

Ырыаны таптаан истэр 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Кыһыңңы оонньуулары санатыы. 

Запись, хартыыналар Ырыа ис хоһоонунан 

хартыыналары көрдөрүү, 

ырыаны иһитиннэрии. 

 Ойууну көрөллөр, 

ырыаны  истэллэр. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Кыһын кэллэ» 

Н.Макарова 

Ырыаны салгыы эрчийии. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Салгыы үөрэтии, хамсана –

хамсана ыллатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Эрдэ истибит ырыаларын 

ыллатыы. Мелодиятын табарга 

эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Хаарынан тамнаһыы. 
Таба быраҕарга, сымса буоларга, 

аһаран биэрэргэ эрчийии. 

Оңоһуу хаардар. Икки хамаандаҕа арааран 

оонньотуу. 

Оҕолор 

оонньууллар. 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 



22 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыһын кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Хайыһар»  

Н.Макарова мел.  

Вступлениетынан таайтарыы. 

Ырыаны салгыы иһитиннэрии.  

Запись, хартыыналар Киириитин холбоон 

иһитиннэрии, таайтарыы, 

ырыаны салгыы иһитиннэрии. 

Ырыаны  истэллэр, 

таайаллар. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Кыһын кэллэ» 

Н.Макарова 

Ырыаны салгыы эрчийии. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Салгыы үөрэтии, хамсана –

хамсана ыллатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

(оонньуу): 

Хаарынан тамнаһыы. 

Салгыы оонньотуу. Оңоһуу хаардар. Икки хамаандаҕа арааран 

оонньотуу. 

Оҕолор 

оонньууллар. 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Дэгэрэң ырыа» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Дьөһөгөй 

оҕото»  М.Борисова 

(Эбээ Маайа)мел. 

Олохтоох автордар 

ырыаларыттан иһитиннэрии. 

Дэгэрэң ырыа  диэн тугун 

быһааран биэрии, матыыбын 

уратытыгар болҕомто ууруу. 

Запись Дэгэрэң ырыа  диэн тугун 

быһааран биэрии, ырыаны 

иһитиннэрии. 

Ырыаны  истэллэр. 

Распевка: тыыныыга 

эрчиллиилэр 

 Тыыны сөпкө ыларга эрчийии.  тыыныыга эрчиллиилэри 

оңотторуу. 

Толороллор. 

«Кыһын кэллэ» 

Н.Макарова 

Ырыаны салгыы эрчийии. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Салгыы үөрэтии, хамсана –

хамсана ыллатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Оһуохай 

хатылааһын  Оһуохайдатыы. Оһуохайдыыллар  

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 



24 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Дэгэрэң ырыа» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Дьөһөгөй 

оҕото»  М.Борисова м. 

Салгыы иһитиннэрии.  Ырыаны салгыы иһитиннэрии. Ырыаны  истэллэр. 

Распевка: тыыныыга 

эрчиллиилэр 

 Тыыны сөпкө ыларга эрчийии.  тыыныыга эрчиллиилэри 

оңотторуу. 

Толороллор. 

«Кыһын кэллэ» 

Н.Макарова 

Ырыаны салгыы эрчийии. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Салгыы үөрэтии, хамсана –

хамсана ыллатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Оһуохай 

хатылааһын  Оһуохайдатыы. Оһуохайдыыллар  

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Тойук» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: Сахалыы  

тойук.  С.Зверев тол. 

Дьэ – буо диэнтэн са5аланар, 

фольклор биир көрүңэ диэн 

билиһиннэрии. Оһуохайтан 

араара үөрэтии. 

запись Тойугу иһитиннэрии. 

Оһуохайтан уратытын 

быһаарыы.  

  Истэллэр. 

Распевка: тыыныыга 

эрчиллиилэр 

 Тыыны сөпкө ыларга эрчийии.  тыыныыга эрчиллиилэри 

оңотторуу. 

Толороллор. 

«Кыһын кэллэ» 

Н.Макарова 

Ырыаны салгыы эрчийии. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Салгыы үөрэтии, хамсана –

хамсана ыллатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Оһуохай 

хатылааһын  Оһуохайдатыы. Оһуохайдыыллар  

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Тойук» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: Сахалыы  

тойук.  С.Зверев тол. 

Салгыы иһитиннэрии. запись  Салгыы иһитиннэрии.  Истэллэр. 

Распевка: тыыныыга 

эрчиллиилэр 

 Тыыны сөпкө ыларга эрчийии.  тыыныыга эрчиллиилэри 

оңотторуу. 

Толороллор. 

«Кыһын кэллэ» 

Н.Макарова 

Ырыаны салгыы эрчийии. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Салгыы үөрэтии, хамсана –

хамсана ыллатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Оһуохай 

хатылааһын  Оһуохайдатыы. Оһуохайдыыллар  

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Африкаҕа кыһын суох» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Кыһын кэллэ» 

Н.Макарова 

Ырыаны салгыы эрчийии. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Салгыы үөрэтии, хамсана –

хамсана ыллатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Саңа ырыаны билиһиннэрии. 

Африка туһунан кылгас 

кэпсээн иһитиннэрии. 

