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«Чуочээски» айымньыга ханнык дьыл кэмэй?
О5олор хас чыыьылаттан уорэнэллэр эбитий?
Ийэлэрэ кинилэри кимнээххэ хонноро ыытта?
Аба5аларын уолаттарын кытта Чуочээски туохха сакалааттаста?
Уолаттар ааттара?
Ханнык ойуун уцуо5ар барда?
Собулуур кулуннарын аата?
Уол хас саастаа5ый?
Балтын аата?
Алаастарын аата?
А5аларын аата?
Ийэлэрин аата?
Ыттарын аата?
А5аларын табаарыьа кимий?
Туох буруйун оцордулар?
Уол хайаата?
Ханнык хаьыакка суруйаары гынна?
Хантан биллилэр?
Туулээх Уллуцах уолун аата?
Туулээх Уллуцах дьицнээх аата?
Чуочээски туьахха до5оро?
Хас саастаа5ый?
Чуочээски кимий?
Бандьыыттар уолу хайдах гынаары гыннылар?
Сурук тиксэрии
Чуочээски тубэспит муччургэннээх тубэлтэлэрэ?
Булчут испиискэтэ?
Саанан ытыллан баран хайдах тыыннаах орто?
Пугас диэн тугуй?
Туулээх Уллуцах уолу хайаата?
Сууттаннылар дуо?

«Куораччыт» 6 кылаас:
Айымньы автора? (А.И.Софронов-Алампа)
Айымньы сурун геройун аата? (Уьун Ыстапаан)
Дьиэ кэргэнигэр хайдах сыhыаннаа5ый?
Кэргэнин аата? (Даайа)
Хас о5олоо5уй? (4)
Куоракка хайыы барда? (Эт туттара)
Этин тоhо сыана5а батарда? (25 суус)
Куьа5ан дьаллыга? (хаарты,арыгы)
Куоракка хас хонно? (2 нэдиэлэ)
О5олоро тугу сакаастаатылар? (Кур,былаат)
О5олорун,кэргэнин сакааьын ылла дуо? (Суох)
То5о? (Хаартыга харчытын барытын сууйтэрдэ)
Ытын аата (Баhыр5ас)

Уруок былаана:
Суруйааччылар тустарынан
Хатылааhын боппуруостара
Чуочээскини уонна Куораччыты ырытыы
Айымньылар проблемалара
Физминутка
Кинигэнэн улэ
уобарас оцоруу
Рефлекция тугу собулээтим
Бэйэни сыаналаныы
Дьиэ5э улэ

