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О5ону арифметика5а, математика тѳруттэригэр yѳрэтии

боппуруостарынан Я.А.Коменскай, И.Г. Песталоцци,

К.Д.Ушинскай, Л.Н.Толстой дьарыктаммыттара. Сункэн

кылааты киллэрбит дьонунан буолаллар Ф.Фребель,

М.Монтессори, В.А.Лай, Л.Волковскай. О5о саадыгар

yѳрэтии программатын, методикатын ситэрэн-

чуолкайдаан онорбуттара Л.В.Глаголева, Л.К.Шлегер,

Ф.Н.Блехер, Е.И.Тихеева уо.д.а. Сенсорнай тѳрyттэри,

логиканы сайыннарыыга кэлин сонун ньымаларылогиканы сайыннарыыга кэлин сонун ньымалары

киллэрбиттэрэ Венгер Л.А., Столяр А.А., Михайлова З.А.

Рихтерман Т.Д., Березина Р.Л. Хас сылын ахсын

программалар оноьуллаллар, сана ньымалар

айыллаллар. Биьиги билэр автордарбыт Кириллина

Е.Н., Дьячковская Г.Н., Баишева М.И., Давыдова Т.М.

программаларыгар логиканы туспа салаа гынан арааран

киллэрбиттэрэ.



Булугас ойу сайыннарыы сурун уратыта:

- Маннык задачалары суоттуурга математическай
ойдобуллэри учугэйдик билии эрэйиллибэт.

- Булугас ойго задачалар математиканы собулээбэт да
о5олору дьарыктыыр, умсугутар.

Суолталара:

-Толкуйдуур дьо5уру сайыннарыы о5о5о инники оттугэр
математика5а эрэ буолбакка, ханнык ба5арар предмеккэматематика5а эрэ буолбакка, ханнык ба5арар предмеккэ
ситиьиилээхтик дьарыктанарыгар олук уурар.

- О5о толкуйдуур дьо5ура сайынна5ына, ханнык
ба5арар ыарахан тугэннэртэн тахсар суолу тобуларыгар
комолоьор.

-О5о кыра сааьыттан олох хаамыытын кытары тэннэ
сайдарыгар кыа5ы биэрэр



О5о5о булугас ойу сайыннарарга сурун

соруктар:

1. Cоптоох математическай, логическай толкуй

маннайгы олуктарын са5алааьын.

2. О5о сенсорнай торуттэрин уонна дьо5урун соптоох

хайысханан сайыннарыы.хайысханан сайыннарыы.

3. Уорэ5и ылынымтыа, бол5омтолоох буолуу

хаачыстыбаларын иитэн таьаарыы.



Урукку программа о5о толорор дьо5урун эрэ
сайыннарыыга анаммыт буолла5ына, сана
программа, чуолаан о5о логикатын сайыннарыы,
о5о айар, толкуйдуур дьо5урун уьугуннарыыга
туьуламмыта ордук уоруулээх.

О5о толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы 3-4
сааьыттан са5аланар. Ол эрэн ситимнээх уорэтии
5 саастан са5аланар.5 саастан са5аланар.

Иитээччи иннигэр чопчу сорук турар:

1. О5о бэйэтин сааьын кыа5ар тирэнэн билэ-коро
сатыыр, толкуйдуур дьо5урун таба таайыы.

2. О5о араарар, булар, тумуктуур, уларыта тутан
атыны онорор, айар дьо5урун уьугуннарыы,
сайыннарыы.



Уорэтии сурун ньыматынан уорэтэр
оонньуулар (обучающие игры) буолаллар.
Уорэтэр оонньуу уратыта – о5о5о сана билиини
инэрии. Кыраттан, уустуга суохтан са5алаан
уустугурдан иьии ирдэбилигэр оло5уран,
оонньуулар ситимнээн, сал5анан уорэтиллэллэр.
Оонньуулары 3 болоххо араарыахха соп:

1. Уустуга суох, о5о бол5омтотун, ахсааны
билиитин, хайысха5а сирдэтиитин,билиитин, хайысха5а сирдэтиитин,
толкуйдуур дьо5урун сайыннарыыга
анаммыт оонньуулар. Х-р: Икки массыына
ойууламмыт хартыынкаларыгар уратыларын ким
саамай элбэ5и булар эбитий?



