М.Ф.Кронникова «Букубаарынан» үлэҕэ кылгас методическай сүбэлэр.
М.Ф.Кронникова «Букубаар» диэн уерэнэр кинигэтигэр учууталларга кемелеех
буоллун диэн уруогу ыытыы методикатыгар аҕыйах сүбэни биэрэбин. Бу Букубаарынан
улэлиир учууталлар угустук мунааралларын, методикатыгар ыарыр5аталларын туьунан
угустук этэн тураллар. Букубаар уратытыгар тохтуохха наадалаах. Бастатан туран,
сахабыт тыла олус баайын, эгэлгэтин, кэрэтин биллэриигэ, саныыр санааны араастык
этиигэ болҕомто ууруллар. Ол курдук, паараласпыт тыллары (кыыл-сүөл, үөрүү-көтүү,
кэлэр-барар) кытта үлэ, тыл суолтатын күүһүрдэн биэрэр көмө тыллаах даҕааьын ааттары
(улахан, улахыын улахан, улахан да улахан, уп-улахан) туттуу, биир хайааһыны араастаан
этиллэр тыллары (олорор, тайанан олорор, оллоонноон олорор, тобуктаан олорор,
даллайан олорор) туттуу бастакы уруоктартан са5алаан хото киирбит. Иккис уратытынан,
саха терут тылларын уруокка үгүстүк туттууну тэрийии буолар. Холобур, ураа муос,
суол омооно, үтүмэн үөрүү, харыс тыл, чуолҕан о.д.а. билигин күннээҕи олоххо үгүстүк
туттубат тылларбыт киирбиттэр. Үһүс уратыта – ытык өйдөбүллэри оҕоҕо иҥэриигэ
улахан суолта ууруу. Тылга болҕомтолоох сыһыан, тыл көмөтүнэн төрөөбүт төрүт дойду
үгэһин, сиэрин-туомун билсиһиигэ, саха уратытыгар, кини төрүт дьарыгар болҕомто
уурууга усулуобуйа тэриллибит..
Федеральнай государственнай үөрэх ыстандаардын ирдэбилинэн алын сүһүөх
оскуола учуутала оҕо үөрэнэргэ үөрэнэр усулуобуйатын тэрийиэхтээҕин, ол түмүгэр оҕо
сайдыыта барыахтааҕын бары билэбит. Учуутал оҕоҕо билиини биэриинэн эрэ
муҥурдаммакка, оҕо үөрэнэр дьоҕурдарын сайыннарар, оҕону үөрэх дьайыытыгар
киллэрэн оҕо үөрэниэн, билиэн-көрүөн баҕатын көбүтэр, онно оҕо араас ньымалары
туһанарыгар төһүү буолуохтаах. Оҕо, оскуола боруогун саҥа атыллаан киирээт, үөрэх бу
мин үлэм, бииргэ үөрэнэр доҕотторбун кытта саҥаттатн саҥаны билээрибин уруокка көх
төөх буолуохтаахпын, кинилэри кытта алтыһан доҕотторум үлэлэрин уонна бэйэм
үлэбин хонтуруоллуубун, сыаналыыбын, бэйэм санаабын толлубакка этэбин диэн
өйдөбүлгэ кэлэрин ситиһэ сатыахтаахпыт. Итини ситиһэр инниттэн оҕолор
алтыһыыларын сатаан тэрийии, үөрэх дэгиттэр дьайыыларын (УУД) сайыннарыы улахан
суолталаах. Бу улэ оҕо оскуолаҕа үөрэнэр бастакы күннэриттэн саҕаланар. Оҕо
сайдыытын оҕону уерэх дьарыгар (учебная деятельность) эрэ киллэрэн ситиһэрбитин
өйдүүрбүт наадалаах.
