
МБДОУ «ЦРР-Д/С №33 «ЧУОРААНЧЫК», С.ОЙ, ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС

Бэлэмнэнии бөлөх оӄолоругар үбү-харчыны

сөпкө туԧанныыга үөрэтэр оонньуулар

хомуурунньуга

Толордо: Николаева 

Айталина Алексеевна,

сүрүн иитээччи



Оӄолорго оонньуу уонна практика кѳмѳтүнэн ѳйдѳтүѳххэ наада:

• Харчы бэйэтэ баар буолан хаалбат, харчыны хамнаһынан 

аахсыахха наада!

Дьон хайдах, тугу гынан хамнас аахсарын оӄолорго быһаарабыт.

•Бастаан хайдах хамнас аахсабыт- онтон барыыбыт.

Кэпсиибит «Туумба5а тугу уурбуппутун эрэ ылабыт», - тѳһѳннѳн

элбэх хамнаһы аахсабыт, ѳйдѳѳхтүк туттабыт, оччоннон ѳссѳ элбэӄи

атыылаһыахпытын сѳп.

• Табаар сыаната кини хаачыстыбатыттан, ирдэбилиттэн, уонна

хайдах оноһуллан тахсыбытыттан тутулуктаах.

Оӄолорго ѳйдѳтѳбүт, сыана диэн- тѳһѳ харчыга табаары

ылыахпытын сѳбүй. Ма5аһыынӊа атыыланар табаары киһи үлэлээн 

онорон таһаарар, ол иһин табаар сыаналаах буолар.

• Харчы ахсааны таптыыр.

О5олорго харчы сдачатын, харчыны түргэнник, сѳпкѳ аа5арга 

үѳрэтэбит.

• Үбү былаанныахха наада.

Дохуоту уонна оросхуоту былаанныы үѳрэниэххэ наада диэн

ѳйдѳбүлү биэрии.

• Туох барыта атыыламмат.

Киьи оло5ор саамай гылаабынай - олох, сыьыан, доруобуйа, чугас

дьонун үѳрүүтэ диэн ѳйдѳбүлү биэрии.

• Үб-диэн интэриэһинэй уонна умсугутуулаах!



1. Оонньуу «Груша уонна яблока»

Сыла: О5олорго харчыны былаанныырга үѳрэтии

Туттуллар мал: А4 кумаа5ы, харандаас, кыптый.

Оонньуу хаамыыта: О5олорго илиис биир ѳттүгэр 

груша уруһуйдатыы. Уруһуйдаан бүттэхтэринэ, илииһи 

эргитэн баран яблока уруһуйдатыы.

Икки уруһуйу бүтэрбиттэрин кэннэ, о5о5о 

кыптый биэрэбит уонна грушаны яблоканы кырый

диибит. О5о тугу гынарын билбэт, о5о5о быьаарабыт. 

Билигин биьиги хайдах да грушаны, яблоканы сатаан

иккиэннэрин кырыйбаппыт то5о диэтэххэ биир илиискэ

икки уруьуйу икки еттугэр уруьуйдаатыбыт. Эрдэттэн

былааннаан илиискэ уруьуйдуохтаах этибит.

Инник же үбү былаанныахха наада.



2. Ооньуу «Харчыны бытарытыы»

Сыала: О5олорго харчы аа5арга үѳрэтии.

Туттар мал: Кумаа5ы харчы, тимир харчылар

1-5 дылы о5о оонньуур.

Оонньуу хаамыыта: О5олорго тимир харчы

биэрэбит, бэйэбитигэр кумаа5ы харчы ылабыт. 

Бу куоталаьыы оонньуу. Ким тургэнник кумаа5ы 

харчыны бытарыппыт ол кыайар. Оонньуу

бүтэԧигэр ким элбэх сумманы ылбыт ол кыайар.



 3. Оонньуу «Ким ханна үлэлиирий?»

 Сыала: О5олорго остуоруйа кеметунэн

идэлэри чинэтии, о5о толкуйдуур дьо5урун 

кэнэтии.

 Үлэһит киһиэхэ убаастабыллаах сыһыаны 

иитии.

 Туттар мал: Куукула, араас идэлээх дьон, 

остуоруйа геройдарын хартыыналара.

