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1 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин улааттым» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Дьиэрэңкэйи көрдөрүү, Уолаттар 

илиилэрин кэннигэр туталлар, 

кыргыттар илиилэринэн дайбаналлар. 

дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Что нам осень 

принесет» сл. 

Л.Некрасовой, муз. 

З.Левиной 

Күһүңңү үүнээйи хомуурун туһунан 

кэпсэтии, ырыа иһитиннэрии. 

 Музыка  запиһа Кэпсэтии, иһитиннэрии,  ыйытыы Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Ыллаан иһитиннэрии, үтүгүннэрии. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 
Истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. 

тэңңэ ыллыырга эрчийии.  

Фортепиано, 

ойуулар 

Ыллаан иһитиннэрии, ырыа ис 

хоһоонун ойуунан өйдөтүү, улаатан 

бэйэлэрэ таңнар, тугу барытын сатыыр 

буолбуттарын бэлиэтээһин, тэңңэ 

ыллаһыы 

Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Оонньуу: «Куобахтар 

уонна саһыл» 

Музыка уларыйыытын араарарга, 

сигналы истэргэ үөрэтии. 

Фортепиано Оонньуу быраабылатын быһаарыы, 

оонньотуу 

Оонньууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 
 

 

 



 

2 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «»Мин улааттым» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии  дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Что нам осень 

принесет» сл. 

Л.Некрасовой, муз. 

З.Левиной 

Салгыы истии, таайтарыы.  Музыка  запиһа  Таайтарыы, иһитиннэрии. Истэллэр, 

таайаллар 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Ырыаларын салгыы үөрэтии Фортепиано, 

ойуулар 

Ырыаларын ойууну көрөн олорон  

ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Оонньуу: «Куобахтар 

уонна саһыл» 

Музыка уларыйыытын араарарга, 

сигналы истэргэ салгыы үөрэтии. 

Фортепиано Оонньууну салгыы оонньотуу Оонньууллар  

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 

 



 

3 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин детсаадтаахпын» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Оңоойукка» 

Н.Макарова мел. 

Характерын, темпэтин быһаарарга 

үөрэтии. Сир астарын туһунан 

кэпсэтии. 

 ырыа запиһа, сир 

аһын ойуулара 

Ырыа мелодиятын характерын, 

темпэтин хайдах быһаарары үөрэтии. 

Күндээдэҕэ үүнэр сир аһын туһунан 

кэпсээһин, ырыаны иһитиннэрии. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Ырыа матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии, бэйэлэрэ ыллыылларын 

ситиһии  

Фортепиано, 

ойуулар 

Бэйэлэрин ыллатыы,  эрээтинэн 

ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Дождик» 
М.Парцхаладзе муз. 

Саңа ырыаны билиһиннэрии, 

ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы. 

запись  Ыллаан иһитиннэрии, 1 куплетын 

үөрэтии. 
Оҕолор  

ыллыыллар  

Оонньуу: «Червячок»  Ориентацияђа эрчийии, сигналы 

истэргэ  үөрэтии. 
запись Музыканнан оонньотуу оонньууллар 

 

Түмүк     1. Ыйытыы 

2. Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 
 



 

4 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин детсаадтаахпын» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Оңоойукка» 

Н.Макарова мел. 

Киирии музыкатынан таайтарыы.  ырыа запиһа Холбоон иһитиннэрии, таайтарыы, 

салгыы истии. 

Истэллэр, 

таайаллар 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Фортепиано Бэйэлэрин ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Дождик» 

М.Парцхаладзе муз. 
Матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии. 

запись   2 куплетын үөрэтии, иккилии – үстүү 

оҕонон  ыллатыы. 

Оҕолор  

ыллыыллар  

Оонньуу: «Червячок»  Ориентацияђа эрчийии, сигналы 

истэргэ  үөрэтии. 
запись Музыканнан оонньотуу оонньууллар 

 

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



5 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Көмүс күһүн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Осень 

наступила» муз. 

С.Насауленко 

Күһүн туһунан өйдөбүлү иңэрии, 

уратытыгар болҕомтону туһаайыы. 

 ырыа запиһа Күһүн туһунан кэпсэтии, ырыаны 

иһитиннэрии 

Истэллэр, 

таайаллар 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Фортепиано, 

ойуулар 

Бэйэлэрин ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Дождик» 

М.Парцхаладзе муз. 
Тэңңэ ыллыырга эрчийии. запись  Тэңңэ  ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

  

 

 



6 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Көмүс күһүн» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Осень 

наступила» муз. 

С.Насауленко 

Киирии музыкатынан таайтарыы. 

Күһүн туһунан санатыы. 

 ырыа запиһа Холбоон иһитиннэрии, таайтарыы, 

салгыы истии. 

Таайаллар, 

истэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Фортепиано Бэйэлэрин ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Дождик»  
М.Парцхаладзе мел 

Тэңңэ ыллыырга эрчийии. запись    Тэңңэ  ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 



 

7 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин ложкаҕа оонньуубун» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Антошка» 

В.Шаинскай муз. 

Ырыа характерын, темпэтин 

ырытарга холонуу. 

 ырыа запиһа Холбоон иһитиннэрии, ырыа тула 

кэпсэтии, быһаарсыы. 

Истии, кэпсэтии 

Инструмеңңа 

оонньооһун: Ложкаҕа 

оонньооһун 

Антошка ырыа ритмигэр 

түбэһиннэрэн оонньотуу. 

Мас ложкалар Хайдах тыаһатары  көрдөрүү, 

оонньотуу. 

Ложканан 

тыаһаталлар 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Фортепиано Бэйэлэрин ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Дождик». 

М.Парцхаладзе мел 
Тэңңэ ыллыырга эрчийии. запись   Тэңңэ  ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

Түмүк      1.Ыйытыы  Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



 

8 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мин ложкаҕа оонньуубун» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Антошка» 

В.Шаинскай муз. 

Киирии музыкатынан таайтарыы.  ырыа запиһа Холбоон иһитиннэрии, таайтарыы, 

салгыы истии. 