Кунэ-дьыла: 13.02.2021
Учуутал: Васильева Екатерина Дмитриевна
Уруок темата: «Ыал а5атынан»
Кылааhа: 6 кылаас
Уорэх предметэ: Торообут литература
Уруок тиибэ: Чицэтэр,хатылыыр уруок
Уруок сыаллара:
Учуутал сыала: 1. Киhи дьыл5ата уустугун,судургута суо5ун,а5алар уобарастарынан
о5олорго тириэрдии,
2.
О5о психологиятыгар оло5уран, кини сиэр-майгы быhыытынан сайдыытын
тустээhин,бодоруhа уорэтии
3.
О5о дирицник толкуйдуур, кохтоохтук санаатын аhа5астык
этэр,дакаастыыр,сацаны арыйар усулуобуйатын тэрийии
4.
О5о алтыhар, ырытар,кэпсиир, тумук оцорор дьо5урун сайыннарыы
5.
Куhа5ан дьаллыкка ылларбат ойу-санааны ицэрии, эппиэтинэhи ойдотуу
Уорэнээччи сыала: 1. О5о дьыл5ата, чуолаан уол о5о дьыл5ата, хайдах а5а5а
иитиллэриттэн улахан тутулуктаа5ын чинчийии
2. Айымньы комотунэн ыал а5атын кэтээн коруу
Уруок бэлиэ тыла: А5а-ыал суон дурдата,халыц хаххата
Уруок тэрилэ: 6 кылааска уорэнэр кинигэ, суруйааччыларга уонна айымньыларга
аналлаах презентация
Улэ ньымата: Боло5унэн улэ
Ырытыллар айымньылар: Алампа «Куораччыт»
Суорун Омоллоон «Чуочээски»
Уруок хаамыыта:
1.
Тэрээhин чаас
Турукка киллэрии:
Утуо кунунэн кунду уорэнээччилэр! О5олоор эhиги, ааспыт уруоктарга «Куораччыт»
уонна «Чуочээски» айымньылары барбыккыт. Киhини сурдээ5ин толкуйдатар ис
хоhоонноох айымньылар. Бугуццу уруокпут а5аларга ананар, уруокпут тиэмэтэ «Ыал
а5атынан». То5о уруокпутун итинник ааттаабыппыт буолуой? Кэпсэтиhиэ5иц.
Дьиэ кэргэн туллар тутаа5а кимий? А5а дьиэ кэргэццэ туох оруоллаа5ый?
Эр киhи былыр-былыргыттан дьиэ кэргэн комускээччитэ,иитээччитэ,булааччыта,алаhа
дьиэ баhылыга. Эр киhи баар буолан дьиэ кэргэн, о5о-уруу тэринэн дьоллоохтук
олорор.Бугуццу уруокка 2 болоххо арахсан улэлиэхпит.
А5а о5о5о сыаhыана хайдах буолуохтаа5ый? Эhиги санаа5ытыгар?
Ханнык ба5арар айымньы туруорар сытыы боппуруостардаах буолар. Ону проблема диэн
ааттыыбыт. А5а уонна о5о проблемата бу айымньыларга костор дуо? Бу проблема хаhан
да буппэт проблема. Хас биирдии киhи кэм киhитэ бэйэтэ туспа ойдоох-санаалаах,туспа
толкуйдаах,оло5у атыннык корор,сыаналыыр. Онон бу уруокка эhиги эмиэ санаа5ытын
истиэхпит.
2.
Сыалы-соругу булуу
3.
Билиини бэрэбиэркэлэнии: О5олорго барбыт айымньыларын санатыы — бу
уруокка тирэх. (Викторина)
4.
Боло5унэн улэ: Учебниктан а5а уонна о5о ыар быhаарсыыларын,сыhыаннарын
булан аа5ыы
1 болох - «Куораччыт»
2 болох - «Чуочээски»
О5олор аахпыттарынан тумук оцостоллор.
Физкультминутка: Таал-Таал эмээхсин
Таал-Таал эмээхсин

Уу баста,
Таал-Таал эмээхсин
Олоро тустэ,
Таал-Таал эмээхсин
Сири кытта кэпсэттэ,
Таал-Таал эмээхсин
Ойон турда,
Таал-Таал эмээхсин
Суурэ турда.
5.
Боло5унэн улэ: 5-1 Уобараhы оцор (кинигэнэн улэ)
1) Тас коруцэ
2) Оло5о-дьаhа5а
3)Майгыта -сигилитэ
4)Куhа5ан дьаллыга
5) Оло5у коруутэ
6)Кэргэнигэр,о5оллоругар сыhыана
1 болох - «Куораччыт»
2 болох - «Чуочээски»
5-2 Уобараhы комускээhин: Ыстапаан, Наhаар хайдах дьон эбиттэрий?
6. Уопсай тумук:

7.
Уруок тумугэ: Сыана туруоруу,кохтоохтук кыттыбыт о5олору бэлиэтээhин.
- Уруокка тугу ордук собулээтигит? То5о?
- Тугу ыарыр5аттыгыт? То5о?
- Бу айымньылар биhигини туохха уорэттилэр?
- Ыстапааннаах Наhаары ыал а5алара диэххэ соп дуо? Ыал а5атыгар соп тубэhэллэр дуо?
То5о?
- Билицци уйэ5э Ыстапааннаах Наhаар бааллара буолуо дуо?
- Бэргэн этиилэри аахтарыы
- О5о сыаналаныыта (Анал бэлиэлэр)
О5олорго Суорун Омоллоон уонна Алампа айымньыларын кылаас таhынан аа5арга
субэлээhин.
8.
Дьиэ5э улэ: «Мин а5ам»диэн тиэмэ5э ойтон суруйуу суруйан а5алаллар.
9.
У - Корсуоххэ диэри о5олор!
Уо - Корсуоххэ диэри!