Бастатан туран, учуутал үөрэтэр предметин ис хоһоонун өйдүүрэ уонна ону
сааһылаан, бэрээдэктэммит тиһигин кэспэккэ уруокка туттара ирдэнэр. Ол иһин уруокка
үлэ оҕолор тыл туохха наадатын, тыл суолтатын (тугу ааттыырын) төһө өйдүүллэрин
чуолкайдааһынтан саҕаланар. Тыл ааттыыр үлэлээҕин (предмет аатын, кини тугу
гынарын, бэлиэтин) бастакы уруоктартан өйдүүллэрин ситиһэр. Салгыы үөрэнээччи үгүс
тулалыыр тыастан-уустан киһи саҥарар саҥатын – дорҕоону - арааран ыларын, тыл
дорҕооннортон турарын, тыл хас дорҕоонтон турарын быһаарыы ньыматын, дорҕоон
арааһын билиигэ үөрэтэр. Онтон сыыйа дорҕоону буукубанан бэлиэтээһиҥҥэ, этии
өйдөбүлүгэр, ааҕыы,
суруйуу ньыматыгар тахсыыга тиийэри ситиһэр. Түмүгэр
үөрэнээччи предмет уонна тыл өйдөбүлүн, дорҕоон уонна буукуба икки ардыларыгар баар
сыһыаны, тылы ырытыыны, тыл тутулун оҕо баһылыахтаах. Ол иһин хас биирдии уруок
сиһилии уонна кичэллээхтик тэриллэрэ ордук. Бу үлэҕэ ааҕан кэлбит уонна аахпакка

кэлбит оҕолор балаһыанньалара тэҥ буолар. Ол иһин оҕолор алтыһыыларын тэрийэргэ
чэпчэки.
Маҥнайгы кылааһы бүтэрэр оҕо тугу билиэхтээҕэ, сатыахтааҕа программаҕа чопчу
ыйыллар. Ону хатылыы барбакка, итини барытын учуутал хайдах ситиһэригэр, оҕо бэйэтэ
саҥаны арыйар, саҥа өйдөбүллэргэ тиийэр, мадьыалын оҥорор технологиятыгар
тохтуоҕум.
Бу үлэбэр оҕону ааҕарга, суруйарга, тылын сайыннарарга үөрэтии предметнэй ис
хоһоонун үөрэх дьарыгын тэрийии, ол аата үөрэнии сатабылларын сайыннарыы нөҥүө
киллэрэн холоннум.
Бастаан учуутал уруогун тиэмэтин, тиибин уонна сыалын толкуйдуур. Уруок
үөрэтэр, сайыннарар уонна иитэр (триединая цель) соруктара чуолкай буолла5ына, ону
ситиһэргэ чэпчэки. Уруоктарым бырайыагар үөрэтэр сыалы эрэ киллэрдим. Сайыннарар
сыал – бу ыстандаарка бэриллибит уерэх дэгиттэр дьайыыларын (УУД) сайыннарыы
буолар. Ону учуутал хас уруок аайы бэйэтэ көрөн киллэрэр. 1 кылааска букубаар уруогар
ордук маннык билэр-көрөр сатабыллары (познавательные) иҥэриэххэ сеп:
- билбэт тылларын суолтатын өйдүү сатааһын, ону билээри ыйытар, сабаҕалыыр,
тылдьытынан үлэлиир;
-бу тугуй, туох сибээстээҕий, тоҕо маннык бэлиэтиибитий диэн тойоннуур, ырытар,
анаарар, тэҥниир, холбуур, ханыылатан наардыыр, түмүк оҥорор, ньымаҕа тахсар суолу
көрдүүр, өйдөөбөтөҕүн ыйытар, итэҕэтэр, ылыннарар курдук санаатын этэ сатыыр;.
Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыллары (регулятивные) сайыннарыы бу
уруоктарга күүскэ турар. Оҕолор бастаан учууталы кытта бииргэ үлэлээннэр үөрэнэр
соругу ылыналлар эбэтэр бэйэлэрэ туруораллар, үлэ хаамыытын бэрээдэгэр
(алгоритмнарга) тахсаллар, үлэни былаанныы үөрэнэллэр. Онтон бэйэлэрэ паараҕа,
бөлөххө үлэлэрин былааннанан үлэлииргэ холоноллор. Бу сатабыллар үөрэх дьарыгын
тутулун хатылыыллар:
-үөрэнэр соругу ылынар эбэтэр туруорар;
-бэйэ кыаҕын тургутан көрөр;
-үлэ былаанын кэспэккэ эрэ предмет, тыл, дорҕоон сыһыаннарын чинчийэр;
-бэйэтин уонна бииргэ үөрэнэр оҕолорун үөрэнэр дьайыыларын кэтиир, сыаналыыр;
-кеннерүүлэри, ситэрэн биэриилэри оҥорор;
-саҥа өйдөбүлү, ньыманы чопчулуур, мадьыалын оҥорсор;
-үлэ түмүгүн хонтуруоллуур, сыаналыыр.
Бодоруһар, алтыһар сатабыллары (коммуникативные) сайыннарыы үөрэх бастакы
күнүттэн, «Үөрэнэргэ үөрэнии» куурустан саҕаланар.Дорооболоһорго, илиини уунууга
үөрэтииттэн саҕалаан сатаан истэр, аадырыстаан ыйытар, дуогабардаһар, көмө сатаан

көрдүүр, сөпкө ыйытар, санаатын толору этэ сатыыр, кэпсэтиини сэҥээрэр уонна да атын
паараҕа, бөлөххө, коллективка үлэлиир үөрүйэхтэри сайыннарыы буолар.