Истэллэр 

таайаллар,  

Инструмеңңа 

оонньооһун: Ложкаҕа 

оонньооһун 

Антошка ырыа ритмигэр 

түбэһиннэрэн оонньотуу. 

Мас ложкалар Хайдах тыаһатары  көрдөрүү, 

оонньотуу. 

Ложканан 

тыаһаталлар 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. Фортепиано Бэйэлэрин ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

 «Дождик» 
М.Парцхаладзе мел. 

Тэңңэ ыллыырга эрчийии. запись   Тэңңэ  ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

Түмүк     1.Ыйытыы Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



9 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыыр ийэлээхпит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 
Истии: «Кэҕэ» ненец 

остуоруйата, ырыа 

«Ийэкэм» В.Егоров 

мел. 

Ийэҕэ харыстабыллаах сыһыаны 

иитии. Болҕойон истэр 

дьоҕурдарын сайыннарыы.  

 ырыа запиһа Остуоруйаны кэпсээһин, ырыаны 

иһитиннэрии, ырытыһыы. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Ырыа матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии, бэйэлэрэ ыллыылларын 

ситиһии  

Фортепиано, 

ойуулар 

Бэйэлэрин ыллатыы,  эрээтинэн 

ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

 «Дождик» 
Н.Соловьева тыл. 

М.Парцхаладзе мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. запись Салгыы ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

Хоровод: «У меня, у 

тебя – звонкие 

ладоши» 

 Хороводтаан үҥкүүлүүргэ үөрэтии. 
Хамсаныыларын өйдөөн хаалар 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

фортепиано Музыканан үңкүүлээн көрдөрүү, 

үңкүүлэтии. 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 
 



10 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыыр ийэлээхпит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________ 

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 
Истии: «Кэҕэ» ненец 

остуоруйата, ырыа 

«Ийэкэм» В.Егоров 

мел. 

Өйдөөн хаалар дьоҕурдарын 

сайыннарыы.  

 ырыа запиһа Остуоруйаны санатыы, ырыаны салгыы 

иһитиннэрии. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Ырыа матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии, бэйэлэрэ ыллыылларын 

ситиһии  

Фортепиано, 

ойуулар 

Бэйэлэрин ыллатыы,  эрээтинэн 

ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

 «Дождик» 
Н.Соловьева тыл. 

М.Парцхаладзе мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. запись  Салгыы ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

«Ийэбэр 

көмөлөһөбүн» 

Н.Макарова мел. 

Саңа ырыаны билиһиннэрии. 

Матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии.   

запись Ырыаны ыллаан иһитиннэрии, үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «У меня, у 

тебя – звонкие 

ладоши»  

Хороводтаан  үңкүүлүүргэ үөрэтии. 

Хамсаныыларын өйдөөн хаалар 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

фортепиано Музыканан үңкүүлээн көрдөрүү, 

үңкүүлэтии. 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 



                                                                                                                   11 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыыр ийэлээхпит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ийэкэм» 

В.Егоров  мел. 
Дьиэ кэргэңңэ, ийэҕэ көмөлөһөр 

баҕаны уһугуннарыы. 

 ырыа запиһа Ырыаны иһитиннэрии, ис хоһоонунан 

оҕолору кытта кэпсэтии.  

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Ырыа матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии, бэйэлэрэ ыллыылларын 

ситиһии  

Фортепиано, 

ойуулар 

Бэйэлэрин ыллатыы,  эрээтинэн 

ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

 «Дождик» 
Н.Соловьева тыл. 

М.Парцхаладзе мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. запись  Салгыы ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

«Ийэбэр 

көмөлөһөбүн» 

Н.Макарова мел. 

Хойутаабакка киирэргэ эрчийии. 

Матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии.   

запись Ырыаны  салгыы  үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «У меня, у 

тебя – звонкие 

ладоши» 

Хоровоттаан  үкүүлүүргэ эрчийии. 

Хамсаныыларын өйдөөн хаалар 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

фортепиано Музыканан үңкүүлээн көрдөрүү, 

үңкүүлэтии. 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



12 №-дээх  технологическай  карта 

 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыыр ийэлээхпит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ийэкэм» 

В.Егоров  мел. 
Дьиэ кэргэңңэ, ийэҕэ көмөлөһөр 

баҕаны уһугуннарыы. 

 ырыа запиһа Ырыаны иһитиннэрии, ис хоһоонунан 

оҕолору кытта кэпсэтии.  

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Ырыа матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии, бэйэлэрэ ыллыылларын 

ситиһии  

Фортепиано, 

ойуулар 

Бэйэлэрин ыллатыы,  эрээтинэн 

ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

 

 «Дождик» 
Н.Соловьева тыл. 

М.Парцхаладзе мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. запись Салгыы ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

«Ийэбэр 

көмөлөһөбүн» 

Н.Макарова мел. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Ырыа ис хоһоонунан хамсанан 

көрдөрүү, үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «У меня, у 

тебя – звонкие 

ладоши»   

 Хоровоттарын  хатылааһын.  фортепиано Музыканан үңкүүлээн көрдөрүү, 

үңкүүлэтии. 

Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



13 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыыр ийэлээхпит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: мультфильм 

«Про мамонтенка» 
. «Оҕо бары ийэлээх, ийэтэ суох 

ким да суох»,  - диэн өйдөбүлү 

үөскэтии. Дьиэ кэргэңңэ, ийэҕэ 

истиң сыһыаны иитии. 

 ырыа запиһа Холбоон көрдөрүү, мультик ис 

хоһоонун ырытыы, кэпсэтии 

Көрөллөр, 

кэпсэтиигэ 

кытталлар 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии.  Фортепиано, 

ойуулар 

Бэйэлэрин ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

 «Дождик» 
Н.Соловьева тыл. 

