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Паспорт игрушки

1.ФИО: Шестакова Туяра Андреевна, учитель-логопед  МБДОУ Майинский 
ЦРР -  д/с « Сардаана»

 2. Название работы- « Баайа оонньуулара»

 3.Год изготовления- 2018 год; 

- В 2019  году прошел экспертный совет РУО.

 4.Материал: картон, бумага.

 5.Цель создания: через игрушку развивать познавательную и  речевую 
активность.

Задачи:  развивающие: развитие познавательных способностей, обогащать 
знания о национальной кухне. Способствовать развитию логоритмических 
навыков, развивать мелкую моторику рук.

Воспитывающие: развивать коммуникативные способности, умение 
сопереживать, помогать, выслушивать ровесника, развитие эмоциональной 
сферы детей.

6.Целевая аудитория: дети 5-7 лет, родители 

 7.Описание. Правила- дети встают в круг, вместе с педагогом читают потешку: 
« Этэгэ-тэтэгэ иэрэн-дьиэрэн, кубулун-дьибилин баайабыт эргичий, туорэххин 
туьэриий» и  первый ребенок крутит игрушку, какой рисунок выпадет та игра 
и  начинается: Первая игра- «Балыктар »- по сигналу педагога дети двигаются 
как рыбки ( голубая рыбка-двигаются как зигзагом, розовая рыбка- ныряют, 
водоросли-останавливаются). Вторая игра- 

« Алаадьы», дети повторяют за педагогом « кун курдук тогурук, арыылаах 
алаадьы обугэм астаабыт маанылаах аьа дии» и стоя в кругу передают друг 
другу оладушки

 « ылабын-биэрэбин». Третья игра- « Куорчэх», в руках каждого ребенка 
куорчэх и поговаривают:  « Сыр-сар, сыр-сар куорчэх маьа эргичий, сыр-сар, 
сыр-сар куорчэхпитин боскотууй», Четвертая игра- « Утэьэлээх эт»- дети 
делятся на две команды и когда включится  музыка дети нанизывают мясо на 
веревку. Побеждает команда которая первой добралась до финиша.

 

       «Баайа оонньуулара»



Технологическай карта « Баайа оонньуулара»
Сыала: оонньуу нөҥүө оҕо тылын сайыннарыы
Соруктара: Сайыннарар: оҕо билэр-көрөр дьоҕурдарын салгыы сайыннарыы, саха астарын туһунан билиилэрин хаҥатыы, оҕо 
өйүн-санаатын, тылын сайыннарыы, тылы сүһүөххэ араарага  үөрэтии, тарбах былчыҥнарын сайыннарыы
Иитэр соруктара: оҕо бэйэ-бэйэҕэ убаастабылы, атын оҕо эппиэттиир кэмигэр тулуйан истэн, бэйэтин эппиэтин 
хонтуруолланарыгар, сыаналанарыгар иитии, толору сөптөөх эппиэти биэрэллэрин, дьайымалтан дуоһуйууну ылалларын ситиһии

Үөрэх уобалаһа Тыл сайдыыта

түһүмэхтэр Туттуллар 
ньымалар

Туттуллар тэриллэр Түһүмэхтэринэн иитээччи оҕолордуун 
алтыһыыта

түмүк

логопед ого

Оҕону оонньууга 
киллэрии

Орф педагогика 
көрүҥэ

Оонньууга 
киллэрии

Орф педагогика 
ньыматынан 
оҕолордуун 
билсиһии

Оҕолор 
хатылыыллар

Оҕолор, логопед 
биир сомоҕо 
буолан оонньуур 
турукка киирэллэр

Сүрүн чааһа
« Баайа» 
оонньууру 
билиһиннэрии

Көрдөрүү ньымата, 
кэпсээһин, 
хатылатыы

« Баайа» оонньуур Логопед оонньуу 
быраабылатын 
билиһиннэрэр

Оонньууру кытары 
билсиһии

Оонньуу 
үөрэнэллэр

Оонньуу
 « балыксыттар»

Хоһоон аахтарыы, 
балык тута 
оонньооһун, 
оонньуу 
быраабылаларын 
билиһиннэри, 
оонньотуу

Ууга балыктар, 
күөгулэр

Оонньуу  
быраабылатын 
билиһиннэрии, 
оонньотуу

Хоһоон этэллэр, 
быраабыланы 
тутуһан 
оонньууллар

Оонньууга 
интэриэстэрин 
тардыы



Оонньуу
 « Куорчэх 
ытыйыы»

Хоһоон 
аахтарыы, 
оонньуу 
быраабылатын 
билиһиннэрии, 
оонньотуу

Биирдии 
оҕоҕо 
күөрчэх

Хоһоону ааҕар, 
күөрчэх 
ытыйар 
хамсаныылары
н көрдөрөр

Оҕолор 
педагогу 
үтүктэн 
илиилэрин 
эрчийэллэр, 
хоһоону 
ааҕаллар

Тарбах 
былчыҥнара 
сайдар, 
хамсаныыны 
оҥорору 
ситиһэллэр

Оонньуу 
« Алаадьы 
астааһына»

Хоһоон, 
логоритмическай 
оонньуу-массаж, 
орф -педагогика

Габышева 
М.Н 
хоһоонун 
ааҕыы

Алаадьы 
туһунан 
хоһоону ааҕыы, 
логоритмическа
й оонньууну 
ыытыы

Оҕолор хоһоону 
хатылыыллар, 
орф педагогика 
көмөтүнэн 
оонньууллар

Алаадьы 
туһунан 
хоһоону 
билсэллэр

Оонньуу « Үтэһэлээх 
эт»

Оонньуу 
түгэннэриттэн 
тахсыы

Хоһоон 
аахтарыы, 
оонньуу 
быраабылалары
н билиһиннэрии, 
логоритмика 
көрүҥһн туһанан 
оонньотуу

Оонньуу 
быраабылалары
н билиһиннэрии, 
оонньотуу

Габышева 
М.Н 
хоһоонун 
аахтарыы

сэһэргэһии

Орф 
педагиканы 
туһанан 
хоһоону 
аахтарыы, 
хамаанданан 
арахсан 
курэхтэһэллэр

Оонньуу 
быраабылалар
ын быһаарыы

Хоһоон 
ааҕаллар,хамаа
нданан 
күрэхтэһэллэр

Бэйэ-
бэйэлэригэр 
көмөлөьүү, 
түмүк оҥорорго 
үөрэнии

Саҥа хоһоону 
билэллэр, 
бодоруһарга 
үөрэнэллэр

Оҕолор 
оонньууттан 
дуоһуйууну 
ылаллар



« Күөрчэх ытыйыы»



« Алаадьы астааьына»



« Үтэһэлээх эт»



•  

            Болҕомтоҕут иһин махтанабыт!
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