 Оонньуу барыыта: О5олорго араас идэлээх

дьон хартыыналарын кердеребут. О5олор 

хартыынаны кереннер тереппуттэрин, билэр

дьоннорун идэлэрин этэллэр.

 Кыргыттарга остуоруйа доруойдарын

хартыынатын биэрэбит, уолаттарга идэлэр

хартыыналарын. Иитээччи сигнал биэрдэ5инэ 

о5олор параларын булаллар, остуолга

олороллор. Уонна сепке талбыттарын

дакаастыыллар.



 4. Оонньуу «Ким хайдах үлэлиирий?»

 Сыала: Остуоруйа дьоруойдарын кеметунэн улэьит, 

сурэ5э суох диэн ейдебулу биэрии.

 Улэьит киьиэхэ убаастабыллаах сыьыаны иитии.

 Туттар мал: Остуоруйа дьоруойдара, кун, былыт

хартыыналара, доска, мел.

 Оонньуу барыыта:

 Иитээччи доска5а кирилиэс уруьуйдуур 5 уктэллээх. 

О5олортон ыйытар ханнык остуоруйа дьоруойдара

элбэ5ий? Сурэхтээх ду, сурэ5э суох ду? Оонньуу

быраабылатын о5олорго быьаарар: Куну кердердехпунэ

улэьит остуоруйа дьоруойдарын уеьээ уктэлгэ иилэ5ит, 

былыты кердердехпунэ сурэ5э суох остуоруйа

дьоруойдарын аллараанны уктэлгэ иилэ5ит. О5олор 

сепке иилбиттэрин дакаастыыллар.

 Ес хоьооннору санатыахха сеп.

 Оонньуу бутэьигэр сурэ5э суох остуоруйа

дьоруойдарыгар кемелеьуоххэ сеп дуо, хайдах

кемелеьуоххэ себуй диэн ыйытыы биэриэххэ сеп. 



 5. Оонньуу «Өӊѳ уонна табаар»

 Сыала: О5олорго ѳӊѳ уонна табаар диэн ѳйдѳбүлү биэрии. 

Үлэ5э убаастабыллаах сыһыаны иитии.

 Туттар мал: Слайд презентация үлэни ойуулуур сюжеттаах

хартыына. Үлэлии сылдьар остуоруйа геройдара кыра

хартыыналар. Өӊѳ уонна табаар таблицата.

 Оонньуу барыыта: Сабыы кэннигэр герой санарар: 

О5олоор мин бэрэски буьаран ойуролохтоохторугар

атыылаары гынабын. Эьиги туох дии саныыгытый мин 

табаар онорон таьаарабын ду или ѳӊѳ оноробун ду?

 Иитээччи о5олору кытта ырытар табаар диэн араас предмет 

киьи онорон таьаарара. Өӊѳ диэн кѳмѳ буолар.

 О5олор ханнык идэлээх дьон табаары онорон

таьааралларын этэллэр: пекарь, саппыкы онорооччу, 

худуоьунньук, танас ѳрѳѳччү.

 Ханнык идэлээх дьон ѳӊѳ онороллорун этэллэр: иитээччи, 

учуутал, парикмахер, бырааас, атыыһыт.

 Остуоруйа геройдара дьин олоххо курдук эмиэ улэлииллэр. 

Бу таблиица5а ѳӊѳ уонна табаар онорор геройдары иилин

то5о манна иилбиккитин быьааран этин. 

 Бүтэһигэр о5олорго остуоруйа аа5абыт ис хоьоонун

ырытабыт.



6. «МИНИ-БАНК»

Сыала: Уп-харчы тутулун былааннаан кордоруу. 

«Бастаан онорон таьаарабыт—кэлин ороскуоттуубут.

Практика сунньэ:

О5о5о  Мини-Банк онорторун.

Бытархайдары хомуйуу уонна харайыы иьин эппиэттээтин. Дьиэ

кэргэн чилиэннэригэр барыларыгар санатар буоллахха , кинилэр

сиэптэрин босхолоон, харчыларын баанна туттарыахтаахтар.

Дьиэ кэргэн субэлэьэннэр «мини –банк»  харчытынан туох

ылыныахтаахтарын кэпсэтиьиэхтээхтэр. 

Холобура: Настольнай оонньуу ,эбэтэр соковыжималка.