Оҕолор истэллэр, 

билсэллэр. 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Африкаҕа кыһын суох» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Кыһын кэллэ» 

Н.Макарова 

Ырыаны салгыы эрчийии. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Салгыы үөрэтии, хамсана –

хамсана ыллатыы. 
Оҕолор ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Саңа ырыаны билиһиннэрии. 

Африка туһунан кылгас 

кэпсээн иһитиннэрии. 

Оҕолор истэллэр, 

билсэллэр. 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Сотору саңа дьыл» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  «Саңа дьыл 

харыйата» В.Егоров 

мел.  

Кэтэһиилээх  саңа дьыл 

дьиктилэрин кэпсэтии. 

Запись, хартыыналар Саңа дьыл туһунан кэпсэтии, 

ойуу көрдөрүү, ырыаны 

иһитиннэрии 

Ырыаны  истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Топ-топ Новый год» 

Н.Жемойтук муз. 

Саңа ырыа билиһиннэрии. 

Нууччалыы чуолкайдык 

ыллыыргы эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии Оҕолор ыллыыллар 

(оонньуу): 

Хаарынан тамнаһыы. 

Салгыы оонньотуу. Оңоһуу хаардар. Икки хамаандаҕа арааран 

оонньотуу. 

Оҕолор 

оонньууллар. 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 



30 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Сотору саңа дьыл» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  «Саңа дьыл 

харыйата» В.Егоров 

мел.  

Вступлениетынан таайтарыы, 

салгыы иһитиннэрии 

Запись, хартыыналар Киириитин холбоон 

иһитиннэрии, таайтарыы, 

ырыаны салгыы иһитиннэрии. 

Ырыаны  истэллэр, 

таайаллар. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Топ-топ Новый год» 

Н.Жемойтук муз. 

Саңа ырыа билиһиннэрии. 

Нууччалыы чуолкайдык 

ыллыыргы эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Хоровод: Саңа дьыл 

Хороводка хаамтарыы, ыллатыы. фортепиано Хороводтатыы Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 



31 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Сотору саңа дьыл» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн 

чааһа 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Топ-топ Новый год» 

Н.Жемойтук муз. 

Саңа ырыа билиһиннэрии. 

Нууччалыы чуолкайдык 

ыллыыргы эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Хоровод: Саңа дьыл 

Хороводка хаамтарыы, ыллатыы. фортепиано Хороводтатыы Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Сотору саңа дьыл» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн 

чааһа 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Топ-топ Новый год» 

Н.Жемойтук муз. 

Саңа ырыа билиһиннэрии. 

Нууччалыы чуолкайдык 

ыллыыргы эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

Хоровод: Саңа дьыл 

Хороводка хаамтарыы, ыллатыы. фортепиано Хороводтатыы Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Тохсунньу ыйа, көмүлүөк тула» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  «Январь» «У 

камелька» из цикла 

«Времена года» 

П.И.Чайковский 

Музыка нөңүө тымныы кыһын  

Саха сирин уратыта буоларын 

өйдөтүү. Өйдөөн истэр 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Запись, хартыыналар Музыканы иһитиннэрии, 

кэпсэтии. 

Ырыаны  истэллэр, 

таайаллар. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» 

К.Пахомова  мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии. Оонньуурдарга  

харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

запись Ырыаны 1-2 куплетын 

үөрэтии 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 
«Гори –гори ясно» 

 

Оонньуу быраабылатын 

тутуһарга үөрэтии.   

 Оонньотуу  Оонньууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 



34 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Тохсунньу ыйа, көмүлүөк тула» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  «Январь» «У 

камелька» из цикла 

«Времена года» 

П.И.Чайковский 

Музыка нөңүө тымныы кыһын  

Саха сирин уратыта буоларын 

өйдөтүү. Өйдөөн истэр 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Запись, хартыыналар Музыканы иһитиннэрии, 

кэпсэтии. 

Ырыаны  истэллэр, 

таайаллар. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» 

К.Пахомова  мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии. Оонньуурдарга  

харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

запись Ырыаны 3-4 куплетын 

үөрэтии 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 
«Гори –гори ясно» 

 

Оонньуу быраабылатын 

тутуһарга үөрэтии.   

 Оонньотуу  Оонньууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

35 №-дээх  технологическай  карта  



 

Дьарык тиэмэтэ: «Аптаах музыка» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  «Полонез» 

Огинского 

Музыка аптаах эйгэтигэр угуйуу.  

Характерын, темпэтин 

быһаарсыы. Музыка чааһа 

уларыйыытыгар күүһүрэн, 

намтаан ыларыгар болђомто 

ууруу. 

Запись Музыканы иһитиннэрии, 

характерын, темпэтин 

быһаарсыы. 

Ырыаны  истэллэр, 

быһаарсаллар 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» 

К.Пахомова  мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии. Оонньуурдарга  

харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

запись Ырыаны 3-4 куплетын 

үөрэтии 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 
«Гори –гори ясно» 

 

Оонньуу быраабылатын 

тутуһарга үөрэтии.   

 Оонньотуу  Оонньууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

36 №-дээх  технологическай  карта  



 

Дьарык тиэмэтэ: «Аптаах музыка» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын 

оонньооһун 
Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:  «Полонез» 

Огинского 

Хатылаан иһитиннэрии.  