М.Парцхаладзе мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. запись Салгыы ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

«Ийэбэр 

көмөлөһөбүн» 

Н.Макарова мел. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Ырыа ис хоһоонунан хамсанан 

көрдөрүү, үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «У меня, у 

тебя – звонкие 

ладоши» 

Хоровоттарын хатылааһын.  фортепиано Тэннэ хоровоттарыы. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 



                                                                                                        14 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыыр ийэлээхпит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: Мультфильм 

«Про мамонтенка» 

Мультик көмөтүнэн ийэ суолтатын 

үрдэтии. 

 ырыа запиһа Ааспыт дьарыкка көрбүт мультиктарын 

өйдөөбүттэрин суоҕун ыйыталаһыы, 

санатыһыы. Салгыы көрдөрүү. 

Ыйытыыга 

эппиэттииллэр, 

салгыы 

көрөллөр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии.  Фортепиано, 

ойуулар 

Бэйэлэрин ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

 «Дождик» 
Н.Соловьева тыл. 

М.Парцхаладзе мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии. запись Салгыы ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

«Ийэбэр 

көмөлөһөбүн» 

Н.Макарова мел. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Ырыа ис хоһоонунан хамсанан 

көрдөрүү, үтүгүннэрии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «У меня, у 

тебя – звонкие 

ладоши» 

 Хоровоттарын  хатылааһын. фортепиано Тэннэ хоровоттатыы Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 



 

15 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыһын кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Кыһын 

кэллэ» Н.Макарова 

мел. 

Айылҕа кэмнэрин, кыһын туһунан  

ырыа нөңүө өйдөтүү. Хаары 

билиһиннэрии 

 ырыа запиһа, 

слайда, иһиттээх 

хаар 

Ырыаны иһитиннэрии, слайдаҕа 

ойуулары көрдөрүү. Хаары киллэрэн 

эксперимент оңорон көрдөрүү. 

Хаар сылааска 

киирдэҕинэ 

ууллар диэн 

өйдүүллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы. 

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Саңа ырыаны билиһиннэрии. фортепиано Ыллаан иһитиннэрии, ыллатыы. 

Биирдии строканан үтүгүннэрии. 

 

«Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии.  Фортепиано, 

ойуулар 

Бэйэлэрин ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Ийэбэр 

көмөлөһөбүн» 

Н.Макарова мел. 

Хамсана – хамсана ыллыырга 

үөрэтии. 

запись Хамсаныылаах ыллатыы Оҕолор  

ыллыыллар  

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



16 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыһын кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Кыһын 

кэллэ» Н.Макарова 

мел. 

Ырыаны салгыы иһитиннэрии. 

Муус туохтан үөскүүрүн 

билиһиннэрии. 

 ырыа запиһа Ырыаны иһитиннэрии, ууну таһааран 

тоңоруу, эксперимент оңорон көрдөрүү. 

Истэллэр, 

ыйытыыга 

эппиэттииллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии  Фортепиано Салгыы ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

  

 

 

 



17 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кыһын кэллэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Кыһын 

кэллэ» Н.Макарова 

мел. 

Ырыаны салгыы иһитиннэрии.   ырыа запиһа Ырыаны иһитиннэрии Истэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Мин бэйэм» 

К.Пахомова мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии  Фортепиано Салгыы ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Саңа ырыаны билиһиннэрии. Ырыа 

характерын биэрэн ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ыллаан иһитиннэрии. Ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 



18 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мэник» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мэник» 

С.Константинова мел. 
Истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Ис хоһоонун ырытыһыы. Сиэргэ-

майгыга иитии үлэтин ыытыы. 

 ырыа запиһа Иһитиннэрии, ис хоһоонунан кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Детсад миигин 

кэтэһэр» 

А.Файрушина мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии  Фортепиано Салгыы ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись Ыллаан иһитиннэрии. Ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 



19 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мэник» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Мэник» 

С.Константинова мел. 
Истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. 

Ис хоһоонун ырытыһыы. Сиэргэ-

майгыга иитии үлэтин ыытыы. 

 ырыа запиһа Иһитиннэрии, ис хоһоонунан кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Детсад миигин 

кэтэһэр» 

А.Файрушина мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии  Фортепиано Салгыы ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись  Ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 



20 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Ити кимий» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ити  кимий»  

В.Егоров мел.  

Ырыа ис хоһоонун өйдөөн истэргэ, 

туох туһунан ырыаны истибиттэрин 

ис хоһоонун аҕыйах тылынан 

кэпсииргэ үөрэтии. 

 ырыа запиһа Иһитиннэрии, ис хоһоонунан кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Детсад миигин 

кэтэһэр» 

А.Файрушина мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии  Фортепиано Салгыы ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись  Ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Оонньуу: «Хаарынан 

тамнаhыы» 

 Оонньуу кɵмɵтүнэн оҕо сүргэтин 

кɵтɵҕүү, сымса буоларга эрчийии 
 Оонньотуу Оонньууллар 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



21 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Ити кимий» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ити  кимий»  

В.Егоров мел.  

Ырыа ис хоһоонун өйдөөн истэргэ, 

туох туһунан ырыаны истибиттэрин 

ис хоһоонун аҕыйах тылынан 

кэпсииргэ үөрэтии. 

 ырыа запиһа Иһитиннэрии, ис хоһоонунан кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Детсад миигин 

кэтэһэр» 

А.Файрушина мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии  Фортепиано Салгыы ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись  Ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Оонньуу: «Хаарынан 

тамнаhыы» 

 Оонньуу кɵмɵтүнэн оҕо сүргэтин 

кɵтɵҕүү, сымса буоларга эрчийии 
 Оонньотуу Оонньууллар 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



22 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Ити кимий» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ити  кимий»  

В.Егоров мел.  

Салгыы иһитиннэрии, 

вступлениетынан таайтарыы.   

 ырыа запиһа Иһитиннэрии, таайтарыы Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

 «Детсад миигин 

кэтэһэр» 

А.Файрушина мел. 

