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Уруок тиэмэтэ

Маарыннаhар дь-ч бүтэй дорҕооннор (44 - 45 сирэй)

Учуутал улэтин соруктара

Маарыннаhар бүтэй дорҕооннор туhунан үɵрэнээччи билиитин кэҥэтии;
Маарыннаhар бүтэй дорҕоонноох тыллары таба суруйарга үɵрэтии; толкуйдуур дьоҕуру сайыннарыы
Маарыннаhар бүтэй дорҕооннор

Сурун ɵйдɵбүллэр
Туттуллар информационнай
тэриллэр

Компьютер, зум холбонор, проектор, презентация
coreapp «Маарыннаhар бүтэй дорҕооннор»,

Предметтэр икки ардыларынааҕы сибээс:
Тулалыыр эйгэ: общ.миэстэ5э сэрэхтээх буолуу

I. Υɵрэх биридимиэтин үɵрэтии түмүгэ:
Тустаах үɵрэх биридимиэтин үɵрэтии түмүгэ
 Маарыннаhар бүтэй дорҕооннор
диэн арааран билэр;
 Маарыннаhар [дь], [ч] бүтэй
дорҕоонноох
тыллары бэйэтэ булар;
 Маарыннаhар [дь], [ч] бүтэй дорҕоонноох
тыллары таба суруйар;
 Кɵтүтүллүбүт буукубалары туруоран,
тыллары суруйар;
 Тутуу буола турар сиригэр бырааб.тутуьуу

Υɵрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ:
Билэр-көрөр үөрүйэх: Төрөөбүт тылын үөрэтэригэр сыал-сорук туруорунан
көдьүүстээхтик үлэлиир.
Ылбыт билиитин сатаан түмэр, сааһылыыр;
Бэйэни салайынар-дьаhанар үөрүйэх: Төрөөбүт тылын барҕа баайын сыаналыыр,
тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл күүһүн, кыаҕын толору туһанарга, тылынөһүн бэйэтэ сатаан чочуйан, санаатын сиһилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуһар.
Υɵрэнэр баҕаны, бэйэни сайыннарар.
Бодоруһар үөрүйэх: Атын оҕолору кытта бииргэ тапсан үлэлиир;
Кэпсэтии кэмигэр сатаан истии суолтатын ɵйдүүр.
Атын киhи тугу саҥарарын быhа түспэккэ болҕойон истэр.

Уруок технологията
Уруок
түhүмэхтэрэ

Уруок ис хоhооно уонна учуутал дьарыга

1.Тэрээһин чааһа Уруокка үлэлиир туругу тэрийэр
Сыала: уруокка
- Үтүө күнүнэн!
бэлэмнэнии
Бүгүн уруокпут интэриэһинэй буоларын курдук
үлэлиибит. Ол туһугар барытын көхтөөхтүк
оҥоробут, болҕомтолоох буоларбыт ирдэнэр.
Толкуйдуур дьо5ур биһиэхэ эмиэ туһалаах.
(Слайд, Зум холбонор)
Чыыһылабытын суруйабыт. Кинигэбит 47 сирэйин
арыйан олоробут.
2.Ситиһии
Ситиһии төрүөтүн олохтуур.
-Таабырыннары таайыҥ.
төрүөтүн
1) Кыһын буолла да, уойбутунан барар.
олохтооһун
Сыала: билиини
Кыһыл ырбаахы кыысчааны, төҥкөйбөтөххүнэ
ыларга
булбаккын.
бэлэмнээhин
-Ханнык төрүт саха дорҕооно иккиэннэригэр
иһиллэрий?
күрдьүк, дьэдьэн
2) Барар барар да, биир сиртэн хоҥнубат баар
үһү.
Илиитэ да суох дьиэтин бэркэ туттар.
-Онтон бу тылларга тугу бэлиэтии кɵрдүгүт?
чаһы, чыычаах
- [дь] уонна [ч] бүтэй дорҕооннору саҥаран кɵрүҥ.
-Хайдахтарый?
- [дь], [ч] бүтэй дорҕооннор майгыннаhар эбиттэр.
Υɵрэнэр проблеманы таhаарар.
3.Билэр
-Икки бүтэй дорҕоону тэҥнээҥ эрэ: [дь] уонна [ч]
үөрүйэхтэргэ
-Туох уратылаахтарый?
олоҕуран
-[дь] ньиргиэрдээх бүтэй дорҕоон.