Характерын, темпэтин 

быһаарсыы. Музыка чааһа 

уларыйыытыгар күүһүрэн, 

намтаан ыларыгар болђомто 

ууруу. 

Запись Хатылаан  иһитиннэрии, 

характерын, темпэтин 

быһаарсыы. 

Ырыаны  истэллэр, 

быһаарсаллар 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

Тыыны сөпкө ыларга, паузаны 

тутарга эрчийии. 

запись Ырыаны үөрэтии, паузаны 

тутуһуннарыы 
Оҕолор ыллыыллар 

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» 

К.Пахомова  мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии. Оонньуурдарга  

харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

запись Ырыаны 3-4 куплетын 

үөрэтии 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 
«Гори –гори ясно» 

 

Оонньуу быраабылатын 

тутуһарга үөрэтии.   

 Оонньотуу  Оонньууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

37 №-дээх  технологическай  карта  



 

Дьарык тиэмэтэ: «Камаринская» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:          
«Камаринская» 

П.И.Чайковскай   

музыката 

Нуучча улуу композитора П.И. 

Чайковскай айымньыларын 

салгыы билиһиннэрии 

Запись Чайковскай айымньыларын 

салгыы билиһиннэрии, музыканы 

иһитиннэрии. 

Оҕолор  истэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Ты не бойся, мама» 

муз. М.Протасова 

Саңа ырыа билиһиннэрии. 

Тылларын чуолкайдык 

саңаралларын эрчийии.  

запись Саңа ырыаны үөрэтии, тылларын 

чуолкайдык саңардыы. 

Ыллыыллар  

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» 

К.Пахомова  мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии. Оонньуурдарга  

харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

запись Ырыаны 3-4 куплетын үөрэтии Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 
«Русская хороводная» 

 

Саңа үңкүү билиһиннэрии. запись Атахтарын төбөтүгэр үктэннэрэн 

хаамтарыы. Иккилии, түөртүү 

бөлөххө арахсарга эрчийии. 

Үңкүүлүүллэр. 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

38 №-дээх  технологическай  карта  



 

Дьарык тиэмэтэ: «Камаринская» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэхт

эрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:          
«Камаринская» 

П.И.Чайковскай   

музыката 

Салгыы иһитиннэрии, ложканан 

охсорго эрчийии. 

Запись Музыканы иһитиннэрии, 

ложканан доҕуһуоллатыы. 

Оҕолор  истэллэр, 

доҕуһуоллууллар. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Ты не бойся, мама» 

муз. М.Протасова  

Тылларын чуолкайдык 

саңаралларын эрчийии. 

Матыыбын табан ыллыылларын 

ситиһии. 

запись Саңа ырыаны салгыы үөрэтии, 

тылларын чуолкайдык саңардыы. 

Ыллыыллар  

«Африкаҕа кыһын 

суох» Н.Макарова 

мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» 

К.Пахомова  мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии. Оонньуурдарга  

харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

запись Ырыаны 3-4 куплетын үөрэтии Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу):  
«Русская хороводная» 

Саңа үңкүү билиһиннэрии. запись Атахтарын төбөтүгэр үктэннэрэн 

хаамтарыы. Иккилии, түөртүү 

бөлөххө арахсарга эрчийии. 

Үңкүүлүүллэр. 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

39 №-дээх  технологическай  карта  



 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыыр мультикпыт» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:   «Ох, рано встает 

охрана» песня из 

мультфильма 

«Бременские музыканты»        

Сэргээн истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. Музыка тэтимин 

араарарга үөрэтии. 

Запись Остуоруйаны санатыы. Ырыаны 

иһитиннэрии. 
Оҕолор  истэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Ты не бойся, мама»  

муз. М.Протасова 

Тылларын чуолкайдык 

саңаралларын эрчийии. 

Матыыбын табан ыллыылларын 

ситиһии. 

запись Саңа ырыаны үөрэтии, тылларын 

чуолкайдык саңардыы. 

Ыллыыллар  

«Африкаҕа кыһын суох» 

Н.Макарова мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» К.Пахомова  

мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии. Оонньуурдарга  

харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

запись Ырыаны 3-4 куплетын үөрэтии Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 
«Русская хороводная» 

 

Саңа үңкүү билиһиннэрии. запись Атахтарын төбөтүгэр үктэннэрэн 

хаамтарыы. Иккилии, түөртүү 

бөлөххө арахсарга эрчийии. 

Үңкүүлүүллэр. 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

40 №-дээх  технологическай  карта  



 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыыр мультикпыт» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:   «Ох, рано встает 

охрана» песня из 

мультфильма «Бременские 

музыканты»        

Салгыы иһитиннэрии.Музыка 

тэтимин араарарга үөрэтии. 

Запись Киирии музыкатынан таайтарыы. 

Ырыаны иһитиннэрии. 
Оҕолор  истэллэр, 

таайаллар 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Ты не бойся, мама»  

муз. М.Протасова 

Тылларын чуолкайдык 

саңаралларын эрчийии. 

Матыыбын табан ыллыылларын 

ситиһии. 

