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Оҕону уонна эдэр ыччаты экономичесай үөрэхтээһин

концепциятыгар оскуола иннинээҕи саастаах оҕону биир системаҕа

киллэрэр, оҕону кыра эрдэҕиттэн экономическай үөрэхтээһин

наадалааҕынан уонна актуальнай буоларын бигэргэтэр.

Экономика диэн өйдөбүл уонна оскуола иннинээҕи саастаах оҕо

бастаан көрдөххө бэйэ-бэйэлэриттэн ыраах курдуктар. «Дьиэ кэтэх

хаһаайыстыбатын сөптөөхтүк салайыы», «Дьиэ хаһаайыстыбатын

салайыы искусствота» диэн экономика өйдөбүллэрэ оҕоҕо кыра эрдэҕиттэн

арахсыбаттар. Ол иһин бу өйдөбүллэр экономическай барыл сүрүн ис

хоһоонунан буоллулар.

Оскуола иннинээҕи саастаах оҕону экономика өйдөбүллэригэр

иитии экономическай билиилэргэ тирэҕирэр уонна тас эйгэҕэ сөптөөхтүк

сылдьыыга үөрүйэхтэри биэрэргэ көмөлөһөр, кэтээн көрөр сатабыллары

өйдүүргэ уонна быһаарарга саастарыгар сөптөөх экономическай

өйдөбүллэри оҥорон таһаарар.



Сыала: Экономика бастакы өйдөбүллэрин 5-7 саастаах оҕолорго сайыннарыы.

Соруктар:

• Экономика сүрүн төрүттэрин туһунан бастакы өйдөбүллэри биэрии;

• Дьон сыралаах үлэтин түмүгэ буоларын быһаарыы, тулалыыр эйгэни өйдүүргэ

уонна сыаналыырга үөрэтии;

• Сатабыллаахтык уонна чиэһинэйдик үлэлээн харчыны оҥорор дьону 

убаастыырга, киэн туттарга иитии;

• Бэйэ хаһаайыстыбатын суолтатын туһунан билиһиннэрии, өйдөтүү.



Бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар экономиканы кытта билиһиннэриигэ сыллааҕы былаана

Темата Сыала-соруга Туттуллар матырыйаала

Балаҕан ыйа

“Дьиэ кэргэн”

(төрүччү маһын көрүү)

Дьиэ кэргэн, аймахтыылар тустарынан

өйдөбүллэрин салгыы чиҥэтии, дьиэ кэргэн 

үбүн-харчытын сүрүннээччилэрин 

билиһиннэрии.

“Дьиэ кэргэн” төрүччү маһа.

“Кэтэх хаһаайыстыба барыыһа” 

экскурсия

Кэтэх хаһаайыстыба үлэтин ис хоһоонун 

көрдөрүү. Ороскуот, дохуот туһунан 

өйдөбүллэри билиһиннэрии.

Сүөһү, сылгы иитэр 

хаһаайыстыбаҕа экскурсия

Алтынньы ыйа

“Эн-үчүгэй хаһаайыҥҥын” 

(оонньуу-дьарыктаныы

“Харыстанньан” диэн өйдөбүлү чиҥэтии, 

тулалыыр эйгэни харыстыырга, араас идэлээх 

дьоҥҥо убаастабылы иитии.

Ууну, уоту, гааһы харыстыыр

ойуулаах плакаттар, куукула иһитэ, 

уус-уран айымньы К.Чуковскай 

Сөдүөрэ.

“Күһүҥҥү дьаарбанка” Дьиэ кэргэн дохуотун туһунан өйдөбүлү 

билиһиннэрии сүрүннүүр уонна эбии киирэр үп.

Дьиэлэриттэн ас арааһын астаан 

аҕалан атыылыыллар, атыыһыт 

таҥастара, харчылар.

Сэтинньи ыйа

“Мин кэтэх хаһаайыстыбам” 

(оонньуу дьарыктаныы)

Кэтэх хаһаайыстыба суолтатын билиһиннэрии 

уонна өйдөтүү. Кэтэх хаһаайыстыба дохуота 

уонна ороскуота. Идэһэ.

Идэһэ бырааһынньыгар туттуллар 

тэриллэр, макеттар, муляжтар.

“Маҕаһыын” (сюжеттаах-

оруоллаах оонньуу)

Экономическай хайысхалаах араас идэлэр

тустарынан билиилэрин хаҥатыы (менеджер, 

атыыһыт уо.д.а.)

“Маҕаһыын” сюжеттаах-оруоллаах 

оонньуу атрибуттара



Ахсынньы ыйа

“Кэтэх хаһаайыстыба баһылыга” 

(сюжеттаах-оруоллаах оонньуу)

Тулалыыр эйгэ туһунан билиилэрин 

оонньууга айымньылаахтык уонна киэҥник 

туһаналларын ситиһии. Бартер. Бартер 

итэҕэһэ. Үлэҕэ иитии.

Тыа хаһаайыстыбатын техниката 

тыраахтар, культиватор, от охсор, 

мунньар тэриллэр хаартысклара.

“Экономика көмүс 

быраабылалара” (оонньуу-

дьарыктаныы)

“Экономика”, “Экономист” өйдөбүллэри 

билиһиннэрии, экономика сүрүн 

быраабылаларын билиһиннэрии уонна 

чиҥэтии. Экономикаҕа интэриэһи үөскэтии, 

чиэһинэй уонна үлэһит буолууга иитии.

“Экономика”, “Дохуот”, “Ороскуот”, 

“Предприниматель”, “Сокуон” 

суруктаах карточкалар.

Тохсунньу ыйа

“Оҕо лотереята” (оонньуу) Лотереяны оонньотуу быраабылатын 

билиһиннэрии.