Бэйэлэрэ ыллыылларын ситиһии  Фортепиано Салгыы ыллатыы Оҕолор 

ыллыыллар 

 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись  Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 Оонньуу: «Хаарынан 

тамнаhыы» 

 Оонньуу кɵмɵтүнэн оҕо сүргэтин 

кɵтɵҕүү, сымса буоларга эрчийии 
 Оонньотуу Оонньууллар 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



23 №-дээх  технологическай  карта  

 

 

Дьарык тиэмэтэ: «Барабыай» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 
сүүрдүү 

Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Барабыай»  
В.Егоров мел. 

Чыычаахтар олохторун 

билиһиннэрии, сорохтор кыстыы 

хаалаллар диэн быһаарыы.  

Харыстабыллаах сыһыаны, 

аһыныгас буолууну  иитии. 

 ырыа запиһа, 

слайда 

Иһитиннэрии, ис хоһоонунан кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись  Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «Танец 

утят» 

 Музыка уларыйыытынан 

хамсаныыларын өйдөөн уларытарга 

үөрэтии. 

запись  Үңкүүлээн көрдөрүү, үтүгүннэрии.  Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



24 №-дээх  технологическай  карта  

 

 

Дьарык тиэмэтэ: «Барабыай» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 
сүүрдүү 

Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Барабыай»  
В.Егоров мел. 

Чыычаахтар олохторун 

билиһиннэрии, сорохтор кыстыы 

хаалаллар диэн быһаарыы.  

Харыстабыллаах сыһыаны, 

аһыныгас буолууну  иитии. 

 ырыа запиһа, 

слайда 

Иһитиннэрии, ис хоһоонунан кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись Ыллаан иһитиннэрии. Ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «Танец 

утят» 

 Музыка уларыйыытынан 

хамсаныыларын өйдөөн уларытарга 

үөрэтии. 

запись  Үңкүүлээн көрдөрүү, үтүгүннэрии.  Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



25 №-дээх  технологическай  карта  

 

 

Дьарык тиэмэтэ: «Барабыай» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 
сүүрдүү 

Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Барабыай»  

В.Егоров мел. 
Салгыы иһитиннэрии, 

вступлениетынан таайтарыы.   

 ырыа запиһа, 

слайда 

Иһитиннэрии, таайтарыы Истэллэр, 

таайаллар 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись Эрээтинэн  ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «Танец 

утят» 

 Музыка уларыйыытынан 

хамсаныыларын өйдөөн уларытарга 
үөрэтии. 

запись  Үңкүүлээн көрдөрүү, үтүгүннэрии.  Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 



26 №-дээх  технологическай  карта  

 

 

Дьарык тиэмэтэ: «Барабыай» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 
сүүрдүү 

Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Барабыай»  

В.Егоров мел. 
Салгыы иһитиннэрии, 

вступлениетынан таайтарыы.   

 ырыа запиһа, 

слайда 

Иһитиннэрии, таайтарыы Истэллэр, 

таайаллар 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись Ыллаан иһитиннэрии. Ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «Танец 

утят» 

 Музыка уларыйыытынан 

хамсаныыларын өйдөөн уларытарга 
үөрэтии. 

запись  Үңкүүлээн көрдөрүү, үтүгүннэрии.  Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 



27 №-дээх  технологическай  карта  

 

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кэтэһиилээх саңа дьыл» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 
сүүрдүү 

Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл» 

А.Егоров мел.  
Кэтэһиилээх  саңа дьыл 

дьиктилэрин кэпсэтии. 

 ырыа запиһа, 

слайда 

Ырыа истии, кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саңа дьыл» В.Егоров 

мел. 

Саңа ырыаны билиһиннэрии. 

Мелодиятын табан ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ыллаан иһитиннэрии. Ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «Танец 

утят» 

 Музыка уларыйыытынан 

хамсаныыларын өйдөөн уларытарга 
үөрэтии. 

запись  Үңкүүлээн көрдөрүү, үтүгүннэрии.  Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



 

28 №-дээх  технологическай  карта  

 

 

Дьарык тиэмэтэ: «Кэтэһиилээх саңа дьыл» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 
сүүрдүү 

Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл» 

А.Егоров мел.  
Кэтэһиилээх  саңа дьыл 

дьиктилэрин кэпсэтии. 

 ырыа запиһа, 

слайда 

Ырыа истии, кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саңа дьыл» В.Егоров 

мел. 

Саңа ырыаны билиһиннэрии. 

Мелодиятын табан ыллыырга 

эрчийии. 

запись Ыллаан иһитиннэрии. Ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «Танец 

утят» 

 Музыка уларыйыытынан 

хамсаныыларын өйдөөн уларытарга 
үөрэтии. 

запись  Үңкүүлээн көрдөрүү, үтүгүннэрии.  Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 



                                                                                                            29 №-дээх  технологическай  карта  

 

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саңа дьыл бэлиэтэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 
сүүрдүү 

Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл 

бэлиэтэ» В.Егоров мел.  
Кэтэһиилээх  саңа дьыл 

дьиктилэрин кэпсэтии. 

 ырыа запиһа, 

слайда 

Ырыа истии, кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саңа дьыл» В.Егоров 

мел. 

Мелодиятын табан ыллыырга 

эрчийии. Тэңңэ саҕалыырга, бүтэргэ 

үөрэтии.  

запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 Хоровод: «Ёлочка»  Музыка уларыйыытынан 

хамсаныыларын өйдөөн уларытарга 
үөрэтии. 

запись  Үңкүүлээн көрдөрүү, үтүгүннэрии.  Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



 

30 №-дээх  технологическай  карта  

 

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саңа дьыл бэлиэтэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 
сүүрдүү 

Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл 

бэлиэтэ» В.Егоров мел.  
Кэтэһиилээх  саңа дьыл 

дьиктилэрин кэпсэтии. 

 ырыа запиһа, 

слайда 

Ырыа истии, кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саңа дьыл» В.Егоров 

мел. 

Мелодиятын табан ыллыырга 

эрчийии. Тэңңэ саҕалыырга, бүтэргэ 

үөрэтии.  

запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «Ёлочка»  Музыка уларыйыытынан 

хамсаныыларын өйдөөн уларытарга 
үөрэтии. 