Дьиэ кэргэн уопсай туьаныллар мал ылбыттарыттан,о5о киэн

туттууну ылыахтаах. Кэлэр этапка-о5о5о кэпсиэхтээхпит,  Мини-

Банк кредитигэр баар кыра бырыьыан(3%, 5%) киниэхэ бэйэтинэн

бэриллиэхтээ5ин (улэтин иьин).

Холбоьуктаах атыылаьыы практиката:

Сыала:  Уп-Харчы былааннааьын уонна ойдоохтук атыылаьыы

принциптэрин кордоруу. Табаар сыанатын , уп –харчы оттунэн

куттал суох буолуутун о5о5о  быьаарыы.

Практика сунньэ: Элбэхтик ма5аьыынна бииргэ сылдьын. О5о5о

бэйэтэ испииьэктэн талан ыларыгар кыах биэрин. Калькуляторга--

баар табаар сыанатын суоттатын, ону тэнэ аьы—уолу харайар

болдьо5ун бэрэбиэркэлииргэ уорэтин.

Бастакы туьумэххэ о5ону полка5а чопчу табаары буларга уонна

касса5а илдьэн о5устарарга , пакетка сааьылаан угарыгар уорэтин.

Аныгыскы туьумэххэ ордук уустук соруда5ы биэрин. Холобур,

сарсыардаанны аьылыгын талан ыларын сорудахтаан. Сотору

кэминэн о5о бэйэтэ атыылаьарга бэлэм буоларын коруоххут.



7. «БЭЙЭ АТЫЫЛАЬААЬЫН ПРАКТИКАТА»

Сыала: Уп-Харчы былааннааьын уонна сопко

атыылаьыы принциптэрин кордоруу, табаар сыанатын

уонна финансовай куттал суох буолуутун тордун

быьаарыы.

Практика сунньэ: О5ону бэйэтин ма5аьыынна

сырытыннара уорэтии, касса5а бэйэтэ толоьон, сдачатын

сопко ыларын ирдээьин. Ма5аьыынна со5отох бэйэтэ

баран кэлэрин ситиьии.

Атыылаьааччы испииьэгин булгуччу онорун.

Бастакы тогулун килиэп, бэчиэнньэ, буспут бурдук аьа, 3

табаартан ордук уустуга суох буоллун.

Уут хас сыаналаа5ын? Харайар болдьо5о тоьо

бириэмэлээ5ин быьаарарын уорэтин. Туттар убун

,сдачатын аахсан ылардыы гына кээмэйдээн, о5о5утун

хай5аан.



8. «ОРОСКУОТ ПРАКТИКАТА»

Сыала:  Харчыны сопко аа5ыы. Уп-Харчы(финансовай) былааны

оностуу.

Практика сунньэ:

О5ону харчыны аа5арга уорэт. Бэйэтэ улэлээн ылбыт убун биир

неделя5а хаьы туттубутун таблица5а суруйтара уорэт.  

Расписание5а 10 мунуутэ куннэ бэриллэрин тутуьуннара уорэт.

Оонньуулаах дьарык.

«Аптаах уп –харчы дойдутугар айан»

Сыала: Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5олору уп-харчы

грамотатын урдэтэр инниттэн, уп-харчы оттунэн уорэтии уонна

иитии. 

Задачата:

О5олор билиилэрин кэнэтиигэ, былыр дьон туох харчытынан

тутталлар этэй.

Бол5омто ууруутун сайыннарыы

Чиэьинэй буолуу сиэрин-майгытын ,ойдобуллэрин иитэн

таьаарыы

Дидактическэй матырыйаал:

Уруьуй кумаа5ыта, фломастердар, кумаа5ы харчы, тимир

харчы(копията туттуллуон соп) Презентация «Былыргы, билинни, 

аныгы харчы»

Туттуллар маллар: Ноутбук, мультипроектор, экран.

Дьаьаллары ыытыы методиката уонна технологията

Бу дьарык орто уонна улахан саастаах о5олорго анаммыт.

Туьаныллар ньымалар: Оонньуу комотунэн, тыл-ос ньыматынан



9. "Остуоруйаҕа ыалдьыттыыр" оонньуу:

Сыала- соруга: үп- харчы грамотатын үрдэтэргэ сөптөөх мотивацияны тэрийии.  

