Саха норуотун төрүт культурата.
«Сергей Афанасьевич Зверев» 6 кылаас
Прокопьева Надежда Ивановна,
учитель родного языка и литературы
Уруок көрүҥэ: киирии
Уруок сыала-соруга:
- айылҕаттан бэриллибит талааны таба туһаныы киһини абылыыр албастааҕын, угуттуур иэйиилээҕин үөрэтии;
- С.А.Зверев – Саха норуотун аатырдыбыт дьонтон биирдэстэрэ буоларын өйдөтүү;
- үөрэнээччи айымньы ис хоһоонунан үүнэн турар оту-маһы үҥкүү хамсаныытынан наардыырга холонуу;
- кэпсиир, толкуйдуур, презентацияны туһанар, уруһуйдуур дьоҕурун сайыннарыы;
Уруок средствота: үөрэнээччигэ: учебник, тэтэрээт, цветной харандаас, альбом.
Учууталга: презентация (power point программа), компьютер, учебник, уруһуй кукла.
Үлэ көрүҥэ: тус үлэ: дьиэҕэ үлэ (2 үөрэнээччи эрдэттэн бэлэмнэнэн кэлэллэр) аймахтарын туһунан, С.А.Зверев музей-уһаайбатын кэпсээһин;
Бөлөҕүнэннэн үлэ: айымньы ис хоһоонунан үҥкүү хамсаныытын наардааһын; үҥкүүһүттэр таҥастарын ойуулуурга холонуу;
Уруок хаамыыта
Уруок
түhүмэхтэрэ
1. Тэрээһин
чааҺа
2. Сыалысоругу
тобулуу.

Учуутал үлэтэ

Оҕо үлэтэ

Үөрэнээччи эппиэтэ

- Бугуҥҥу уруокпутун тоҕо бу цитанан саҕалаабыппыт
буолуой?
- Ол эбэтэр бүгүҥҥү уруокпут хайдах киһиэхэ ананара
буолуой?
-үөрэнээччи эппиэтэ.

Бу кимий?

- Бүгүн биһиги билсиэхпит айылҕаттан айдарыылаах, үгүс
талааннаах, саха норуотун аатырдыбыт С.А.Зверев туһунан.
- Бүгүҥҥү уруокка сыалбыт-сорукпут: С.А.Зверев саха
норуотун
Россияҕа
тиийэ
аатырдыбыт
дьоннортон
биирдэстэрэ буоларын өйдүөхтээхпит; Бөлөҕүнэн үлэҕэ үҥкүү
хамсаныытын наардааһын, үҥкүү таҥаһын уруһуйдуурга
холонуу (дизайнер).
3. Сүрүн
чаас

- С.А.Зверев тус олоҕун, уратытын
кылгастык чугас дьонуттан
ыйыыталаһан кэпсиир
С.А.Зверев олоҕун туһунан
үөрэнээччи кылгас сырдатыыта
Үөрэнээччи ааҕан иһитиннэрэр
кэрчиги.

(3 сл.) Арыйын эрэ кинигэҕитин 72 сир. 1 абзац.
Кини хайдах дьонтон төрүттээҕий?
- Эпп.: ойуун, олоҥхоһут, тойуксут.
Учуутал кэпсээнэ:
(5сл.) учебнигынан үлэ 73 сир.
11 сааһыттан үҥкүү тылын этэр буолбут. Кэлин
ыҥырыыга сылдьар үҥкүүһүт, ырыаһыт буолбут.
(4сл.) учуутал кэпсээнэ.

(слайт
«Ыгыатта5а
Сергей
Афанасьевич Зверев – Кыыл Уолун
музей-уһаайбата»).

4. Чиҥэтэр
үлэ.

- Билигин Сунтаар улууһугар Ыгыатта нэһилиэгэр Сергей Эрдэ бэлэмнэммит үөрэнээччи
Зверевкэ аналлаах музей-уһаайба үлэлиир.
кэпсиир
Билигин бөлөҕүнэн үлэ, икки бөлөххө хайдабыт.
Сорудаҕы толорбуттарын кэннэ
1 сорудах. «Айхал эйиэхэ Аар тайҕа!» олоҥхоттон быһа уопсай бэрэбиэркэлээһин.
тардыы.
(барыта баар бөлөххө +, ситэтэ
Бары билигин үҥкүү туруорааччы буолабыт, о.э. учебникка суохха +-)
73-74 сирэй бэриллибит быһа тардыыны ааҕан баран үүнэн
турар оту-маһы үҥкүү хамсаныытынан наардааһын. (6 сл.)

Уруһуйдаан бүтэн баран үлэлэрин
2 сорудах.
Аны билигин бары дизайнер буолабыт.
бөлөҕүнэн тахсан көмүскүүллэр.
Альбомнарбытын, харандаастарбытын ылан бу бэлэм макет
уруһуй куклаларга үҥкүү таҥаһа толкуйдуубут кыыс оҕоҕо
уонна уол оҕоҕо.
Оҥорор таҥаспыт аахпыт быһа
тардыыбытыгар
уонна
үҥкүү
хамсаныытыгар
сөп
түбэһиэхтээх.
Сыана туруоруу.
5. Рефлексия О5олоор, биһиги бүгүн айылҕаттан айдарыылаах киһи үөрэнээччи эппиэттиир, слайдаҕа
С.А.Зверев-Кыыл уола туһунан бардыбыт.
көстөн иһэр) (7 сл.)
- Туох түмүккэ кэллибит?
- Хайдах үлэлээтибит?
- Бүгүҥҥү уруокка Сергей Зверев туох талааннаах киһи
эбитий?
6. Түмүк.

Бүгүҥҥү уруогу түмүктүөхпүн баҕарабын Д.К.Сивцев –
Суорун Омоллоон этиитинэн. (8 сл.)

Дьиэҕэ үлэ.
Үҥкүү хамсаныытынан суруйан үҥкүү туруору.