Үөрэнээччилэр үлэлэрэ

Үөрэх сатабылларын
сайыннарыы түмүгэ

Эҕэрдэлэһэллэр
Бэйэни салайынарҮөрэнэр
турукка
киирэн, дьаhанар үөрүйэх:
болҕомтолорун
учууталга Υɵрэнэр баҕаны, бэйэни
хатыыллар.
сайыннарар

Υлэлиир турукка киирэллэр.
Бодоруһар үөрүйэх:
Ыйытыыларга эппиэттииллэр.
Кэпсэтии кэмигэр сатаан
Илиилэрин
уунан истии суолтатын ɵйдүүр.
эппиэттииллэр.
Толкуйга киирэллэр

Ыйытыыларга эппиэттииллэр.
Билэр-көрөр үөрүйэх:
Билиини ыларга бэлэмнэнэллэр. Ылбыт билиитин сатаан
түмэр, сааһылыыр;

проблеманы
таһаарыы
Сыала: билиини
ыларга
бэлэмнээhин
4.Үөрэтэр соругу
руорунуу
Сыала: уруок
тиэмэтин, сыалын
быhаарыы

5. Саҥа билиини
арыйыы.
Сыала: саҥа
билиини ылыы,
ырытыы

- Оттон [ч] ханнык дорҕоон диибитий?
-[ч] ньиргиэрэ суох бүтэй дорҕоон.
-[дь] уонна [ч] туохтара майгыннаhар?
-Иккиэн бүтэй дорҕооннор

Тустаах үɵрэх
биридимиэтин үɵрэтии
түмүгэ:

Ыйытыыга эппиэттиир,
сэhэргэhэр
Уруок
тиэмэтин
кытары Билэр-көрөр үөрүйэх:
Уруок тиэмэтин уонна соруктарын буларга
билсиһэллэр.
Төрөөбүт тылын
кɵмɵлɵhɵр.
- Оҕолор, бүгүн биһиги уруокка тугу үɵрэтэр Учуутал биэрэр ыйытыыларын үөрэтэригэр сыал-сорук
болҕомтолоохтук истэллэр.
туруорунан
эбиппитий?
көдьүүстээхтик үлэлиир.
- Дь уонна ч маарыннаhар бүтэй дорҕооннору Υɵрэтэр соругу туруораллар.
Уруок тиэмэтин сэрэйэн
үɵрэтиэхпит.
- Уруокпут тиэмэтэ туох диэн буолар?
корон этэр, соруктарын
бэлиэ комотунэн ааттыыр.
- Уруокпут тиэмэтэ: «Дь, ч маарыннаhар бүтэй
дорҕооннор»
- Үөрэнэр сорукпут туох буоларый?
- Дь, ч маарыннаhар бүтэй дорҕооннору арааран
истии, таба саҥарыы, суруйуу
Тустаах үɵрэх
1).Саҥа тиэмэни ɵйдүүргэ усулуобуйаны
биридимиэтин үɵрэтии
тэрийэр. (слайд)
түмүгэ
Оҕолор, оскуолабыт таһыгар туох буола
турарый? (тутуу, салҕааһын) Ким тутарый? Учуутал биэрэр ыйытыыларын Маарыннаhар бүтэй
истэллэр дорҕооннор
(тутааччы) Тутуу буола турар сиригэр тиийэн болҕомтолоохтук
диэн арааран билэр;
уонна эппиэттииллэр.
дьаарбайар, оонньуур соп дуо?
Кɵтүтүллүбүт
Биһиги бүгүн тутааччылар буолабыт. Дь уонна ч
буукубалары туруоран,
дорҕооннор
буукубаларыгар
дьиэ
тутан
тыллары суруйар.
биэриэхпит. Сөбүлэһэҕит?
Сэрэхтээх буолуу
Биһиги тутар дьиэлэрбит ойуулартан тураллар.
быраабылатын хатылыыр.
Онтон дьиэбит тутуллан үрдээн иһиэҕэ, биһиги
сорудахтары толордохпутуна.
Бодоруһар үөрүйэх:
Дьиэ тутуутун саҕалыыбыт?
Пааранан бииргэ тапсан
үлэлиир;
ньиргиэрдээх