Задачата:  

- оҕолору остуоруйа персонажтарын олоҕуран үөрэтэн харчыны сөптөөхтук туттарга, өйдөөхтук туһаҕа

таһаарарга; "Бартер"диэн термины быһаарарга;       

- харчы олохпутугар туох улахан суолталааҕын, харыстабыллаахтык сыһыаннаһалларын көрдөрөн, быhаар;  

- болҕомтону, толкуйдуур эпэрээссийэлэри сайыннар, этиини сайыннар;

- кэмчилээһин, харыстабыллаах, чиэһинэй буолуу курдук сиэр- майгы өйдөбүллэрин иитэн таһаар;

Оборудование, дидактическай матырыйаал: "Муха- Цокотуха" уонна "Көмүс күлүүс" оонньууга

хаартыскалар, "Хочу и надо" оонньууга анаан "Бартер" оонньуу матырыйаал, презентация "Остуоруйаҕа

ыалдьыт".  

Техническэй средстволар: ноутбук / компьютер, мультимедиапроектор, экран.   

Эрдэттэн үлэ: оҕону кэмчилээһин уустук өйдөбүллэригэр иитии уонна тылдьыт саппааһын хаҥатыыга

"экономика", "экономично".  

Дьаһаллары ыытыы методиката уонна технологията

Бу дьарык орто уонна аҕа саастаах оҕолорго аналлаах. Дьарыгы олоххо киллэриигэ оонньуур, көрүүлээх, 

көрдөрүүлээх, методическай ньымалар,  , өйү-санааты активизациялыыр ньыма, иитиллээччилэр өйдөрүн

хойуннарар кердуур улэ; 

Ыытыллар дьаһаллар.   

Иитээччи:  

Остуолга "Муха- Цокотуха" уонна "Көмүс күлүүс"кинигэлэр тураллар.   

Иитээччи:    

дорооболоруҥ, оҕолор! Остуоруйаҕа барыаххын баҕараҕын дуо? Оччоҕуна харахпыты саптыбыт. Биир, 

икки, үс ааннара остуоруйаҕа илдьэн кээс.  

Педагог бастакы кинигэни арыйар. Таабырыны таабырыннаа: 



Покупала самовар,

А спасал ее комар. 

Да, это Муха-Цокотуха из сказки К.И. Чуковского.

Муха, муха Цокотуха, 

Позолоченное брюхо.

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Оҕолор, оттон эһиги туох буолбутун өйдүүгүт дуо? Сөп, базарга самовар атыыласта. Оттон самовар иһин тугу

төлөөтө? Харчы төлөөбутэ. Онтон туох буолла? Ыалдьыттары ыҥыран баран, бары көхтөөхтүк чэйдээтилэр. Үп-

харчы ороскуоттаан, сөпкө оҥордо дуо?  

"Баҕарабын уонна наада"оонньуу

Сыала- соруга: оҕолору үгүс үбү- харчыны уонна хааччахтыыр кыахтары кытта билиһиннэрии. "баҕарабын" 

уонна "наада" ыккардыларыгар араастаһыыны быһаарарга үөрэтии.

Быраабылата: ханнык өйдөбүлгэ - "баҕарабын" эбэтэр "наада" - диэн хартыынаҕа ойууламмыт предмеккэ

сыһыаннаах уонна сөптөөх панноларга хартыынаны сыһыар.

Матырыыйаал: дьиэ, уот, таҥас, ас, куоска, ыт, велосипед, минньигэс, мороженай, массыына, куукула, 

компьютер, телевизор, сибэкки уо.д.а. хаарыскалара.

"Колобок" физкульминутка

Оҕолор төгүрүктуу тураллар, "саһыл" - эргимтэ киинигэр оҥорор. Оонньооччулар мээчиктэрин былдьаһаллар -

"колобок" мээчиктэрэ саһылтан куотан хааларын курдук.   

Иитээччи:  

Аны билигин хараххытын симэн, куукула кэрэ тыйаатыра туруоруо. Утары Карабас-Барабас ыксыыр:  

Куукула туруоруутун көрүөххүтүн баҕараҕыт дуо? Оттон харчы баар дуо? Оттон билиэти хайдах

атыылаһыаххытый? Чэ эрэ Карабас-Барабас, бартер оҥоробут дуо? Бартер диэн тугуй?  