запись Саңа ырыаны үөрэтии, тылларын 

чуолкайдык саңардыы. 

Ыллыыллар  

«Африкаҕа кыһын суох» 

Н.Макарова мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга 

эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Оҕолор ыллыыллар 

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» К.Пахомова  

мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии. Оонньуурдарга  

харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

запись Ырыаны 3-4 куплетын үөрэтии Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): «Русская 

хороводная» 

 

Саңа үңкүү билиһиннэрии. запись Атахтарын төбөтүгэр үктэннэрэн 

хаамтарыы. Иккилии, түөртүү 

бөлөххө арахсарга эрчийии. 

Үңкүүлүүллэр. 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

41 №-дээх  технологическай  карта  



 

Дьарык тиэмэтэ: «Будем в Армии служить» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:   «Будем в Армии 

служить» муз.Ю.Чичкова 

Музыка тэтимин араарарга 

үөрэтии. Армия туһунан 

билиһиннэрии. 

Запись Ырыаны иһитиннэрии. Армия 

туһунан кэпсэтии. Хайдах 

тэтимнээҕин быһаарсыы. 

Оҕолор  истэллэр, 

быһаарсаллар. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Ты не бойся, мама»  

муз. М.Протасова 

Салгыы эрчийии. запись Бөлөҕүнэн ыллатыы. Ыллыыллар  

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» К.Пахомова  

мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии. Оонньуурдарга  

харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

запись Ырыаны 3-4 куплетын үөрэтии Оҕолор ыллыыллар 

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, ис 

хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 
«Матросский танец» 

 

Саңа үңкүү билиһиннэрии. запись Үңкүүлээн көрдөрүү, 

хамсаныыларын үөрэтии. 

Үңкүүлүүллэр. 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

42 №-дээх  технологическай  карта  



 

Дьарык тиэмэтэ: «Будем в Армии служить» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии:   «Будем в Армии 

служить» муз. Ю.Чичкова 

Музыка тэтимин араарарга 

үөрэтии. Салгыы иһитиннэрии. 

Запись Ырыаны салгыы иһитиннэрии. 

Хайдах тэтимнээҕин быһаарсыы. 

Оҕолор  истэллэр, 

быһаарсаллар. 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Ты не бойся, мама»  

муз. М.Протасова 

Салгыы эрчийии. запись Бөлөҕүнэн ыллатыы. Ыллыыллар  

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» К.Пахомова  

мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии.  

запись Ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, ис 

хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 
«Матросский танец» 

 

Саңа үңкүү билиһиннэрии. запись Үңкүүлээн көрдөрүү, 

хамсаныыларын үөрэтии. 

Үңкүүлүүллэр. 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 



 

43 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Туундараҕа айан» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Иэхэй-

чуохай»В.Татаринов мел. 

Ырыа нөңүө хоту дойду 

айылђатын, кыһынын күннэрэ 

суох, сайынын күннэрэ киирбэтин 

билиһиннэрии.  

Запись Ырыаны иһитиннэрии, хоту 

дойду айылђатын билиһиннэрии. 
Оҕолор  истэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Ты не бойся, мама»  

муз. М.Протасова 

 

Салгыы эрчийии. запись Бөлөҕүнэн ыллатыы. Ыллыыллар  

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» К.Пахомова  

мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии.  

запись Ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, ис 

хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 
«Матросский танец» 

 

Салгыы эрчийии. запись Хамсаныыларын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр. 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 



 

44 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Туундараҕа айан» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Иэхэй-чуохай» 

В.Татаринов мел. 

Ырыа нөңүө хоту дойду 

айылђатын, кыһынын күннэрэ 

суох, сайынын күннэрэ киирбэтин 

билиһиннэрии.  

Запись Ырыаны иһитиннэрии, хоту 

дойду айылђатын билиһиннэрии. 
Оҕолор  истэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Ты не бойся, мама»  

муз. М.Протасова 

Салгыы эрчийии. запись Бөлөҕүнэн ыллатыы. Ыллыыллар  

«Оонньуурдаргын 

харыстаа» К.Пахомова  

мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, 

оонньуулаахтык ыллыырга 

эрчийии.  

запись Ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, ис 

хоһоонун үөрэтии. 
Оҕолор ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 
«Матросский танец» 

 

Салгыы эрчийии. запись Хамсаныыларын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр. 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 



45 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин эбэм» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «У меня есть 

бабушка» сл.В.Малкова, 

муз.Ю.Слонова  

Эбээлэргэ истиң сыһыаны иитии. 

Ырыа тула кэпсэтии.  

фортепиано Ырыаны ыллаан иһитиннэрии, 

ырыа тула кэпсэтии. 
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Ты не бойся, мама»  

муз. М.Протасова 

Салгыы эрчийии. запись Бөлөҕүнэн ыллатыы. Ыллыыллар  

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Горница – узорница» 

муз. Л.Деревягиной 

Саңа ырыа билиһиннэрии. Музыка 

тэтимин тутуһуннарыы. 

запись Иһитиннэрии, үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
хоровод: «Земелюшка – 

чернозем» 

 

Ыллыы – ыллыы үңкүүлүүргэ 

эрчийии.  Төгүрүччү   

ыһыллыбакка хаамтарыы. 

