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тылын уонна литературатын
учуутала, “П.И. Быканов аатынан
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Уруок тиэмэтэ: И.М. Гоголев «Хара кыталык» романа
Кылаас - 8. Саха литературатын урога.
Уруок аата: Мааны кыталык буолан дьону өрүү үөрдэ сылдьыах
Уруок тиибэ: Хатылааhын. Уруок көрүҥэ: Диспут уруок
Уруок түгэх сыала:Төрөөбүт тыл иитиллэр, үөрэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэҕэтии.
Уруок сыала: 1.И.М.Гоголев «Хара Кыталык» роман ис хоhоонун чиҥэтии.
2.Литератураны ааҕыыга интэриэhи тардыы.
3. Билии таhымын олоҕу кытта сибээстээhин.
Уруок хаамыыта.
I.Түhүмэх. Тэрээhин
Хомус тыаhынан уруок саҕаланар. Үтүө күнүнэн! Үүнүүгэ-сайдыыга тардыhар
сайаҕас оҕолор! Саха киhитин сиэринэн ынах маҥыраhан, сылгы кистэhэн, киhи кэпсэтэн
билсэринии билсиhэбит. Үтүө майгыҥ-көтөр кынатыҥ. Чэйиҥ, оҕолор бэйэ-бэйэбитигэр
мичээрдэhиэххэйиҥ. Эйэҕэс киhи үгүс доҕордоох.
Кырыйыы ньыматынан литература уруоктарыгар суруйааччылар айымньыларыгар
«Кырыйыы кырдалынан» диэн пособие оҥорон, ону саҥа технологияҕа киллэрэн үөрэтэн
эрэбит. Бүгүн И.М.Гоголев «Хара кыталык» айымньытыгар диспут уруок ыытыахпыт.
II. Түhүмэх. «Хараҥа олох сиэртибэлэрэ»
Бүөр алаас олохтоохторо
Билиҥҥи олохтоохторо
1Бүөр алаас олохтоохторо кимнээҕий?
1. Хараанай тоҕо оҕолору иитэрий?
2. Оҕолор ааттара туох дьиктилээҕий, тоҕо?
2.Ойууну өйдөөн көр, хайа өттүгэр уола,
хайата кыыhа турарый?
1 Ынахтарын дьүhүнэ, хайдах өлбүтэй?
1.Билигин ынах сүөhү дьиэ
кэргэн
2.Ынахтарыгар сыhыаннара хайдаҕый?
ахсааныгар киирэр дуо?
2Алааска олороруҥ буоллар тугунан
дьарыктыаҥ этэй?
Тойон Киhи
Бүөр алаас олохтоохторо 1. Тойон киhи өстөөҕө кимий?
2. Туохтан өстөhөллөрүй?
3. Хас уоллааҕый?
4.Уолун тоҕо атын сиргэ ииттэрэрий?
Билиҥҥи олохтоохторо. Оҕолор ааттара туох дьиктилээҕий, тоҕо?
1. Бэйэҥ алҕаскын булуоххун баҕардаххына өстөөх киhигин булуохтааххын диэн Гоголев
эппит тылынан туох дии саныыгын?
2.Өйдөспөт түбэлтэттэн хайдах тахсыахха сөбүй?
3. Билигин оҕону тоҕо атын ыалга ииттэрэ биэрэллэрий?
Ордьонумаан ойуун
Билиҥҥи олохтоохторо1. Ордьонумаан оҕуhун өҥө хайдаҕый?
2.Кини баай дуу, дьадаҥы дуу?
Бүөр алаас олохтоохторо 1. Дьон Ордьонумаантан тоҕо куттанарый?
2. Билигин дьон ойуунтан куттанар дуо?
Муҥхаhыттар
Билиҥҥи олохтоохторо 1.Тойон Киhи кыыhын аата кимий?
2.Ордьонумаан дьоҥҥо тугу көрдөрбүтэй?
Бүөр алаас олохтоохторо
Сахалыы аат тоҕо дэлэйдэ?

Билигин дьон ойуунтан куттанар дуо?
Тээллэриис
Билиҥҥи олохтоохторо 1.Тээллээриис баай дуу, дьадаҥы дуу?
2. Норуот тоҕо кинини сөбүлүүрүй?
Бүөр алаас олохтоохторо.1Билигин Тээллэриис курдук дьон баар дуо?
2.Хараанай эмээхсин тоҕо Тээллээриис тылыттан куттанарый?
Куутуллубэтэх көрсүhүү
Бүөр алаас олохтоохторо 1.Кыыс туох дьиктилээх этэй?
2. Кини дьиктитин туохха туттубутай?
Билиҥҥи олохтоохторо 1. Билигин Хобороос талаанын сайыннарыа этэ дуо?
2. Туох идэлээх буолуох этэй?
Бүөр алаас олохтоохторо 1.Аппырыыс диэн кимий?
2. Аппырыыс сурэҕэ туохтан ыалдьарый?
Билиҥҥи олохтоохторо 1. Хобороос Аппырыыс өлүүтүгэр буруйдаах дуо?
2. Кыыhы тоҕо сөбүлүү көрөрүй?
Бүөр алаас олохтоохторо 1.Кыыс туох дьиктилээх этэй?
2. Кини дьиктитин туохха туттубутай?
III. Түhүмэх. Сынньатыы.
Музыкалаах ырыаҕа хамсаныы. Сылааны таhаарыы.
IV. Түhүмэх. Мааны кыталык кэриэтэ дьону өрүү үөрдүөх.
Хара кыталык уонна маҥан кыталык туох уратылааҕый? Мааны кыталык кэриэтэ дьону
өрүү үөрдүөх туох ис хоhооннооҕуй?
V. Түhүмэх. Уруок сыалын туруоруу
Биhиги бу уруокка туох сыалы туруорбут эбиппитий?
1.И.М.Гоголев «Хара Кыталык» роман ис хоhоонун чиҥэтии.
2.Литератураны ааҕыыга интэриэhи тардыы.
3. Билии таhымын олоҕу кытта сибээстээhин.
YI. Түhүмэх. Бэйэни сыаналаныы. Туохха ыарырҕаттыгыт? Тоҕо ыарырҕаттыгыт дии
санаатыгыт? Бэйэҕитин сыаналанаҕыт _______________.
YII. Түhүмэх. Уруок рефлексията.
Уруокпутун сыаналыыбыт. Сөбүлээбит буоллаххытына розовой өҥнөөх фигураны,
сөбүлээбэтэх буоллахытына күөх өҥнөөҕү талаҕыт.
YIII. Түhүмэх. Дьиэҕэ улэ.
Бүгүҥҥү уруок тематыгар талбыт персонажкытын уруhуйдаан кэлэҕит.
IX. Түhүмэх. Бэйэ-бэйэбитигэр махтанабыт.