запись  Үңкүүлээн көрдөрүү, үтүгүннэрии.  Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 



 

31 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саңа дьыл бэлиэтэ» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Саңа дьыл 

бэлиэтэ» В.Егоров мел.  
Кэтэһиилээх  саңа дьыл 

дьиктилэрин кэпсэтии. 

 ырыа запиһа, 

слайда 

Ырыа истии, кэпсэтии Истэллэр, 

кэпсэтэллэр  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саңа дьыл» В.Егоров 

мел. 

Мелодиятын табан ыллыырга 

эрчийии. Тэңңэ саҕалыырга, бүтэргэ 

үөрэтии.  

запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Хоровод: «Ёлочка»  Музыка уларыйыытынан 

хамсаныыларын өйдөөн уларытарга 

үөрэтии. 

запись  Үңкүүлээн көрдөрүү, үтүгүннэрии.  Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк               Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



32 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Ол оҕо үчүгэй» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ах, вы сени» 

н.н.м. 
Нуучча  инструменын   

балалайканы, ложканы    

билиһиннэрии.  Оркестр диэн тугун 

быһаарыы. 

 запись, 

балалайка, ложка 

Музыканы иһитиннэрии, балалайканы, 

ложканы билиһиннэрии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ким киэргэттэ» Н. 

Бойлохов мел 

Үөрэ-көтө характерын биэрэн 

ыллыырга үөрэтии. 

запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыа көмөтүнэн ођону үчүгэй 

майгыга иитии. Ырыа тылын 

үөрэтэргэ кинигэ ойуутун туһаныы. 

запись Ыллаан иһитиннэрии, ырыа үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

«Кот и мыши» 

Музыканнан оонньотуу, сигналы 

истэн куотарга эрчийии. 

Миэстэлэрин түргэнник булалларын 

ситиһии. 

запись  Музыканнан оонньотуу Оонньууллар  

 

Түмүк     Ыйытыы Оҕолор 

эппиэттэрэ 



Оҕолору хайҕааһын 

33 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Ол оҕо үчүгэй» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ах, вы сени» 

н.н.м. 
Нуучча  инструменын   

балалайканы, ложканы    

билиһиннэрии.  Оркестр диэн тугун 

быһаарыы. 

 запись, 

балалайка, ложка 

Музыканы иһитиннэрии, балалайканы, 

ложканы тыаһаттарыы. 

Истэллэр, 

тыаһаталлар  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны салгыы үөрэтии, 

нууччалыы тыллары чуолкайдык 

саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыа көмөтүнэн ођону үчүгэй 

майгыга иитии. Ырыа тылын 

үөрэтэргэ кинигэ ойуутун туһаныы. 

запись Ыллаан иһитиннэрии, ырыа үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

«Кот и мыши» 

Музыканнан оонньотуу, сигналы 

истэн куотарга эрчийии. 

Миэстэлэрин түргэнник булалларын 

ситиһии. 

запись  Музыканнан оонньотуу Оонньууллар  

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



 

34 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Ол оҕо үчүгэй» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ах, вы сени» 

н.н.м. 
Нуучча  инструменын   

балалайканы, ложканы    

билиһиннэрии.  Оркестр диэн тугун 

быһаарыы. 

 запись, 

балалайка, ложка 

Музыканы иһитиннэрии, ложканы 

тыаһаттарыы. 

Истэллэр, 

тыаһаталлар  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны хатылааһын, нууччалыы 

тыллары чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыа көмөтүнэн ођону үчүгэй 

майгыга иитии. Ырыа тылын 

үөрэтэргэ кинигэ ойуутун туһаныы. 

запись Ыллаан иһитиннэрии, ырыа үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

«Кот и мыши» 

Музыканнан оонньотуу, сигналы 

истэн куотарга эрчийии. 

Миэстэлэрин түргэнник булалларын 

ситиһии. 

запись  Музыканнан оонньотуу Оонньууллар  

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



 

35 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Ол оҕо үчүгэй» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ах, вы сени» 

н.н.м. 
Истэн таайар дьоҕурдарын 

сайыннарыы. Музыканы салгыы 

иһитиннэрии. 

 запись, 

балалайка, ложка 

Музыканы киириитинэн таайтарыы,  

салгыы иһитиннэрии, ложканы 

тыаһаттарыы. 

Истэллэр, 

таайаллар, 

тыаһаталлар  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Зима» 

В.Карасева мел. 

Ырыаны хатылааһын, нууччалыы 

тыллары чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано  Салгыы ыллатыы.  Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыа көмөтүнэн ођону үчүгэй 

майгыга иитии. Ырыа тылын 

үөрэтэргэ кинигэ ойуутун туһаныы. 

запись Ыллаан иһитиннэрии, ырыа үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

«Кот и мыши» 

Музыканнан оонньотуу, сигналы 

истэн куотарга эрчийии. 

Миэстэлэрин түргэнник булалларын 

ситиһии. 

запись  Музыканнан оонньотуу Оонньууллар  

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



 

 

36 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Гармошка» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Из – под дуба» 

н.н.м. 
Гармошканы билиһиннэрии. 

Балалайка тыаһыттан араарарга 

үөрэтии.  

 запись, гармошка Музыканы иһитиннэрии ложканы 

тыаһаттарыы. 

Истэллэр, 

тыаһаталлар  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел. 

Саңа ырыа үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Ыллаан иһитиннэрии. Ырыаны 

үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

«Пальчики» 

Музыканы истэн улахан киhини 

кытта тэӊӊэ оонньоhоллорун 

ситиhии. 

запись Үтүгүннэрэн оонньотуу. Оонньууллар 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 
Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



37 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Гармошка» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Из – под дуба» 

н.н.м. 
Салгыы иһитиннэрии.   запись, гармошка Музыканы иһитиннэрии ложканы 

тыаһаттарыы. 

Истэллэр, 

тыаһаталлар  

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел. 

Саңа ырыа үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Ыллаан иһитиннэрии. Ырыаны 

үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

«Пальчики» 

Музыканы истэн улахан киhини 

кытта тэӊӊэ оонньоhоллорун 

ситиhии. 