ньиргиэрэ суох

Билиини-кɵрүүнү ылар
сатабыл:

Оҕолор, дьиэ акылааттаах буолар. Акылаат диэн
дьиэ тирэҕэ, олоҕо буолар. Биьиги дьиэбит
акылаата “ньиргиэрдээх”, “ньиргиэрэ суох” диэн
буолар.
Бастакы сорудахпытын толоруоххайыҥ. (слайд)
Карточкаҕа үлэ. Сорудах: көппүт буукубалары
туруоран биэриҥ (быыһыгар тыллары быһаарыы
үлэтэ ыытыллар):
...ороон, ...ааһык, ...иэ, ...ааскы, күөр...эх, атыр...ах,
иэ..эгэй, ...иэрбэ, ...уос, чүмэ...и, ...үкээбил,
чабы...ах) Дуоскаҕа ойуулара тураллар.
Ойуулары дьаарыстаан,
таһаараллар.

дьиэлэри

Тыллары ааҕаллар, ойуутун
булаллар, кɵппүт дорҕооннору
быhаараллар,
суруйаллар,
“дьиэни туталлар”
Уорэ5эр
ыарыр5атар
о5о
соруда5ы
тутан чэпчэтиллибит
толорор. Учуутал комолоьор.

- Пааранан бэйэ-бэйэҕит үлэтин бэрэбиэркэлээҥ
6.Физминутка
Сыала: хамсанан
сынньаныы
7. Бэйэ улэтэ

Сана билии ыларыгар
баар билиитигэр
тирэҕирэр;

Сынньалаҥы тэрийэр.

Тэтэрээккэ үлэ.
-Бу тылларга Дь дуу Ч дуу сурулларын хайдах
биллибит? (таба саҥаран, истэн). Маладьыастар!
-Аны билигин таба саҥаран, таба суруйарга
дьарыктанабыт.
-Стр. 47 эрч.13 булабыт. Хайдах толоруллар
сорудаҕый? Ким биллэ?
Кыраһыабай буочарынан суруйабыт.
- Пааранан бэйэ-бэйэҕит үлэтин бэрэбиэркэлээҥ.
- Оҕолор, бүгүн биһиги Дь уонна Ч дорҕооннорго
8.Билиини
дьиэ тутан биэрдибит. Кинилэр тоҕо ыаллыы
чиҥэтии уонна
хонтуруолланыы олороллоро буолуой? (маарыннаһаллар)
-Бастакы дьиэ туһунан ким тугу этиэн баҕарарый?

Бэйэни салайынардьаhанар үөрүйэх:
Төрөөбүт тылын барҕа
баайын сыаналыыр, тыл
кэрэтигэр умсугуйар,
этигэн тыл күүһүн,
кыаҕын толору туһанарга,
тылын-өһүн бэйэтэ сатаан
чочуйан, санаатын
сиһилии этэргэ, кэпсииргэ
дьулуһар.
Олоххо баар бэйэ
уопутугар тирэ5ирэр

Пааранан
бэйэ-бэйэлэрин
үлэтин бэрэбиэркэлииллэр.
Хоһоон
тылынан Бэйэни салайынардьаһанар сатабыл:
хамсаныылары оҥороллор

