
Убаастабыллаах тереппуттэр! Группабытыгар былаан быьыытынан 

уерэтиллиэхтээх проекпытын о5олоргутун кытта тэннэ 

дьарыктанаргытыгар бэлэмнээтибит.  

 

Проект темата «Суолга сэрэхтээх буолуу» 
 

Понедельник (13.04.2020) 

 

Тылы сайыннарыы. Сэьэргэьии 

Тереппут: - Бугун биьиги куорат устун айанныахпыт, онно биьиэхэ бу хартыына 

кемелеьуе (массыыналардаах суол хартыыната).  

Тереппут: - Туох дии саныыгыный, то5о суолга дьоннор суохтарый, анардас массыыналар 

эрэ айанныылларый (о5о эппиэттиир). Киэн суол устун массыыналар айанныыллар, ити 

суол массыына суола диэн буолар. Массыына суолунан дьоннор сылдьыбаттар, 

массыыналар тургэнник сылдьар буоланнар киьини туннэри кетуехтэрин сеп. Ол иьин 

дьон тротуар устун сылдьаллар. Куорат уулуссаларынан сылдьарга суол быраабылатын 

билиэххэ наада: 

1.Тротуарынан ийэ5ин эбэтэр а5а5ын кытары сылдьыахтааххын; 

2.Айан суолунан сатыы сылдьыллыбат, онон массыыналар эрэ айанныылллар; 

3. Суолу туоруур бэлиэ баар сиринэн эрэ туоруубут.  

Хайдах суолу сепке туоруурга биьигини светофор уерэтиэ (Тереппут о5о5о икки еннеех 

светофору кердерер) 

- Кыьыл ен – кыыьырбыт – суол сабыылаах, барбаккыт – билигин массыыналар 

айанныыллар диир (сирэй оностуохха сеп). Куех ен – уербут, суол бары о5олорго аьа5ас, 

суолу туоруоххутун сеп диир. 

 

Талан хоьоонно уерэтин 

Сыала: ойго тутар дьо5уру сайыннарыы. 

 

Суолга еруу сэрэхтээхтик 

Сылдьа уерэн бол5ойон, 

Светофор анал уотун 

Ейдеен кэбис еруутун. 

Кыьыл уокка – туораама, 

Ара5аска – бэлэмнэн, 

Куех уот кенуллуур 

Суолу туоруу охсорго. 

*** 

Киин сиргэ, куоракка 

Айан суолунан сылдьыма, 

Сатыы киьи анал суола – 

Тротуар диэн аатттанар. 

Пешеход быраабылатын 

Отой кэьиэ суохтааххын, 

Суолга оонньуур бобуулаах, 

Олус наьаа кутталлаах. 

 

 

Вторник (14.04.2020) 

 

Аппликация «Суолу туоруур бэлиэ (пешеходный переход), светофор»  



Элбэх чаастартан турар предметы оҥорорго үөрэтии; Кыптыыйынан сепке кырыйа, 

сэрэхтээхтик тутта уерэтии. Оҕо толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы 

 

Мультфильм керуу («Смешарики: «Азбука безопасности», «Азбука тетушки Совы») 

Сыала: кербуту кэпсэтии, ырытыы, керуллубуттэн тумук оноро уерэтии. 

 

 

Среда (15.04.2020) 

 

Уруьуй «Светофор» 

 Светофор хартыынатын керен олорон ус тегуругу кыьыл, саьархай, куех еннеру сепке 

туруоран уруьуйдатыы. 

 

Ахсаан «Хаһый? Биир, элбэх, аҕыйах; Уһун, кылгас» 

Бөлөҕүнэн предметтэри, онтон туспа предметтэртэн биир предмет талан ылан “хаһый?” 

диэн боппуруоска эппиэттиирин ситиһии; “биир”, “элбэх”,  тылларынан быһаарыы.икки 

предметы “уһун – кылгас”үрдүгэр ууран көрөн тэҥнээһин. 

 

«Икки илиигинэн уруьуйдаа». Толкуй тэтимин тургэтэтии, икки полушарияны 

сайыннарыы. 

 О5о5о икки илиитигэр харандаас биэрин, тэбис тэн икки массыынаны уруьуйдаатын, ол 

кэннэ бутэрдэ5инэ дьиэ уруьуйдуурга холоннун. Икки илиитинэн тэннэ. 

 

 

Четверг (16.04.2020) 

 

Мэьийии (лепка) «Светофор» 

Ытыс икки ардыгар, көнө ньуурга араастаан (төкүнүк гына) хатайдыырга хатыылааһын; 

тарбах төбөтүнэн хаптаччы тутарга үөрэтии, атын дьоҥҥо туһу эрэ оҥорорго баҕатын 

үөскэтии. Дьүһүннэри ( кыһыл, саһархай, күөх) араарарга хатыылааһын 

Мэһийэргэ,  пластилинынан үлэлииргэ салгыы үөрэтии. 

 

Хамсаныылаах оонньуу «Сэрэхтээх буол» (бол5омто5о) 

Тереппут еннеех кумаа5ыны тегуруктуу кырыйан о5о5о светофор сигналын кердерер.  

Кыьыл – миэстэлэригэр тураллар; 

Ара5ас – ытыстарын таьыналлар; 

От куех – миэстэлэригэр хаамаллар. 

 

 

Пятница (17.04.2020) 

 

Таабырыннар 

Эбиэс оннугар бензининэн аьыыр, 

Туйа5ын оннугар эрэьиинэ кэтэр, 

Барда5ына быылы ерукутэр баар уьу (массыына) 

 

Уулуссанан айанныыр, элбэх киьини олордор, 

Улэ5э, уерэххэ тиэйтэлиир баар уьу (автобус) 

 

Бу бэлиэ сэрэтэр, 

Манан туораа диэн этэр (суолу туоруур бэлиэ) 

 



Турдарбын халлаанна тиийиэм этэ диир баар уьу (суол) 

 

Суолга бэрээдэги керееччу (инспектор ГИБДД) 

 

 

Араас материалтан суол быраабылатын  уерэтэр, кердерер оноьук оноро5ут (игровой 

макет по ПДД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