фортепиано Хамсаныыларын үөрэтии, 

ыллатыы. 

Хороводтууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 



46 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин эбэм» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «У меня есть 

бабушка» сл.В.Малкова, 

муз.Ю.Слонова  

Эбээлэргэ истиң сыһыаны иитии. 

Ырыа тула кэпсэтии.  

фортепиано Ырыаны ыллаан иһитиннэрии, 

ырыа тула кэпсэтии. 
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Ты не бойся, мама»  

муз. М.Протасова 

Салгыы эрчийии. запись Бөлөҕүнэн ыллатыы. Ыллыыллар  

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Горница – узорница» 

муз. Л.Деревягиной 

Музыка тэтимин тутуһуннарыы. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

запись Иһитиннэрии, үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
хоровод: «Земелюшка – 

чернозем» 

 

Ыллыы – ыллыы үңкүүлүүргэ 

эрчийии.  Төгүрүччү   

ыһыллыбакка хаамтарыы. 

фортепиано Хамсаныыларын үөрэтии, 

ыллатыы. 

Хороводтууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 



47 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыаҕың ийэни» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Таптыађың 

ийэни» О.Иванова 

 Ырыа характерын, хайдах 

ылланарын  быһаарсыы. Ырыа 

нөңүө ийэђэ истиң сыһыаны 

иитии. 

запись Ырыаны  иһитиннэрии, ырыа 

тула кэпсэтии. 
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Горница – узорница» 

муз. Л.Деревягиной 

Музыка тэтимин тутуһуннарыы. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

запись Иһитиннэрии, үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
хоровод: «Земелюшка – 

чернозем» 

 

Ыллыы – ыллыы үңкүүлүүргэ 

эрчийии.  Төгүрүччү   

ыһыллыбакка хаамтарыы. 

фортепиано Хамсаныыларын үөрэтии, 

ыллатыы. 

Хороводтууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 



 

48 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыаҕың ийэни» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Таптыађың 

ийэни» О.Иванова 

 Ырыа характерын, хайдах 

ылланарын  быһаарсыы. Ырыа 

нөңүө ийэђэ истиң сыһыаны 

иитии. 

запись Ырыаны  иһитиннэрии, ырыа 

тула кэпсэтии. 
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Горница – узорница» Музыка тэтимин тутуһуннарыы. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

запись Иһитиннэрии, үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
хоровод: «Земелюшка – 

чернозем» 

 

Ыллыы – ыллыы үңкүүлүүргэ 

эрчийии.  Төгүрүччү   

ыһыллыбакка хаамтарыы. 

фортепиано Хамсаныыларын үөрэтии, 

ыллатыы. 

Хороводтууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 



 

 

49 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Вальс цветов» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Вальс цветов»   

П.И.Чайковскай 

Кэрэ музыканы  сэргээн, болђойон 

истэр  дьођурдарын сайыннарыы. 

запись Музыканы  иһитиннэрии, 

кэпсэтии 
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Горница – узорница» Музыка тэтимин тутуһуннарыы. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

запись Иһитиннэрии, үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
хоровод: «Земелюшка – 

чернозем» 

 

Ыллыы – ыллыы үңкүүлүүргэ 

эрчийии.  Төгүрүччү   

ыһыллыбакка хаамтарыы. 

фортепиано Хамсаныыларын үөрэтии, 

ыллатыы. 

Хороводтууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 



 

 

 

50 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Вальс цветов» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Вальс цветов»   

П.И.Чайковскай 

Кэрэ музыканы  сэргээн, болђойон 

истэр  дьођурдарын сайыннарыы. 

запись Музыканы  иһитиннэрии, 

кэпсэтии 
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Горница – узорница» Музыка тэтимин тутуһуннарыы. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

запись Иһитиннэрии, үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
хоровод: «Земелюшка – 

чернозем» 

 

Ыллыы – ыллыы үңкүүлүүргэ 

эрчийии.  Төгүрүччү   

ыһыллыбакка хаамтарыы. 

фортепиано Хамсаныыларын үөрэтии, 

ыллатыы. 

Хороводтууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 



 

 

 

 

51 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыраттан да үөрүң» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Хаппытыан»   

Х.Максимов 

 Сүрэђэ суох киһи туһунан, күлүү 

гынан ыллаабыттар, диэн 

быһаарыы. Ырыа көрдөөхтүк 

толорулларыгар, дэгэрэңнэтэн 

ылланарыгар болђомто ууруу. 

запись Музыканы  иһитиннэрии, 

кэпсэтии 
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Горница – узорница» Музыка тэтимин тутуһуннарыы. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Ыллыыллар  

«Кыраттан да үөрүң» 

К.Пахомова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Саңа ырыа үөрэтии Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
хоровод: «Земелюшка – 

чернозем» 

Ыллыы – ыллыы үңкүүлүүргэ 

эрчийии.  Төгүрүччү   

ыһыллыбакка хаамтарыы. 

фортепиано Хамсаныыларын үөрэтии, 

ыллатыы. 

