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Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи 5 -7 саастаах оҕолорго финансовай

билиини биэрэргэ аналлаах «Экономикаҕа ыллык» бырагыраамма “оҕо билэр-

көрөр дьоҕурун сайыннарыы” уобаласка уонна социально – педагогическай

хайысхаҕа киирсэр.

Оҕо кыра эрдэҕиттэн харчыны сатаан ааҕа, тутта үөрэниитэ, кэлин

улаатан баран күннээҕи олоҕор бэйэтин наадатын быһаарса, былааннана

үөрэниитигэр, онтон төрөппүттэргэ экономическэй иитии көрүӊнэрин, ньымаларын

баһылыырга үчүгэй олук буолар.

 Уһулуччу суолталааҕа: 

Экономическэй өй – санаа өттүнэн сайыннарыы оҕону дьиӊнээх олоххо

чугаһатар, экономическэй толкуйун уһугуннарар. Оҕону олоххо бэлэмнээһин

суолталааҕын, буолар экономическэй көстүүлэргэ сөптөөх быһаарыыны,

хайысханы ылыныытын салайыы бырагыраамма сүрүн суолтата.



 Сыала:

Оҕо экономическэй билиитин дьиэ кэргэн олоҕун

холобурдарыгар олоҕуран олохтооһун.

 Соруктара:

- Дьиэ кэргэн экономикатын сүрүн хайысхаларын, дьон

олоҕор миэстэтин, суолтатын билэ, быһаарса үөрэтии;

- Экономическэй толкуйун сайыннарыы;

- Экономическэй эйгэ туһунан өйдөбүлү дьиэ кэргэн

холобуругар олоҕуран билиһиннэрии;

- Дьон үлэтигэр убаастабыллаах сыһыаны, харыстанньаӊ,

эппиэтинэстээх буолууну иитии.



БЫРАГЫРААММА ИС ТУТУЛА

Бырагыраамма 5 – 7 саастаах оҕо экономическэй толкуйун сайыннарыыга бастакы

олуктары уурарга көмөлөөх. Оҕолорго билиини биэрии үөрэтэр уобаластары

дьүөрэлээһини туһанан биирдиилээн, бөлөҕүнэн ыытыллар үлэ көрүӊүнэн бэриллэр.

Бырагырааммаҕа үөрэтии сүрүннээн оонньуу нөӊүө ыытыллар - оҕо атын дьон үлэтин

туһунан билии ылар, дьон үлэтин харыстыы, сыаналыы үөрэнэр. Улэ барыта

Бөтүрүөптэр дьиэ кэргэн олоҕун холобуругар олоҕуран оонньуу быһыытынан оҕоҕо

тиийимтиэтик бэриллэр:
 Аҕа баһылык: Айсиэн Иванович – урбаанньыт;

 - Ийэ Сайыына Степановна – бибилэтиэкэ үлэһитэ;

 - Эһээ Уйбаан – биэнсийэлээх;

 - Эбээ Аана – биэнсийэлээх;

 - Мичил – устудьуон;

 - Ньургун – оскуола орто сүһүөх кылааһын үөрэнээччитэ;

 - Күннэй – оҕо саадын иитиллээччитэ



 Барыта муодулунай бириинсипкэ олоҕурбут схемаҕа
киллэриллибит 28 дьарык тиэмэлэрэ киирдилэр.

 Дьарыктар ыйдарынан аттарыллан, нэдиэлэҕэ биирдии дьарык
ыытыллара былааннанар.