Сылааны таһаарар, салгыы
үлэҕэ бэлэмнэнэр.
Yɵрэнэр кинигэнэн үлэлииллэр. Тустаах үɵрэх
Эрч. 13. Маарыннаhар бүтэй биридимиэтин үɵрэтии
дорҕоонноох тыллары таба түмүгэ

суруйаллар, дь,ч буукубалары Маарыннаhар [дь], [ч]
бүтэй дорҕоонноох
аннынан тардаллар.
тыллары таба суруйар;
сорудах хайдах
Пааранан
бэйэ-бэйэлэрин толорулларын сэрэйэн
корон этэр.
үлэтин бэрэбиэркэлииллэр.
Бэйэ
санаатын
сааhылаан Тустаах үɵрэх
биридимиэтин үɵрэтии
этэллэр.
Атын
оҕолор
эппиэттэрин түмүгэ
Ыйытыыга эппиэттиир,
болҕойон истэллэр.
сэhэргэhэр.

Сыала: Саҥа
ылбыт билиини
чиҥэтии уонна
хонтуруолланыы

9. Рефлексия.
Бэйэни
сыаналаныы
Сыала:
үɵрэнээччи
бэйэтин үлэтин
сыаналааhыны
тэрийии

(бастакы дьиэҕэ Дь буукуба олорор. Манна барыта
Дь буукубалаах тыллар бааллар: дьуос,...
-Иккис дьиэ туһунан тугу этиэххитий? (...)

Бодоруһар үөрүйэх:
Атын киhи тугу
саҥарарын быhа түспэккэ
болҕойон истэр.
Билэр-көрөр үөрүйэх:
Ылбыт билиитин сатаан
түмэр, сааһылыыр

-Оҕолор, дорҕооннору таба саҥардахпытына, таба
суруйабыт.
Биир биир дуоска иннигэр
Бэйэни сыаналаныыны тэрийэр. (слайд)
- Чэ, эрэ оҕолоор, эhиги иннигитигэр «Ситиhии
тахсан
маска
сэбирдэх Билэр-көрөр үөрүйэх:
маhа» турар.
иилэллэр.
Ылбыт билиитин сатаан
- Араас онноох сэбирдэхтээх мас. Эн ханнык
түмэр, сааһылыыр
сэбирдэҕи талаҕын?
Бэйэтин таба сыаналанар.
От күɵх: барытын билэбин
Араҕас: сороҕун билэбин
Кыhыл: ыарырҕатабын

“Ситиhии маhыгар” араас ɵҥнɵɵх сэбирдэхтэри
сыhыарыы:

10. Уруогу
тумуктээьин.
Сыала: уруок
түмүгүн
быhаарыы

Уруок түмүгүн быhаарыыны тэрийэр.
- Маарыннаhар
бүтэй
дорҕооннорго эһиги
кɵмɵҕүтүнэн дьиэ тутан биэрдибит.
-Бу уруокка туох саҥаны биллибит? Туохха
үөрэннибит?
-Билэр маарыннаьар бутэй дор5оонноорунан
кластерда онорун.
Маарыннаь.
бут.дор5.

х-ҕ

н-ҥ

дь-ч

-Сыалбытын ситтибит дуо?
-Бары маладьыастаргыт, көхтөөхтүк үлэлээтигит,
аныгыскы уруокка биhигини ɵссɵ саҥа арыйыылар
күүтэллэр.

Түмүк оҥороллор.
Ыйытыыларга эппиэттииллэр
Бэйэ
санаатын
сааhылаан
этэллэр.
Атын
оҕолор
эппиэттэрин
болҕойон истэллэр.
Билэр матырыйаалын уонна
сана ылбыт билиитин тумэн
кластер онорор.

Билэр-көрөр үөрүйэх:
Ылбыт билиитин сатаан
түмэр, сааһылыыр,
сахалыы сиьилии
эппиэттиир. Бэйэтин
тылынан кэпсиир.

