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О5О УЬУЙААНЫН ИИТЭЭЧЧИТЭ

ДАНИЛОВА АГРАФЕНА ПАВЛОВНА



Уорэх уобаластарын интеграцията: о5о уопсастыба5а сылдьарын-бодоруьарын, о5о 

билэр-корор дьо5урун сайыннарыы, о5о тылын -оьун сайыннарыы, о5о кэрэни ойдуур

дьо5урун сайыннарыы, о5о этин-сиинин сайыннарыы. 

Сыала: дьиэ кэргэн бюджетын туьунан билиини бигэргэтии, чинэтии.

Соруктар: 

- О5олорго дьиэ кэргэн бюджетын билиьиннэрии;

- О5олор бэйэ-бэйэлэрин кытта бодоруьан, иитээччини кытта алтыьан, дьайымалга

кохтоохтук кыттан, дуоьуйууну ылалларын ситиьии;

- «Экономиялыы уорэнэбин» бастакы ойдобуллэригэр интириэьи тардыы;

Туттар матырыйаал: «Экономиялыы уорэнэбин», «Дьиэ кэргэн оросхуота» , ИКТ - слайд 

«Дьиэ кэргэн бюджета».

Дьайымал бириэмэтэ: 30 мун.



1. О5олору кытта дьиэ кэргэн бюджетын кэпсээтии, ырытыы;

2. Дидактическай оонньуу: «Дьиэ кэргэн бюджета»;

3. Кылгас сынньалан;

4. О5олору кытта кэпсэтии: «Дьиэ кэргэн оросхуота»;

5. Дидактическай оонньуу: «Дьиэ кэргэн оросхуота»

6. Хатылааьын: «Экономиялыы уорэнэбин»;

7. Боппуруоска эппиэт «Дьиэ кэргэн оросхуота»;

Дьарык хамыыта:



Бэлэмнэнии туьумэх

Утуо кунунэн, о5олор! Биьиэхэ бугун экономика5а сыьыаннаах дьарык буолар. Билигин мин 

эьиэхэ боппуруос бириэм, эьиги бол5ойон истин, онтон эппиэттээрин.

Сурун туьумэх

О5олорго дьиэ кэргэн бюджета диэн билиьиннэрии, кэпсээьин

О5олор, бу слайданы кордубут. Дьиэ кэргэн бюджета диэн ийэ, а5а хамнастара уонна ким 

эбээтин, эьэтин кытта олорор – кинилэр пенсиялара киирэр. Эбэтэр ким эдьиийэ, убаайа студенныыр

буолла5ына, кинилэр учугэйдик уорэнэр буоллахтарына – кинилэргэ стипендия биэрэллэр. Ол эмиэ

дьиэ кэргэн бюджетыгар киирэр. Бу таьынан эбии дьиэ кэргэн бюджетыгар киирэр дьиэ, массыына

аренда5а биэрии, уут туттарыы, уурдарыы быраьыана, араас онону оноруу, холобур, торт, араас

минньигэс ас онорон атылааьын, эбэтэр ким эмит ийэтэ улэтин таьынан кэрэ анардарга тынырах, 

макияж оноруу буолар. Оссо быстах эбии дьиэ кэргэн дохода баар буолар. Онно киирэр лотерея5а 

сууйуу, наследство ылыы, учугэйдик улэлээтэхтэринэ сорох тэрилтэ улэьиттэригэр премия биэрэр.
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Дидактическай оонньуу: «Дьиэ кэргэн бюджета»

О5олор, билигин биьиги оонньуохпут. Оонньуубут аата: «Дьиэ кэргэн

бюджета». Манна карточкалар сыталлар, мантан биирдии карточка ылан доска5а 

сыьыарабыт уонна дьиэ кэргэн бюджетыгар туох киирэрин бэйэ5ит этэ5ит.

- тороппут хамнаьа;

- эбээ, эьээ пенсията;

- дьиэ арендата;

- араас услуга оноруу;

- уут туттарыы;

- харчы мунньуу;

Кылгас сынньалан «Барыта икки»:

Хааман хааман кэлэрбэр - атахтарым иккилэр.

Дайбаан дайбаан биэрэрбэр - илиилэрим иккилэр.

Эьигини корорбор харахтарым иккилэр.

Эьиги санараргытын истэрбэр – кулгаахтарым иккилэр.



О5олору кытта кэпсэтии «Дьиэ кэргэн оросхуота»

(истиэнэ5э баар наглядноьы туьаныы)

О5олор, бэттэх кордубут эрэ. Биьиги дьиэ кэргэммит оросхуота туохха барар эбит?

- дьиэ-уот толобурэ;

- аьыыр аспытыгар;

- уорэххэ;

- эмпкэ;

- танаска-сапка;

- сынньаланна;

Дидактическай оонньуу: «Дьиэ кэргэн оросхуота»

О5олор, маарын дьиэ кэргэн бюджетын онорбуппут дии. Аны билигин бу доходпут ханна-тугу

толуур эбиппитий? 

О5олор эппиэттииллэр, иитээччи карточкалары биирдилээн доскатан ылаттаан иьэр.





О5олору кытта хатылааьын: «Экономиялыы уорэнэбин»

О5олор, биьиги хайдах гынан экономиялыы уорэнэбит? Ким кэпсиэн ба5ар?

«Экономиялыы уорэнэбин» наглядноьы туттуу.



Тумук

Боппуруоска эппиэт уонна о5олору дьарыгы ырытыы

1. Дьиэ кэргэн харчыта, онно киирэр тороппуттэр хамнастара, эбээ, эьээ пенсиялара? 

(бюджет);

2. Студеннар учугэйдик уорэннэхтэринэ тугу ылалларый? (стипендия); 

3. Дьиэ кэргэн магазинтан атыылаьар туох диэн ааттанарый? (товар);

4. Тугунан биьиги магазинтан араас товардары атыылаьабытый? (харчы);

5. Кырдьа5ас дьон ылар харчыта (пенсия);

6. Дьон улэлээтэ5инэ тугу ыларый? (хамнас);
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