Хороводтууллар  

 



 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

52№-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыраттан да үөрүң» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Хаппытыан»   

Х.Максимов 

 Киирии музыкатынан таайтарыы. 

Ырыа көрдөөхтүк 

толорулларыгар, дэгэрэңнэтэн 

ылланарыгар болђомто ууруу. 

запись Музыканы салгыы иһитиннэрии, 

таайтарыы. 
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Иккиэннэрин 

таптыыбын» В.Егоров 

мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. 

Уһатыытын сөпкө  тардарга 

эрчийии. 

запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор ыллыыллар 

«Горница – узорница» Музыка тэтимин тутуһуннарыы. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Ыллыыллар  

«Кыраттан да үөрүң» 

К.Пахомова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Саңа ырыа үөрэтии Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
хоровод: «Земелюшка – 

чернозем» 

Ыллыы – ыллыы үңкүүлүүргэ 

эрчийии.  Төгүрүччү   

ыһыллыбакка хаамтарыы. 

фортепиано Хамсаныыларын үөрэтии, 

ыллатыы. 

Хороводтууллар  

 



 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

53 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Дэгэрэң ырыалар» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Өндөрүүскэ 

тиэтэйбэт» Х.Максимов 

мел. 

 Х.Максимов ырыаларын 

уратытыгар болђомто ууруу, 

инники ырыаны кытта тэңнээн 

көрүү. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, тэңнээн 

көрүү. 
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Горница – узорница» Музыка тэтимин тутуһуннарыы. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Ыллыыллар  

«Кыраттан да үөрүң» 

К.Пахомова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Хатылааһын  Ыллыыллар  

«Кыракый эрдэхтэн»  

Е.Неустроев мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. Тылын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

запись Саңа ырыаны билиһиннэрии Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
«Кырдалга» 

Чэпчэкитик ойон 

дьиэрэңкэйдииргэ үөрэтии. Билэр 

хамсаныыларын хатылааһын. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии Үңкүүлүүллэр 

 



Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

54 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Дэгэрэң ырыалар» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Өндөрүүскэ 

тиэтэйбэт» Х.Максимов 

мел. 

 Х.Максимов ырыаларын салгыы 

иһитиннэрии, инники ырыаны 

кытта тэңнээн көрүү. 

запись Ырыаны салгыы иһитиннэрии, 

тэңнээн көрүү. 
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «На лугу» 

А.Пахомова мел. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Ыллатыы Ыллыыллар 

«Горница – узорница» Музыка тэтимин тутуһуннарыы. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы Ыллыыллар  

«Кыраттан да үөрүң» 

К.Пахомова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Хатылааһын  Ыллыыллар  

«Кыракый эрдэхтэн»  

Е.Неустроев мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. Тылын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

запись Салгыы үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
«Кырдалга» 

Чэпчэкитик ойон 

дьиэрэңкэйдииргэ үөрэтии. Билэр 

хамсаныыларын хатылааһын. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии Үңкүүлүүллэр 

 



Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

55 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саас иһэр» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Апрель»  из 

цикла «Времена года»  

П.И.Чайковский 

Музыка нөңүө айылђа 

көстүүлэрин билиһиннэрии. Истэр 

дьођурдарын сайыннарыы. 

запись Музыканы харахтарын симэн 

олорон иһитиннэрии. Тугу 

ойуулаан көрбүттэрин истии. 

Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны билиһиннэрии. 

Ырыа ис хоһоонун биэрэн 

ыллыыларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны билиһиннэрии. Ыллыыллар  

«Кыраттан да үөрүң» 

К.Пахомова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Хатылааһын  Ыллыыллар  

«Кыракый эрдэхтэн»  

Е.Неустроев мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. Тылын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

запись Салгыы үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу): 
«Кырдалга» 

Чэпчэкитик ойон 

дьиэрэңкэйдииргэ үөрэтии. Билэр 

запись Хамсаныыларын үөрэтии Үңкүүлүүллэр 

 



хамсаныыларын хатылааһын. 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

56 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саас иһэр» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Апрель»  из 

цикла «Времена года»  

П.И.Чайковский 

Музыка нөңүө айылђа 

көстүүлэрин билиһиннэрии. Истэр 

дьођурдарын сайыннарыы. 

запись Музыканы харахтарын симэн 

олорон иһитиннэрии. Тугу 

ойуулаан көрбүттэрин истии. 

Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны билиһиннэрии. 

Ырыа ис хоһоонун биэрэн 

ыллыыларын ситиһии. 

запись  Ырыаны салгыы билиһиннэрии. Ыллыыллар  

«Кыраттан да үөрүң» 

К.Пахомова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Хатылааһын  Ыллыыллар  

«Кыракый эрдэхтэн»  

Е.Неустроев мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. Тылын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

запись Салгыы үөрэтии. Ыллыыллар  



Үңкүү(оонньуу): 
«Кырдалга» 

Чэпчэкитик ойон 

дьиэрэңкэйдииргэ үөрэтии. Билэр 

хамсаныыларын хатылааһын. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

57 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саас кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Сааскы күн» 

Н.Макарова мел. 

Музыка характерын, темпэтин 

быһаарарга үөрэтии. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, 

характерын, темпэтин 

быһаарсыы. 

Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны салгыы 

билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун 

биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны салгыы ыллатыы. Ыллыыллар  

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны билиһиннэрии. Ыллыыллар  

«Кыракый эрдэхтэн»  

Е.Неустроев мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. Тылын 

запись Салгыы үөрэтии. Ыллыыллар  



чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

Үңкүү(оонньуу):  
Украинский  танец 

Моталочка хамсаныытын 

билиһиннэрии. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

58 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саас кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Сааскы күн» 

Н.Макарова мел. 

Музыка характерын, темпэтин 

быһаарарга үөрэтии. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, 

характерын, темпэтин 

быһаарсыы. 

Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны салгыы 

билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун 

биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны салгыы ыллатыы. Ыллыыллар  

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны билиһиннэрии. Ыллыыллар  

«Кыракый эрдэхтэн»  Ырыаны матыыбын табан  запись Салгыы үөрэтии. Ыллыыллар  



Е.Неустроев мел. ыллыылларын ситиһии. Тылын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

Үңкүү(оонньуу):  
Украинский  танец 

Моталочка хамсаныытын 

билиһиннэрии. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

59 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Хомус тыаһа » 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: Хомуска 

дьүһүйүүлэр   

Хомус тыаһын сэргээн истэргэ 

үөрэтии. 

запись Хомус тыаһын иһитиннэрии. 

Айылҕа музыкатыгар 

дьүөрэлэтии. 

Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны салгыы 

билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун 

биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны салгыы ыллатыы. Ыллыыллар  

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Ырыаны салгыы эрчийии. Ыллыыллар  



«Кыракый эрдэхтэн»  

Е.Неустроев мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. Тылын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

запись Салгыы үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу):  
Украинский  танец 

Моталочка хамсаныытын 

билиһиннэрии. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

60 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Хомус тыаһа » 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: Хомуска 

дьүһүйүүлэр   

Хомус тыаһын сэргээн истэргэ 

үөрэтии. 

запись Хомус тыаһын иһитиннэрии. 

Айылҕа музыкатыгар 

дьүөрэлэтии. 

Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны салгыы 

билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун 

биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны салгыы ыллатыы. Ыллыыллар  

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Ырыаны салгыы эрчийии. Ыллыыллар  



«Кыракый эрдэхтэн»  

Е.Неустроев мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. Тылын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

запись Салгыы үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу):  
Украинский  танец 

Моталочка хамсаныытын 

билиһиннэрии. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

61 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Айылҕа музыката» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 
Истии: Айылҕа музыката Айылђађа иһиллэр тыаһы – ууһу, 

кыыллар – көтөрдөр саңаларын 

өйдөөн арааран истэр 

дьођурдарын сайыннарыы. 

запись Тыал, этиң, ардах тыаһын, 

кыыллар – көтөрдөр саңаларын 

иһитиннэрии. Кэпсэтии. 

Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны салгыы 

билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун 

биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны салгыы ыллатыы. Ыллыыллар  

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

запись Ырыаны салгыы эрчийии. Ыллыыллар  



табалларын ситиһии. 

«Кыракый эрдэхтэн»  

Е.Неустроев мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. Тылын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

запись Салгыы үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу):  
Украинский  танец 

Моталочка хамсаныытын 

билиһиннэрии. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

62 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Айылҕа музыката» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 
Истии: Айылҕа музыката Айылђађа иһиллэр тыаһы – ууһу, 

кыыллар – көтөрдөр саңаларын 

өйдөөн арааран истэр 

дьођурдарын сайыннарыы. 

запись Тыал, этиң, ардах тыаһын, 

кыыллар – көтөрдөр саңаларын 

иһитиннэрии. Кэпсэтии. 

Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны салгыы 

билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун 

биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны салгыы ыллатыы. Ыллыыллар  

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

запись Ырыаны салгыы эрчийии. Ыллыыллар  



табалларын ситиһии. 

«Кыракый эрдэхтэн»  

Е.Неустроев мел. 

Ырыаны матыыбын табан  

ыллыылларын ситиһии. Тылын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

запись Салгыы үөрэтии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу):  
Украинский  танец 

Моталочка хамсаныытын 

билиһиннэрии. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

63 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыайыы күнэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Көрсүһүү 

ырыата»  Федора Сергеева 

толоруутугар. 

Кыайыы күнүн билиһиннэрии. 

Ырыа ис хоһоонун ођолорго 

өйдөтүү. 

запись Аҕа дойду сэриитин туһунан 

кыратык билиһиннэрии. Ырыаны 

иһитиннэрии. Ырыа тула 

кэпсэтии. 

Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны салгыы 

билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун 

биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны салгыы ыллатыы. Ыллыыллар  

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

запись Ырыаны салгыы эрчийии. Ыллыыллар  



табалларын ситиһии. 

«Сэрии аны буолума» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны чуолкайдык, 

эрчимнээхтик ыллыырга үөрэтии.  

Ырыа ис хоһоонун биэрэн 

ыллыылларын ситиһии.  