запись Үтүгүннэрэн оонньотуу. Оонньууллар 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 



 

38 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Таптыыр мультикпыт» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Песня друзей»  

из мультфильма 

«Бременские 

музыканты» 

Сэргээн истэр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. Мультигы ис 

хоһоонун кэпсээһин. 

 запись Мультигы ис хоһоонун кэпсээһин, 

ырыаны иһитиннэрии. 

Истэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.   

Саңа ырыа үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Ыллаан иһитиннэрии. Ырыаны 

үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 Үңкүү(оонньуу): 

«Пальчики» 

Музыканы истэн улахан киhини 

кытта тэӊӊэ оонньоhоллорун 

ситиhии. 

запись Үтүгүннэрэн оонньотуу. Оонньууллар 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

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 Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Песня друзей»  

из мультфильма 

«Бременские 

музыканты» 

Хатылаан иһитиннэрии.  запись Салгыы иһитиннэрии. Истэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.  

Саңа ырыа үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Ыллаан иһитиннэрии. Ырыаны 

үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 Үңкүү(оонньуу): 

«Пальчики» 

Музыканы истэн улахан киhини 

кытта тэӊӊэ оонньоhоллорун 

ситиhии. 

запись Үтүгүннэрэн оонньотуу. Оонньууллар 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



 

40 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Туундараҕа айан» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Иэхэй-

чуохай» В.Татаринов 

мел. 

Ырыа нөңүө хоту дойду айылђатын, 

кыһынын күннэрэ суох, сайынын 

күннэрэ киирбэтин билиһиннэрии.  

 Запись, слайда Ырыаны иһитиннэрии. Слайданан хоту 

дойдуну билиһиннэрии. 

Истэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.  

Саңа ырыа үөрэтии. Тылларын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

фортепиано  Ыллаан иһитиннэрии. Ырыаны 

үөрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 Үңкүү(оонньуу): 

«Пальчики» 

Музыканы истэн улахан киhини 

кытта тэӊӊэ оонньоhоллорун 

ситиhии. 

запись Үтүгүннэрэн оонньотуу. Оонньууллар 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



 

41 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Туундараҕа айан» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Иэхэй-

чуохай» В.Татаринов 

мел. 

Ырыа нөңүө хоту дойду айылђатын, 

кыһынын күннэрэ суох, сайынын 

күннэрэ киирбэтин билиһиннэрии.  

 Запись, слайда Ырыаны иһитиннэрии. Слайданан хоту 

дойдуну билиһиннэрии. 

Истэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел. 

«Ромашка» 

Н.Раздобарина муз.  

 Ырыаны салгыы үөрэтии. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано   Ырыаны салгыы үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 Хоровод «Мы вокруг 

березки» 

Кɵнɵтүк туттан хоровоттаан 

хаамарга, ырыа тылынан 

хамсанарга эрчийии. Осанкаҕа 

болҕомто ууруу. 

синтезатор Бастакыттан хамсаныыларын сɵпкɵ 

оӊороллорун ситиhии. 

Хоровоттууллар 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 



                                                                                                                  42 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мы - солдаты» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Будем в 

Армии служить» 

муз.Ю.Чичкова 

Музыка тэтимин араарарга үөрэтии. 

Армия туһунан билиһиннэрии. 

 Запись, слайда Ырыаны иһитиннэрии. Армия туһунан 

кэпсээһин.  Слайда көрдөрүү. 

Истэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.  

 Ырыаны салгыы үөрэтии. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано Ырыаны салгыы үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Мы – солдаты» 

Ю.Слонов муз. 

Марш темпэтинэн ыллыырга 

үөрэтии. Нууччалыы тыллары 

чуолкайдык саңардыы. 

фортепиано Ыллаан иһитиннэрии. Ырыаны үөрэтии.  

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 Хоровод «Мы вокруг 

березки» 

Кɵнɵтүк туттан хоровоттаан 

хаамарга, ырыа тылынан 

хамсанарга эрчийии. Осанкаҕа 

болҕомто ууруу. 

синтезатор Бастакыттан хамсаныыларын сɵпкɵ 

оӊороллорун ситиhии. 

Хоровоттууллар 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



43 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Мы - солдаты» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

Фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

Фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Будем в 

Армии служить» 

муз.Ю.Чичкова 

Армия туһунан билиһиннэрии. 

Салгыы иһитиннэрии. 

 Запись, слайда Салгыы  иһитиннэрии. Слайда 

көрдөрүү. Тугу өйдөөбүттэрин ыйытыы. 

Истэллэр 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

Фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.  

 Ырыаны салгыы үөрэтии. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано Ырыаны салгыы үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Мы – солдаты» 

Ю.Слонов муз. 

Марш темпэтинэн ыллыырга 

үөрэтии. Нууччалыы тыллары 

чуолкайдык саңардыы. 

фортепиано Ыллаан иһитиннэрии. Ырыаны үөрэтии.  

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 Хоровод «Мы вокруг 

березки» 

Кɵнɵтүк туттан хоровоттаан 

хаамарга, ырыа тылынан 

хамсанарга эрчийии. Осанкаҕа 

болҕомто ууруу. 

синтезатор Бастакыттан хамсаныыларын сɵпкɵ 

оӊороллорун ситиhии. 

Хоровоттууллар 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



 

44 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Биһиги ийэлээхпит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ийэ күнэ» 

С.Константинова мел. 
Ырыа нөңүө  ийэђэ  истиң  

сыһыаны  иитии. 

 Запись Ырыаны иһитиннэрии, ырыа тула 

кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.  

 Ырыаны салгыы үөрэтии. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано Ырыаны салгыы үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ийэм кэлиэн 

иннинэ» Н.Макарова 

мел. 

Ырыаны холкутук, намыыннык 

толорорго үөрэтии. Тыыны сөпкө 

ыларга эрчийии. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, мелодиятын 

үөрэтии. 