«УРАТЫЛАРЫН БУЛ»



«ЭРИЭККЭС КЫЫЛ ЧААСТАРЫН ТОННОР»



УОЬЭЭ ХАРТЫЫНА5А АБУ КОМУСТЭЭХ ХАЙА ХАСПА5ЫТТАН

САНА КЭЛБИТ, ОНТОН АЛЛАРАА ХАРТЫЫНА5А БАРАН ЭРЭР. 
КИНИ БУ ХАЙА ХАСПА5ЫТТАН ТУГУ ЫЛБЫТА БУОЛУОЙ?





2. Предметтэри оннорунэн, кэриннэринэн, быьыыларынан
наардааьынна эрчийии. Х-р: «Суор5аны абырахтаа» «Светофор»,
«Ханна хайдах фигура сытарый» - быьыы, он, кэрин, бэлиэ комотунэн
наардааьынна, булууга эрчийии. «Уьус ордук», «Умнуган
худуоьунньук», «Ма5аьыын», «Ким дьиэтэ ханнаный?» - бу оонньуулар
о5о хайысха5а сирдэтиитин, бол5омтотун, наардыыр, сааьылыыр
дьо5урдарын сайыннарыыга аналлаахтар.
Х-р: Кутуйах куоскаттан муннуктаах, ол гынан баран квадрат
буолбатах уйа5а саспыт. Ханнык уйа5а саспыта буолуой?



МАССЫЫНАЛАР ГАРАЖТАРЫН БУЛЛАРТАА



УОРЭТЭР ООННЬУУЛАРТАН УРАТЫ БУЛУГАС ОЙУ САЙЫННАРЫЫГА

МАННЫК ООННЬУУЛАРЫ ТУЬАНЫАХХА СОП: КЭРЭХСЭБИЛЛЭЭХ, 
ДЬИКТИЛЭЭХ ЗАДАЧАЛАР, СОРУДАХТАР, РЕБУСТАР, КРОССВОРДТАР, ФОКУСТАР



«КОРДООХ РЕБУСТАР»



ОС ХОЬООННОРУНАН РЕБУСТАР



КЭРЭХСЭБИЛЛЭЭХ ЗАДАЧАЛАР, СОРУДАХТАР ТЫЛЫНАН УОННА

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЙ ДИЭН КОРУННЭРГЭ АРАХСАЛЛАР: 
ТЫЛЫНАН ЗАДАЧАЛАР, Х-Р: АЛЕША ДЬИЭТИТТЭН ОСКУОЛА5А ДЫЛЫ 10 
МУНУУТЭНЭН ТИИЙЭР, ОСКО ТАБААРЫЬЫН КЫТАРЫ БАРДА5ЫНА ХАС

МУНУУТЭНЭН ТИИЙИЭЙ?



БИИР ЭРЭ ЫСТАКААНЫ ТААРЫЙАН УУЛААХ - УУТА СУОХ, УУЛААХ -
УУТА СУОХ ТУРАЛЛАРЫН КУРДУК ОНОР

Эбээ Маарыйа 2 сиэнигэр биирдии паара наскыны
баайбыт. Эбээ Маарыйа уопсайа хас наскыны баайбытый?



Хас ус муннук баарый? Хас квадрат баарый?



4 тырыыннканы
ыллахха биир улахан
квадрат тахсар

4 тырыынканы ыллахха
биэс квадрат тахсар



Норуот оонньуулара (дуобат, саахымат, хабылык, хаамыска,
тыксаан, уксаан). Бу оонньууларга куруьуок тэрийэн уорэтиэххэ
соп.
Таабырын, чабыр5ах – задачалар, фольклор атын жанрдара
киэнник туьаныллыахтарын соп.

Тумук:

Логическай задачалар, сорудахтар, толкуйдаах оонньуулар, тылынанЛогическай задачалар, сорудахтар, толкуйдаах оонньуулар, тылынан
оонньуулар кэнчээри ыччаппытын толкуйдуурга, бол5омтолоох 
буоларга уорэтиэхтэрэ, уорэххэ интэриэстэрин, активностарын
урдэтэллэригэр, торообут тылларын байыталларыгар, билиилэрин
кэнэтэллэригэр олук буолуохтара. Онон о5о дьарыктанарыгар
толкуйдатар, уорэтэр сорудахтар наадалар эбит дии саныыбын. 
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