запись Саңа ырыаны билиһиннэрии. Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу):  
Украинский  танец 

Моталочка хамсаныытын 

билиһиннэрии. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

64 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыайыы күнэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Көрсүһүү 

ырыата»  Федора Сергеева 

толоруутугар. 

Кыайыы күнүн билиһиннэрии. 

Ырыа ис хоһоонун ођолорго 

өйдөтүү. 

запись Аҕа дойду сэриитин туһунан 

кыратык билиһиннэрии. Ырыаны 

иһитиннэрии. Ырыа тула 

кэпсэтии. 

Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны салгыы 

билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун 

биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны салгыы ыллатыы. Ыллыыллар  



«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Ырыаны салгыы эрчийии. Ыллыыллар  

«Сэрии аны буолума» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны чуолкайдык, 

эрчимнээхтик ыллыырга үөрэтии.  

Ырыа ис хоһоонун биэрэн 

ыллыылларын ситиһии.  

запись Ырыаны салгыы иһитиннэрии.  Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу):  
Украинский  танец 

Моталочка хамсаныытын 

билиһиннэрии. 

запись Хамсаныыларын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

65 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Үөрэнэ барабыт» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Үөрэнэ барабыт» 

С.Константинова мел. 

Ырыа ис хоһоонун,  матыыбын 

арааран өйдүүллэрин ситиһии. 

запись Ырыа тула кэпсэтии, 

иһитиннэрии.  
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны салгыы 

билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун 

биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

запись Ырыаны салгыы ыллатыы. Ыллыыллар  

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Ырыаны салгыы эрчийии. Ыллыыллар  



«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Матыыбын табан ыллыылларын 

ситиһии. Тылларын чуолкайдык 

саңаралларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны ыллатыы. 1-

куплетын үөрэтии.  

Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу):  «Вальс» Тэңңэ хамсанан үңкүүлүүллэрин 

ситиһии. Хаамыытын үөрэтии. 

запись Хаамыытын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

66 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Үөрэнэ барабыт» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Үөрэнэ барабыт» 

С.Константинова мел. 

Ырыа ис хоһоонун,  матыыбын 

арааран өйдүүллэрин ситиһии. 

запись Ырыа тула кэпсэтии, 

иһитиннэрии.  
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

«Дойдум сааскыта» 

Н.Сибиряков мел 

Саңа ырыаны салгыы 

билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун 

биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

запись Ырыаны салгыы ыллатыы. Ыллыыллар  

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Ырыаны салгыы эрчийии. Ыллыыллар  



«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Матыыбын табан ыллыылларын 

ситиһии. Тылларын чуолкайдык 

саңаралларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны  ыллатыы. 2-

куплетын үөрэтии. 

Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу):  «Вальс» Тэңңэ хамсанан үңкүүлүүллэрин 

ситиһии. Хаамыытын үөрэтии. 

запись Хаамыытын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

67 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Быраһаай детсад» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «До свидания,  

детский сад»   

 

Ырыа характерын, темпэтин 

быһаартара үөрэтии. 

запись Ырыа тула кэпсэтии, 

иһитиннэрии.  
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

Ырыа: «Үөрэнэ барабыт» 

С.Константинова мел. 

Ырыа ис хоһоонун,  матыыбын 

арааран өйдүүллэрин ситиһии. 

запись   

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

запись Ырыаны салгыы эрчийии. Ыллыыллар  



«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Матыыбын табан ыллыылларын 

ситиһии. Тылларын чуолкайдык 

саңаралларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны  ыллатыы. 2-

куплетын үөрэтии. 

Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу):  «Вальс» Тэңңэ хамсанан үңкүүлүүллэрин 

ситиһии. Хаамыытын үөрэтии. 

запись Хаамыытын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 

 

68 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Быраһаай детсад» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Осанкаларын тутуһуннарыы. Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун,   Оҕолор хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Дьиэрэңкэйи салгыы эрчийии Фортепиано Дьиэрэңкэй музыкатын 

оонньооһун 

дьиэрэңкэйдииллэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «До свидания,  

детский сад»   

 

Ырыа характерын, темпэтин 

быһаартара үөрэтии. 

запись Ырыа тула кэпсэтии, 

иһитиннэрии.  
Оҕолор  истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Паровоз» 

Л.Раздобарина муз. 

 Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

запись Ыллатыы Ыллыыллар 

Ырыа: «Үөрэнэ барабыт» 

С.Константинова мел. 

Ырыа ис хоһоонун,  матыыбын 

арааран өйдүүллэрин ситиһии. 

запись   

«Майская песенка» 

Н.Макарова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы 

истэллэрин, матыыбын 

запись Ырыаны салгыы эрчийии. Ыллыыллар  



табалларын ситиһии. 

«Детский сад» 

Филиппенко муз. 

Матыыбын табан ыллыылларын 

ситиһии. Тылларын чуолкайдык 

саңаралларын ситиһии. 

запись Саңа ырыаны  ыллатыы. 2-

куплетын үөрэтии. 

Ыллыыллар  

Үңкүү(оонньуу):  «Вальс» Тэңңэ хамсанан үңкүүлүүллэрин 

ситиһии. Хаамыытын үөрэтии. 

запись Хаамыытын үөрэтии. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор эппиэттэрэ 

 

 

 