Уруок иитэр сыалыгар оҕоҕо ытык өйдөбүлү иҥэрии сорук быһыытынан турар.
Уруогу ыытыы тииптэрэ:
1.Үөрэнэр соругу туруорар уруок.
2.Үөрэнэр соругу быһааран саҥа өйдөбүлгэ эбэтэр ньыма5а тахсар уруок.
3.Саҥа өйдөбүлү эбэтэр ньыманы мадьыал көмөтүнэн суруйуу уруога.
4.Саҥа өйдөбүлү эбэтэр ньыманы чопчулуур уруок.
5.Бэйэни хонтуруолланар, сыаналанар уруок.
Букубаарга үөрэнии кэмигэр ыраас уруок тиибэ биир эмит буолуон сеп. Үксүн
биир уруок иһинэн үөрэнэр соругу туруоран, саҥа өйдөбүлгэ эбэтэр саҥа ньыма5а тахсыы,
мадьыалы оҥоруу тэриллэр. 4, 5 уруок тииптэрэ туспа уруок быһыытынан
ыытыллыахтарын сөп.
Уруок ыытыллыытын хаамыыта үөрэх дьарыгын (учебная деятельность) тутулун
хатылыыр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тэрээһин чааһа.
Ситиһии түгэнин үөскэтии.
Үөрэнэр соругу үөскэтии.
Үөрэнэр соругу туруоруу.
Саҥа өйдөбүлгэ тахсар эбэтэр саҥа ньыманы арыйар түгэни тэрийии.
Мадьыалы оҥоруу.
Хонтуруолланыы (чиҥэтии).
Сыаналаныы.
Уруок түмүгэ.
Ситиһии түгэнин үөскэтии.

Кырачаан оҕолорго бэйэҕэ эрэллээх, үөрэ-көтө салгыы үөрэнэр баҕалаах
буолалларын инниттэн ситиһии түгэнин (ситуация успеха) тэрийэр олус наадалаах.
Учуутал оҕолор бэҕэһээ эбэтэр ол иннинэ барбыттарын төһө билэллэрин, саҥа ньыманы
төһө баһылаан эрэллэрин сыаналыыр, хонтуруоллуур сыаллаах бу түгэни тэрийэр. Саҥа
үөрэнэ кэлбит кырачаан киһи билбитин умнар, буккуйар, бутуллар. Бу барбыты
хатылааһын, чопчулааһын, сааһыланыы түгэнэ буолар. Манна оҕолор дьиэлэригэр тиийэн
уруокка туох саҥаны билбиттэрин төрөппуттэригэр хайдах кэпсээбиттэрин токкоолоһуу,
араас сорудахтары биэрэн барбыттарын санатыьыы тэриллэр. Оҕолор саҥардыы үөрэх
дьарыгар киирэн эрэллэринэн үгүстүк оонньуу көмөтүнэн ыытыллара ордук. Манна
учуутал араас форманы туттуон сөп: бэрээдэктэммит ыйытыылар (логика вопросов),
дьиэҕэ кэпсээбити чуолкайдааһын, тылы кытта үлэ, ситиһии кирилиэһин дабайыы,
билбити көрдөрөр оонньуу, кыра бэрэбиэркэлиир үлэ. Манна бөлөҕүнэн үлэ ыытыллыбата

ордук, оҕо тус ситиһиитин көрдөрөр, учууталга оҕо өйдөөбүтүн чуолкайдыыр
диагностика буолар. Оҕо бэйэтин сыаналанарыгар сурук үлэтин тэрийэр ордук. «Бэйэбин
сыаналанабын», «Мин сатабылым», «Ситиһиим үктэлэ» диэн бэлэм таблицаны үлэни
оҥорбут кэннэ толоруон сеп. Үгүс оҕо ыарырҕатар, өйдөөбөт буолла5ына саҥа тема
барыллыбат. Түмүккэ оҕолор хайҕанан, саҥаны билэллэриттэн дуоһуйан салгыы
үлэлииргэ бэлэм буолалларын учуутал ситиһэр.
Үөрэнэр соругу үөскэтии.