 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Салгыы ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 Хоровод «Мы вокруг 

березки» 

Кɵнɵтүк туттан хоровоттаан 

хаамарга, ырыа тылынан 

хамсанарга эрчийии. Осанкаҕа 

болҕомто ууруу. 

синтезатор Бастакыттан хамсаныыларын сɵпкɵ 

оӊороллорун ситиhии. 

Хоровоттууллар 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 



 

45 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Биһиги ийэлээхпит» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Ийэ күнэ» 

С.Константинова мел. 
Ырыа нөңүө  ийэђэ  истиң  

сыһыаны  иитии. 

 Запись Ырыаны иһитиннэрии, ырыа тула 

кэпсэтии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа«Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.:  

 Ырыаны салгыы үөрэтии. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано Ырыаны салгыы үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ийэм кэлиэн 

иннинэ» Н.Макарова 

мел. 

Ырыаны холкутук, намыыннык 

толорорго үөрэтии. Тыыны сөпкө 

ыларга эрчийии. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, мелодиятын 

үөрэтии. 

 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 Хоровод «Мы вокруг 

березки» 

Хоровоттарын хатылааhын синтезатор Хоровоттатыы Хоровоттууллар 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



 

 

46 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саас иһэр» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Вальс цветов»   

П.И.Чайковскай 
Кэрэ музыканы  сэргээн, болђойон 

истэр  дьођурдарын сайыннарыы. 

 Запись Музыканы иһитиннэрии, кэпсэтии. Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.  

 Ырыаны салгыы үөрэтии. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано Ырыаны салгыы үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саас кэллэ» 

М.Пермякова  мел. 

Саңа ырыа билиһиннэрии.  Тыыны 

сөпкө ыларга эрчийии. 

Запись, слайд Ырыаны иһитиннэрии, мелодиятын 

үөрэтии. Слайда кɵмɵтүнэн үɵрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

«Мальчик - пальчик» 

Музыканнан оонньотуу запись Оҕолору оонньотуу Оонньууллар  

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



 

 

47 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саас иһэр» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Вальс цветов»   

П.И.Чайковскай 
Кэрэ музыканы  сэргээн, болђойон 

истэр  дьођурдарын сайыннарыы. 

 Запись Музыканы иһитиннэрии, кэпсэтии. Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.  

 Ырыаны салгыы үөрэтии. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано Ырыаны салгыы үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саас кэллэ» 

М.Пермякова  мел. 

Саңа ырыа билиһиннэрии.  Тыыны 

сөпкө ыларга эрчийии. 

запись Ырыаны иһитиннэрии, мелодиятын 

үөрэтии. Слайда кɵмɵтүнэн үɵрэтии. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

«Мальчик - пальчик» 

Музыканан оонньотуу запись Оҕолору оонньотуу Оонньууллар  

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



 

 

48 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саас иһэр» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Вальс цветов»   

П.И.Чайковскай 
Кэрэ музыканы  сэргээн, болђойон 

истэр  дьођурдарын сайыннарыы. 

 Запись Музыканы иһитиннэрии, кэпсэтии. Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.  

 Ырыаны салгыы үөрэтии. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано Ырыаны салгыы үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саас кэллэ» 

М.Пермякова  мел. 

Ырыаларын салгыы үөрэтии.  

Тыыны сөпкө ыларга эрчийии. 

запись Салгыы  ыллатыы, хамсаныылары 

оңотторуу. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

«Червячок» 

Сигналы истэргэ эрчийии. запись Оҕолору оонньотуу Оонньууллар  

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 



49№-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Саас иһэр» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Вальс цветов»   

П.И.Чайковскай 
Кэрэ музыканы  сэргээн, болђойон 

истэр  дьођурдарын сайыннарыы. 

 Запись Музыканы иһитиннэрии, кэпсэтии. Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Кыһын тоҕо 

буоларый» 

Н.Бойлохов мел.  

 Ырыаны салгыы үөрэтии. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга 

эрчийии. 

фортепиано Ырыаны салгыы үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саас кэллэ» 

М.Пермякова мел. 

Ырыаларын салгыы үөрэтии.  

Тыыны сөпкө ыларга эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы, хамсаныылары 

оңотторуу. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

Үңкүү(оонньуу): 

«Червячок» 

Сигналы истэргэ эрчийии. запись Оҕолору оонньотуу. Оонньууллар  

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 



50 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Сааскы таммахтар» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Сааскы ырыа» 

Н.Макарова мел. 
Саас туһунан өйдөбүлү кэңэтии. 

Истэр дьођурдарын сайыннарыы. 

 Запись, 

металлофон 

Музыканы иһитиннэрии, кэпсэтии. Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Инструменна 

оонньотуу: 

металлофон 

Таммах тыаһын үтүгүннэрии. металлофон  Инструменна оонньотуу. Оҕолор 

оонньууллар 

Ырыа: «Сааскы 

бырааһынньык 

ырыата» Н.Бойлохов 

мел. 

Сана ырыаны билиһиннэрии.  

Матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии. 

фортепиано Ырыаны үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саас кэллэ» 

М.Пермякова мел. 

Ырыаларын салгыы үөрэтии.  

Тыыны сөпкө ыларга эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы, хамсаныылары 

оңотторуу. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

(оонньуу): Угадай, 

что звучит 

Инструмент аатын тыаhыттан 

араара үɵрэтии 

фортепиано Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



51 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Сааскы таммахтар» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Сааскы ырыа» 

Н.Макарова мел. 
Саас туһунан өйдөбүлү кэңэтии. 

Истэр дьођурдарын сайыннарыы. 

 Запись, 

металлофон 

Музыканы иһитиннэрии, кэпсэтии. Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Инструменна 

оонньотуу: 

металлофон 

Таммах тыаһын үтүгүннэрии. металлофон  Инструменна оонньотуу. Оҕолор 

оонньууллар 

Ырыа: «Сааскы 

бырааһынньык 

ырыата» Н.Бойлохов 

мел. 

Матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии, эрээтинэн ыллатыы. 

фортепиано Ырыаны үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саас кэллэ» 

М.Пермякова  мел. 