 Дьарыктар тиэмэлэрэ оҕолор ыйытыыларыттан сирдэтинэннэр бэйэ
– бэйэлэриттэн ситимнэнэн, ис – иһиттэн саӊа тахсан иһэр
түһүмэхтэрдээхтэр, биир сомоҕолонон, ситимнэнэн тэӊ сыаллаах –
соруктаах үлэ тэрээһинэ буолаллар

Сабаҕаланар ситиһиилэр

- Оҕо болҕомтолоох буолар, өйүгэр тутар, толкуйдуур дьоҕура сайдар;

-Тулуурдаах, бэйэтин кыаҕар эрэллээх буолар, саҕалаабытын тиһэҕэр
тириэрдэргэ үөрэнэр;

- Дьон үлэтигэр убаастабыллаахтык сыһыаннаһар, харыстанньаӊ, 
эппиэтинэстээх буолар;

- Дьон үлэтин, оӊорон таһаарар бородууксуйаларын, табаардарын
интэриэһиргии, сыаналыы үөрэнэр;

- Төрөппүттэр экономическэй иитии көрүӊнэрин, ньымаларын
баһылыыллар.



«ЭКОНОМИКАҔА ЫЛЛЫК» 

бырагырааммаҕа үлэ хаамыытын муодулларын былааннааһын холобура:

Тиэмэтэ Ыытыллар

болдьоҕо

Оҕо дьайымалын түмүгэ Сабаҕаланар ситиһиилэр Дьайымал көрүӊнэрэ

Балаҕан ыйа

Экономика – дьон

олоҕор суолтата

3 нэдиэлэ «Экономика – биһиги олохпутугар

суолтата» - дидактическай

оонньуу. 

Экономика – дьон олоҕор миэстэтин, 

суолтатын билэр. Экономическэй эйгэ

туһунан өйдөбүл ылар. 

Оонньуу «Бу барыта – экономика», 

«Экономика – биһиги олохпутугар 

суолтата» - д/о. Харчы, харыстанньаӊ  

буолуу туһунан өс хоһооннору үөрэтии, 

быһаарыы. Толкуйдатар сорудахтардаах 

хартыынаны кырааскалааһын.

Бөтүрүөптэр – иллээх, 

эйэлээх дьиэ кэргэн

4 нэдиэлэ Дьиэ кэргэн хас биирдии

чилиэнин дьарыгын ойуулаан

уруһуйдааһын, ким туох

дьарыктааҕын, үлэлээҕин

кэпсээһин. 

Дьиэ кэргэн хас биирдии чилиэнин

туһунан билэр, кэпсиир,  туох

дьарыктаахтарын билэр, быһааран

кэпсиир. Дьиэ – уот, кэтэх хаһаайыстыба

диэн тугун быһаарар, билэр.

Бэйэтин дьиэ кэргэнин туһунан кэпсиир, 

ким туох дьарыктааҕын билэр.

Дьиэ кэргэн туһунан хоһоону өйтөн

ааҕар. Дьиэ кэргэн чилиэннэрин

уруһуйдуур, бэлэм уруһуйу ситэрэн

кырааскалыыр. 

Бэйэтин дьиэтин, олбуорун иһин

схеманан уруһуйдуур, быһааран кэпсиир. 

«Мин дьиэ кэргэним уонна экономика» -

анал сорудахтардаах тэтэрээккэ үлэ.

Алтынньы

«Ийэ диэн күн киһи, 

киниэхэ тэӊнээх ким 

баарый» - дьиэ кэргэн

ийэтин үлэтэ, дьарыга

1 нэдиэлэ Библиотекарь үлэтин туһунан

билиитин түмүктээн кэпсиир.

«Ийэм, аҕам үлэлэрэ» -

мнемотаблицаны туһанан

бырайыак оӊорон кэпсиир.

Бөтүрүөптэр дьиэ кэргэн ийэлэрин, 

аҕаларын үлэлэрин билэр, быһааран

кэпсииир. Бу холобурга олоҕуран

бэйэтин төрөппүттэрин үлэлэрин

интэриэһиргиир, киэн тутта кэпсиир. 

Идэ арааһын араара, билэ үөрэнэр. 

Төрөппүттэрин үлэлэрин туһунан

бырайыак – оӊорон кэпсииргэ

бэлэмнэнэр.

Чинчийии.

Оонньуу «Идэни таай?»