Учуутал оҕолору өйдөөбүккүт, сатыыр буолбуккут диэн хайҕаан баран саҥа
практическай
сорудаҕы биэрэр
уонна билбэттэригэр, сатаабаттарыгар илдьэн
иҥнэллэрин ситиһэр. Манна тоҕо? тоҕо сатаммата? тоҕо эрдэ туттар ньымабыт
туһалаабата? тугу билбэт эбиппитий? диэн ыйытыылар туралларын курдук сорудаҕы
толкуйдуур наадалаах. 2-3 ойуу көмөтүнэн үлэ тэриллэрэ ордук. Элбэх ойуу элбэх
бириэмэни эрэйэр, оҕолор болҕомтолоро ыһыллыыларыгар тиэрдэр. Бу туһумэххэ оҕолор
интэриэстэрин күүһүрдэр инниттэн учуутал оҕолору угаайыга (ловушка5а) киллэрии
ньыматын туттара тоҕоостоох. Хос-хос бэрэбиэркэлэнэн, эрдэ барбыт ньымалара бу
сырыыга үлэлээбэтин чопчулууллара наадалаах.
Үөрэнэр соругу туруоруу.
.
Үөрэнэр соругу туруоруу түгэнэ учууталтан тахсар уонна оҕолор ону ылыналларын
ситиһэр сыаллаах тэриллэр. Бу түгэн чуолкай буолар, чопчу проблема ыйыллар уонна ол
проблема дуоскаҕа бэлиэтэнэр. Проблема хайаан да ыйытыы бэлиэтинэн бэлиэтэнэр.
Уруок бутуутэ, бэйэни сыаналаныы түһүмэ5эр ол ыйытыыга эргиллэн кэлии, манна
эппиэти буллубут дуо диэн ыйытыыга чопчу санааны этии тэриллэр.
Саҥа өйдөбүлгэ тахсар эбэтэр саҥа ньыманы арыйар түгэни тэрийии.
Саҥа теманы барарга учебнигы арыйбакка ыытар ордук.. Уруокка оҕо бэйэтин
үлэтин тэрийтэрэ, оҕолору элбэхтик саҥарда, алтыһыннара үөрэтэр буолан учебника баар
матырыйаалы успейдаабакка хаалабыт. Ол иһин матырыйаалы учебниктан сканердаан
ылан экраҥҥа көрдөрөн үлэлэтэри сэҥээрэбит. Саҥа теманы чиҥэтиигэ, оҕолор
дьиэлэригэр дьонноругар кинигэни арыйан кэпсииллэригэр да табыгастаах.
Үөрэнэр сорук чопчу турбутун кэннэ оҕолор чинчийээччи буолаллар. Бастакы
уруоктарга учуутал көмөтүнэн, онтон үлэ хаамыытын былаанын (алгоритм) билбиттэрин
кэннэ оҕолор бэйэлэрэ паараҕа эбэтэр бөлөххө үлэлииллэр. Манна бөлөххө үлэлиир
үөрүйэххэ учуутал утумнаахтык үөрэтэр: эбээһинэстэрин үллэстии, хас биирдии оҕо
санаатын истии, эйэ дэмнээхтик быһаарсыы, үлэ түмүгүн кэпсииргэ бэлэмнэнии…
Учуутал бөлөхтөр үлэлэрин кэрийэн көрөн баран, эбэтэр дуоскаҕа үлэлэрин түмүгүн
көрдөрбүт бөлөхтөр үлэлэриттэн, ырытыыны сыыһа, алҕастаах оҥорбут бөлөх үлэтиттэн
саҕалыыра ордук. Оччоҕо оҕолортон элбэх ыйытыы, тоокколоһуу, быһаарсыы тэриллэр.
Алҕастаах оҥорбут бөлөх бэйэлэрин санааларын толлубакка үчүгэйдик кэпсээбиттэригэр,
кинилэр алҕаһааннар, хата, үчүгэй кэпсэтии тахсыбытыгар хайҕаналлар. Уруок бу
түһүмэҕэр учуутал тугу гынаҕыт? тоҕо? туох сыаллаах? диэн ыйытыылары биэрдэҕинэ
оҕо тута эппиэттиирин курдук тэриллэрэ ордук. Ол иһин учуутал темаҕа сөп түбэһэр
ыйытыыларын бэрээдэгин (логикатын) эрдэттэн толкуйдаан кэлиэхтээх. Саҥа өйдөбүлү

арыйыыга тыл, дорҕоон, буукуба сыһыаннара күүскэ көрүллэр. Ол эрээри, ити ордук
нуучча тылын уруоктарыгар күүскэ көстөр. Онно фонематическай принцип үлэлиир. Ол
аата, буукубанан дорҕоону буолбакка фонеманы бэлиэтииллэр. Дорҕоон тылга турар
миэстэтиттэн (позиция) тутулуктанан уларыйар. Ол иһин нуучча тылыгар орфограмма
олус элбэх. Саха тылыгар фонетическай принцип үлэлиир – буукубанан чопчу дорҕоону
бэлиэтиибит. Боростуойдук эттэххэ, хайдах саҥарабыт да, оннук суруйабыт. Кылгастык
саҥардым – кылгас аһаҕас дорҕоон, уһуннук саҥардым – уһун аһаҕас дорҕоон,
хоһуласпыт бүтэй дорҕоон. Өссө илин, кэлин, киэҥ, кыараҕас аһаҕас дорҕооннор
сокуоннара суруйууга көмөлөһөр. Онон, оҕо үлэтин тэрийии судургу соҕус.