Лотерея билиэттэрэ, сүүйүүлээх 

бэлэхтэр (оҕолор оҥоһуктара)

“Модница” (сюжеттаах-

оруоллаах оонньуу)

Модельер, иистэнньэн идэлэрин  тустарынан 

билиилэрин хаҥатыы. Модельер, иистэнньэн 

айар үлэлэриттэн табаардара атыыга барара 

тутулуктаах диэн өйдөтүү. Табаар атыыга 

хайдах рекламаланан барарын кэпсээһин.

Оонньуур иистэнэр массыыналар, 

араас көрүҥ таҥас, миэл, куукулаар.

Олунньу ыйа

“Нэһилиэгим картатынан айан” 

(оонньуулаах түгэн)

Атыы-эргиэн барар дьиэлэрин билиһиннэрии, 

конкуренция (ордук түмүгү ситиһэр иһин 

куотуһуу, күрэстэһии), табаары оҥорон 

таһаарааччылар конкуренцияларын туһунан 

өйдөбүлү биэрии.

Нэһилиэк каартата (маҕаһыыннар

ойуулара бэлиэтэммиттэр)

“Төрөөбүт күн” (оонньуулаах 

түгэн)

Төрөөбүт күннээх киһи интэриэһин, баҕатын 

учуоттаан бэлэх ылалларын туһунан кэпсэтии. 

“Бэлэхтээһин”, “Барыыс” диэн өйдөбүллэри 

быһаарыы. Доҕорун үөрүүтүн тэҥҥэ 

үллэстии.

Кондитерскай оҥоһуктар (тортар, 

пирожнайдар муляжтар), чэй иһэр 

иһит, бэлэҕи суулуур матырыйаал.



Кулун тутар ыйа

«Көмүс илиилэр” 

(оонньуулаах түгэн)

Айылҕаттан талааннаах, илиилэринэн араас 

оҥоһуктары оҥорор дьону билиһиннэрии. Барыыс 

киллэрии, дохуоту үрдэтии өйдөбүллэр.

Туостан, хоруонкаттан, тиэстэттэн, 

кылтан, көмүстэн, саптан, мастан 

оҥоһуктар, хаартыскалар.

“Аптаах айылҕа” 

(Ооонньуулаах түгэн)

“Айылҕа” диэн өйдөбүлү чиҥэтии араас 

матырыйаалтан оҥоһуллар оҥоһуктары 

айылҕаттан булуохха сөп, онтон сорохтор дьон 

оҥорбут оҥоһуктара буолаллар диэн өйдөбүлү 

оҕолорго тиэрдии.

Айылҕаҕа сыһыаннаах таабырыннар, 

ребустар, муляжтар, өс хоһооннор.

Муус устар ыйа

Тугу түргэнник 

атыылаһыахтарай 

(Дидактическай оонньуу)

Табаар хаачыстыбата, сыаната уонна дьон 

наадыйыыта тутулуктаахтарын өйдөтүү. 

Болҕомтолоох буолууну, сатаан быһааран 

кэпсиири салгыы үөрэтии. Тылга үлэ 

хаачыстыбалаах, хаачыстыбата мөлтөх.

Табаардар ойуулара куукула 

былаачыйалара.

Дохуот көрүҥнэрэ 

хайдахтарый 

(дидактическай оонньуу)

Сүрүн уонна эбии дохуот көрүҥнэрин туһунан 

салгыы билиилэрин чиҥэтии. Идэлэр араастарын 

салгыы үөрэтии. Тылга үлэ эбии дохуот, сир аһын 

хаһааныы, кэтэх хаһаайыстыбаны көрүү-истии.

Сүрүн дохуот көрүҥнэрэ (баттах 

кырыйааччы, быраас, уус, иистэнньэҥ 

уо.д.а.), эбии дохуот киллэрии 

көрүҥнэрэ (отон, тэллэй хомуйуу, 

оҕуруокка үлэ, сылгы көрүүтэ уо.д.а.)

Ыам ыйа

“Оҕуруотчут” (оонньуу-

дьарыктаныы)

Кэтэх хаһаайыстыбаҕа оҕуруот арааһын олордон

дохуот киирэрин быһааран кэпсээһин

Оҕуруот аһын сиэмэтин арааһа, 

уоҕурдуулар, буор. Оҕуруотчукка 

экскурсия.

“Кэтэх хаһаайыстыба 

барыыһа” экскурсия

Кэтэх хаһаайыстыба үлэтин ис хоһоонун 

көрдөрүү.

Куурусса, кус, хаас иитэр 

хаһаайыстыбаҕа экскурсия



Ярмарка түгэннэрэ Идэһэ бырааһынньыга



Экскурсия 



Оҕону кыра эрдэҕиттэн кэтэх хаһаайыстыба 

суолтатын билиһиннэрии 

Дьиэ кэргэн төрүччү маһа

«Көмүс илиилэр” иистэнньэҥ үлэтэ



«Маҕаһыын» оруоллаах оонньуу “Оҕуруотчут” оонньуу-дьарык

Идэһэ күнэ



Оҕуруотчут улэтэ

Кэтэх хаһаайыстыбаҕа экскурсия



Сыл түмүгэр оҕо тугу билиэхтээҕий:

- Дьиэ кэргэн экономикатын иһинэн сөптөөх 

өйдөбүллэри;

- Үлэ – ирдэбили толуйуу ньымата;

- Араас идэ көрүҥнэрин, суолталарын.

Сыл түмүгэр оҕо тугу сатыахтааҕый:

- Дьиэ кэргэн хаһаайыстыбатын олоҕун сөптөөхтүк

ылыныахтаах, анализтыахтаах уонна онно 

кыттыахтаах;

- Араас идэ көрүҥнэрин быһаарыахтаах.
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