«Үлэ барыта

убаастанар, үлэ барыта

сыаналанар» -

урбаанньыт дьарыгын

арааһа

2 нэдиэлэ Дьиэ кэргэн аҕата Айсиэн

Иванович урбаанньыт

быһыытынан дьарыгын билэр. 

«Аҕам үлэтэ» - бырайыак

оӊорор, кэпсиир.

Урбаанньыт диэн туох дьарыктаах

киһи буоларын билэр. Ыйыталаһар, 

интэриэһиргиир. Билбит билиитин

оонньууга киллэрэн оонньуур. 

«Мин аҕам», «Аҕам үлэтэ» -

төрөппүттэрин кытта бырайыак

оӊорор.

Оонньуу «Ким тугунан туттарый?» -

идэлэри төһө билэрин чопчулааһын.

«Худуоһунньук тугу сыыспытый?» -

толкуйдатар уруһуйу көрөн сыыһаны

булар, быһаарар.



«ЭКОНОМИКА5А ЫЛЛЫК» 
БЫРАГЫРААММА5А УЛЭ ТЭТЭРЭЭТЭ



ТҮМҮКТҮҮР ДЬАРЫККА ЫЫТЫЛЛАР ООННЬУУЛАР

Остуол оонньуута «Толкуйдаа, эппиэттээ – иннин диэки хардыылаа»

Оонньууга туттуллар матырыйааллар: хонуу - 60 диаметрдаах төгүрүк - 7 тэӊ чааска араарыллыбыт,
Бөтүрүөптэр дьиэ кэргэн чилиэннэрин статуэткалара - 7 киһи (Ийэ, аҕа, эбээ, эһээ, улахан уол, орто уол, кыра
кыыс), төгүрүк ортотугар уурулларга көмүс манньыат.

7 кыттар оҕолор биирдии статуэтканы ылан төгүрүк тула тураллар. Ыытааччы ыйытыыны биэрдэҕинэ
билэр оҕо илиитин өрө уунар, эппиэттиир. Сөптөөх эппиэт биэрдэҕинэ статуэткатынан иннин диэки биир хардыы
оӊорор, ким ыйытыыларга сөпкө эппиэттээн ортотугар бастакы тиийбит көмүс манньыаты ылар, кыайыылаах
тахсар.



Улахан кээмэйдээх оонньуу «Толкуйдатар ыллык»

Оонньууга туттуллар матырыйааллар: хонуу – 3 миэтэрэ диаметрдаах төгүрүк
- 8 тэӊ чааска араарыллыбыт, төгүрүк ортотугар уурулларга көмүс манньыат статуэтката.

8 кыттар оҕолор төгүрүк тула тураллар. Ыытааччы ыйытыыны биэрдэҕинэ
билэр оҕо илиитин өрө уунар, эппиэттиир. Сөптөөх эппиэт биэрдэҕинэ иннин диэки
биир хардыы оӊорор, ким ыйытыыларга сөпкө эппиэттээн ортотугар бастакы тиийбит
көмүс манньыат статуэткатын ылар, кыайыылаах тахсар.



Бырагырааммаҕа көмө матырыйаал быһыытынан туттуллубут

тиэрминнэр тылдьыттара, оонньуулар – дидактическэй, толкуйдатар,

хамсаныылаах оонньуулар (барыта 12 оонньуу), таабырыннар, өс хоһоонноро,

садаачалар киирдилэр.



ТӨРӨППҮТҮ КЫТТА СИТИМНЭЭХ ҮЛЭ

Оҕону экономикаҕа иитии – үөрэтии төрөппүттэрэ суох буолбат: оҕо

саадыгар уонна дьиэ кэргэӊӊэ тэӊӊэ үөрэтии барар буоллаҕына, оонньуу

уонна дьиӊ олоххо буолар түгэннэр алтыһыыларыгар эрэ үчүгэй түмүк

ситиһиллиэн сөп.