Драматизация                           

Базаҕа ыаллар мустубуттар. Биирэ мүөтунэн, иккиһэ малиновай барыанньанан, үһүс мукучутунан, төрдүс

куруппанан эргинэрэ. Өссө биир яблока, оттон сэсиэдэ груша. (Демонстрационнай матырыйааллаах

салфеткалары арыйталаа). Куп-куйаас, атыылааччылар суохтар, атыы- эргиэн барбат, табаар сыанатын

түһэрбэттэр. Оҕолор, көмөлөһүөххэйин,  табаарыстаргытын кытта түргэнник быһаарсан,  дьиэлэригэр

баралларыгар. 

1. Санаан көрүҥ: биир буочука мүөттээх атыыһыттар уонна малиновай бытыылкалаах атыыһыттар тураллар. Тугу

атыылыыры ордорор?  (Оҕолор хоруйдарын истэргэ).



Иитээччи түмүгү таһаарар:  

Сөп, оҕолор сыананы түһэриэхтэрин сөп, буочуканы атыстаhыахтарын сөп, бу оҕолор, 

Бартер диэн - хатылааҥ, тугу да суох барар. 

2. Оттон бу икки улахан атыыһыттар атыылыыллар. Биир куул толору, атына суох, 

сыананы олохтуур кыаҕа суох. Маны быһаарарга көмөлөһүөҕүҥ. (Оҕолор хоруйдара). 

Сөпкө быһаардылар, бу куул сыаната ыарахан, биирэ чэпчэки диэн.   

3. Оттон манна биир яблоконы прилавкаҕа уунан кыраһыабай, кытаанах, өссө кыһыҥҥы

суортаахтар. Оттон атын груша өҥүнэн мөлтөх, ол эрээри аhары буспут, эрдэ

суортаахтар. Хайыаххыный? Хайдах атыылыыбыт? (Оҕолор хоруйдара).  

Иитээччи түмүгү таһаарар:     

Оннук, оҕолор груша буортуйуон сөп, онон сыананы намтатыахха наада. Яблоконы

атыыга хамаҕатык атыылыахха сөп.  

Оҕолор, харыстабыллаах, кэмчилээһин туһунан кэпсэтиини билэҕит дуо?   

Кэччэгэй иккитэ төлүүр (Скупой платит дважды).   

Делу время- потехе час.    

Не садись не в свои сани.   

Икки куобаҕы эккирэтэн, биири да тутуоҥ суоҕа. (за двумя зайцами погонишься, ни 

одного не поймаешь) (Оҕолор хоруйдара). 

Дьарык иккис чааһын түмүктүүбүн



Бэргиэҥ-табаары түргэнник тарҕаныаҥ, сыананы туттуоҥ -

табаар хамаҕатык барыа, ол аата рыынак сыһыана диэн. 

Ырыынакка сыана бэрээдэктэниэн сөп.     

Оонньууну бүтэрэн иитээччи этэр:  

Карабас-Барабас, оонньууну сөбүлээтиҥ дуо? Ээ, собулээн. 

Оччотугар бартер оҥоруохпут: биһиги эйиэхэ оонньууну, 

оттон эн биhиэхэ билиэттэри биэр уонна оҕолор театрга

ааһаллар. Оҕолорго көрсө Мальвина тахсар: "Дорооболорун, 

оҕолор. Наhаа да учүгэй, эһиги биһиэхэ ыалдьыттыы

кэлбиккит. Билигин, сорудаҕы ааhан иhэн толороҕут буо?  

Чэйин эрэ Буратино5а бары бииргэ комолоhуоххэйин.

Иитээччи оҕолору кытта Буратино остуоруйатын саныыр. 

Харчыны хайдах дьаһайарый? Кини сөпкө оҥорбута дуо? Ол

түмүгэр туох буолан таҕыста? (Эппиэт). Буратино 

быраабылата.   

Иитээччи:    

Оттон билигин биhиги айаммыт номнуо түмүктэнэн эрэр. 

Бүгүн туох сонуннааххыт? (Эппиэт).  

Эһиги бүгүн билии- көрүү ойууругар өссө биир кэрдиискэ

таҕыстыгыт. 

Көрсүөххэ диэри!!!
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