Ырыаларын салгыы үөрэтии.  

Тыыны сөпкө ыларга эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы, хамсаныылары 

оңотторуу. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 (оонньуу): Угадай, 

что звучит 

Инструмент аатын тыаhыттан 

араара үɵрэтии 

фортепиано Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



52 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Сааскы таммахтар» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Сааскы ырыа» 

Н.Макарова мел. 
Саас туһунан өйдөбүлү кэңэтии. 

Истэр дьођурдарын сайыннарыы. 

 Запись, 

металлофон 

Музыканы иһитиннэрии, кэпсэтии. Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Инструменна 

оонньотуу: 

металлофон 

Таммах тыаһын үтүгүннэрии. металлофон  Инструменна оонньотуу. Оҕолор 

оонньууллар 

Ырыа: «Сааскы 

бырааһынньык 

ырыата» Н.Бойлохов 

мел. 

Матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии, эрээтинэн ыллатыы. 

фортепиано Ырыаны үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саас кэллэ» 

М.Пермякова  мел. 

Ырыаларын салгыы үөрэтии.  

Тыыны сөпкө ыларга эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы, хамсаныылары 

оңотторуу. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 (оонньуу): Угадай, 

что звучит 

Инструмент аатын тыаhыттан 

араара үɵрэтии 

фортепиано Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



53 №-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Сааскы таммахтар» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: «Сааскы ырыа» 

Н.Макарова мел. 
Саас туһунан өйдөбүлү кэңэтии. 

Истэр дьођурдарын сайыннарыы. 

 Запись, 

металлофон 

Музыканы иһитиннэрии, кэпсэтии. Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Инструменна 

оонньотуу: 

металлофон 

Таммах тыаһын үтүгүннэрии. металлофон  Инструменна оонньотуу. Оҕолор 

оонньууллар 

Ырыа: «Сааскы 

бырааһынньык 

ырыата» Н.Бойлохов 

мел. 

Матыыбын табан ыллыырга 

эрчийии, эрээтинэн ыллатыы. 

фортепиано Ырыаны үөрэтии. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саас кэллэ» 

М.Пермякова мел. 

Ырыаларын салгыы үөрэтии.  

Тыыны сөпкө ыларга эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы, хамсаныылары 

оңотторуу. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Ол ођо үчүгэй» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны салгыы ыллатыы. запись Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

 (оонньуу): Угадай, 

что звучит 

Инструмент аатын тыаhыттан 

араара үɵрэтии 

фортепиано Оҕолору үңкүүгэ көҕүлээһин. Үңкүүлүүллэр 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 



54№-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Хомус» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: Хомуска 

сахалыы матыыптар 
Хомуһу иһитиннэрии, айылђа 

дорђоонугар тэңнээн көрүү. 

 Запись  Хомус тыаһын иһитиннэрии, айылҕа 

дорҕоонугар дьүөрэлээн иһитиннэрии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Сааскы 

бырааһынньык 

ырыата» Н.Бойлохов 

мел. 

Эрээтинэн ыллатыы, тэңңэ 

ыллыылларын ситиһии. 

фортепиано Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саас кэллэ» 

М.Пермякова  мел. 

Ырыаларын салгыы үөрэтии.  

Тыыны сөпкө ыларга эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы, хамсаныылары 

оңотторуу. Иккилии буолан ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Это май»  Герчик 

муз. 

Марш темпэтинэн ыллыырга 

үөрэтии. Нууччалыы тыллары 

чуолкайдык саңардыы. 

фортепиано Саңа ырыаны билиһиннэрии. Тылларын 

хатылатыы. 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 

 

 



55№-дээх  технологическай  карта  

 

Дьарык тиэмэтэ: «Хомус» 

Ыытыллар күнэ – дьыла: ___________________  

 

Дьарык 

түһүмэх

тэрэ 

Дьарык көрүңнэрэ Сыала  Туттуллар тэрил Иитээччи дьайыыта Оҕо  дьарыга 

Киирии  Хаамыы Биир колоннанан көнөтүк туттан 

хаамарга эрчийии. 

фортепиано Марш музыкатын оонньооһун, 

хаамтарыы 
 Оҕолор 

хаамаллар 

сүүрүү Чэпчэкитик музыкаҕа сөп 

түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

фортепиано Сүүрүү музыкатын оонньооһун, 

сүүрдүү 
Оҕолор 

сүүрэллэр 

дьиэрэңкэй Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө 

көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

фортепиано Сатыыр оҕолору үтүгүннэрии дьиэрэңкэйдиил

лэр 

Сүрүн  

чааһа 

Истии: Хомуска 

сахалыы матыыптар 
Хомуһу иһитиннэрии, айылђа 

дорђоонугар тэңнээн көрүү. 

 Запись  Хомус тыаһын иһитиннэрии, айылҕа 

дорҕоонугар дьүөрэлээн иһитиннэрии. 

Истэллэр, 

кэпсэтэллэр. 

Распевка: «Лесенка»  Ыллыыр сатабылларын 

сайыннарыы.  

фортепиано Араастаан ыллатыы. Ыллыыллар  

Ырыа: «Сааскы 

бырааһынньык 

ырыата» Н.Бойлохов 

мел. 

Эрээтинэн ыллатыы, тэңңэ 

ыллыылларын ситиһии. 

фортепиано Эрээтинэн ыллатыы. Оҕолор 

ыллыыллар 

«Саас кэллэ» 

М.Пермякова мел. 

Ырыаларын салгыы үөрэтии.  

Тыыны сөпкө ыларга эрчийии. 

запись Салгыы ыллатыы, хамсаныылары 

оңотторуу. Иккилии буолан ыллатыы. 
Оҕолор 

ыллыыллар 

«Это май»  Герчик 

муз. 

Марш темпэтинэн ыллыырга 

үөрэтии. Нууччалыы тыллары 

чуолкайдык саңардыы. 

фортепиано Саңа ырыаны билиһиннэрии. Тылларын 

хатылатыы. 

 

Түмүк     Ыйытыы 

Оҕолору хайҕааһын 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 