Дьиэ кэргэни кытта ыытыллар үлэ соруктара:

- Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолору экономикаҕа иитии боппуруоһугар

төрөппүттэри кытыннарыы;

- Дьиэ кэргэн экономикаҕа иитиигэ үтүө холобурдарын үөрэтии

Төрөппүтү кытта үлэ5э туттуллар улэ көрүннэрэ

- Аhа5ас дьарыктар;

- Төрөппүтү кытта чинчийэр үлэлэр;

- Сүбэлэри, буклеттары, өйдөбүнньүктэри бэлэмнээhин;

- Ыйытыктары ыытыы;

- Дьиэ кэргэн бэйэ уопутун кэпсээhин, тар5атыы, санаа атастаhыы.



О5О ТӨРӨППҮТҮНЭЭН ОҤОРБУТ «ДЬИЭ КЭРГЭММИТ ЭБИИ ДОХУОТА» БЫРАЙЫАКТАРА



ОСКУОЛА ИННИНЭЭҔИ СААСТААХ ОҔОЛОР ЭКОНОМИЧЭСКЭЙ БИЛИИЛЭРИН, ӨЙДӨБҮЛЛЭРИН

СЫАНАЛААҺЫН

№ Түһүмэхтэр Оҕо экономика туһунан билиитин уонна

өйдөбүлүн таһымын
Оҕо экономическай сатабыла:

Хас биирдии

оҕо

билиитин

түмүк

көрдөрүүтэ

- Оҕо дьиэ

кэргэнин

наадыйыыты

н билиитэ.

-

Төрөппүттэри

н үлэлэрин

туһунан

өйдөбүлэ, 

билиитэ.

- экономика 

өйдөбүллэрин

күннээҕи

олоҕор

ылыныыта.

- билбит

билиитин

күннээҕи

олоҕор, 

оонньууга, 

толорор

үлэтигэр

туттуута.

- атыы –

эргиэн

тэрилтэлэрин

арааһын

билиитэ, 

ааттааһына;

- реклама диэн

тугун билиитэ, 

туохха

наадатын, 

туһатын, 

дьоӊӊо 

оруолун

быһаарыыта;

- Россия 

харчытын

арааһын

билэрэ, 

араарара, 

сөпкө

ааттыыра. Тас

дойдулар

харчыларын

билиитэ.

- Харчы

хантан, 

хайдах

кэлэрин билэ, 

үлэ түмүгэ

буоларын

ситимнээһин. 

Харчыны

ханна

уурдараллары

н, кредит

хантан

ылалларын

билэр,

быһаарар.

Оҕо аата

1.

2.

Барыта:

үрдүкү

орто

намыһах

Бөлөх түмүк

көрдөрүүтэ.

5-7 саастаах оҕолор экономикаҕа билиилэрин таһымын сыаналааһын А.Д. Шатова «Дошкольник и 

экономика» и Е.А. Курак «Экономическое воспитание дошкольников» бырагырааммаларын

диагностикалларыгар олоҕуран оӊоһулунна.

Сыала: 5-7 саастаах оҕолор экономикаҕа интэриэстэрин уонна билиилэрин таһымын сыаналааһын.

Сыаналааһын: Оҕо экономика туһунан билиитин уонна өйдөбүлүн таһымын, экономическэй сатабылын

сыаналааһыӊӊа олоҕурар.

Иитээччи сыаналааһыны ыытарыгар бырагыраамма ис тутулугар олоҕуран сыл устата үөрэппит

матырыйаалларыттан оҕолорго араас көрүӊ ыйытыылартан, таабырыннартан, быһаарыыны эрэйэр

түгэннэртэн турар сорудахтары биэрэр. Сорудахтар оҕону толкуйдатар, эппиэти көрдүүргэ, буларга көҕүлүүр, 

оҕо бэйэтин билиитин, интэриэһин, дьаныарын көрдөрөрүгэр сөптөөх буолуохтаахтар. 
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