Мадьыалы оҥоруу.
Бу түһүмэххэ саҥа өйдөбүлгэ эбэтэр саҥа алгоритмҥа тахсыбыты мадьыал
көмөтүнэн кылгатан, чопчулаан биэрии буолар. Мадьыал көрүҥэ араас: уруһуй, фишка,
схема, таблица, алгоритм, формула. Саҥа мадьыал үксүн эрдэ оҥоһуллубут мадьыалга
ситэрэн, туруоран, чопчулаан биэрии быһыытынан буолар. Эрдэ оҥоһуллубут мадьыал
уруок саҥатыгар, өссө ситиһии түгэнин үөскэтии түһүмэҕэр дуоскаҕа суруллаааччы. Ол
мадьыалга проблема ? бэлиэтинэн бэлиэтэнэр, саҥаны арыйыы кэнниттэн эмиэ ол
мадьыалга эргиллии тэриллиэн сеп. Мадьыалы оҥоруу, үөрэнии дьайыытын быһыытынан
киирбитэ олус наадалаах. Уруок устата кэпсэтиллибити чопчулаан, этиллибити салгыҥҥа
хаалларан биспэккэ, хараҕынан көрөн өйдөөн хаалан, кэлин туттар средство быһыытынан
киллэрии наһаа наадалаах.
Оҕо кэлин ол мадьыаы көрдө да «аахпытынан»,
кэпсээбитинэн, быһаарбытынан барарын ситиһэргэ дьулуһуохтаахпыт. Уруокка үлэ
түмүгэр тугу билбиппитин, саҥаны арыйбыппытын илиибитигэр тута сылдьан туттар
средствобыт буолар.
Хонтуруолланыы (первичное закрепление).
Бу уруок туһумэҕэр сибилигин саҥаны арыйбыттарын төһө өйдөөбүттэрин
чиҥэтии быһыытынан ыытыллар. Кинигэни арыйан үлэлииллэр, тылы ырытыы, ааҕыы,
суруйуу тэриллэр. «Букубаарга суруллуулар» тэтэрээтинэн үлэ ыытыллар. Манна бэйэни
хонтуруолланыы тэриллэр.
Сыаналаныы (уруок түмүгэр)
Бу уруок түһүмэҕин саҥа үөрэнэн эрэр буоланнар икки көрүҥүнэн ыытыахха сөп.
1.Предмет ис хоһоонугар (предметное содержание)
2.Эмоция ис хоһоонугар (эмоциональное содержание)
Предмет ис хоһоонугар маннык ыйытыылар буолуохтарын сөп:
-Ханнык үөрэнэр соругу туруорбуппутуй?
-Туох саҥаны биллибит?
-Ким туохха үөрэннэ?
-Ким тугу ыарырҕатта, өйдөөбөтө?

-Ханнык ньымаҕа таҕыстыбыт?
-Дьиэҕэр тиийэн төрөппүккэр уруокка тугу билбиккин туох диэн кэпсиэххиний?
Эмоция ис хоһоонугар маннык ыйытыылар буолуохтарын сеп:
-Уруокка ким хайдах үлэлээтим дии санаата? Тоҕо?
-Тугу ордук сөбүлээтиҥ? Сөбүлээбэтиҥ?
-Паараҕа, бөлөххө үлэлээһини хайдах сыаналыаҥ этэй?
-Ким бэйэтин үлэтинэн астынна? Тоҕо?
-Ким кылааска үлэҕэр наһаа көмөлөстө?
-Кими хайҕыац этэй? Туох иһин?
Оҕолор болҕомтолорун тардар инниттэн сыаналаныыны шкала, өҥ-дьуһүн
көмөтүнэн сибэкки эминньэхтэрин, мас сэбирдэхтэрин килиэйдээьин уо. д.а. уруогу
сэргэхситэр, оҕолор эмоцияларын үрдэтэр сыаллаах ыытыахха эмиэ сеп.

