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Уруок тиибэ: түмүктүүр уруок
Үөрэтии технологията: Ырыҥалыыр, толкуйу сайыннарар технология ( ТРКМ)
Уруокка туттуллар ньымалар
Пааранан, бөлөҕүнэн бииргэ, биирдиилээн үлэлэр.
Уруок түмүгүн ситиhии сыала-соруга:
- Тус сыаллаах сатабыл: айымньыны ааҕыы уонна ырытыы түмүгэр сөптөөх санааҕа кэлэр, урукку уонна билиҥҥи кэми сыаналыыр,
литература олоххо суолталааҕын билэр;
- Бэйэни салайынар сатабыл: Учуутал көмөтүнэн уруок сыалын-соругун туруорар, туруоруммут соруктарын ситиһэргэ
улэтин былаанныыр, сааьылыыр, сыыьатын көннөрүнэр, бөлөххө үлэлиир дьоҕурун сайыннарар.
- Бодоруһар сатабыл: ыйытыыларга хоруйдуур, бөлөххө үлэлиир, бэйэтин санаатын этэр, саба5алыыр,
ыарырҕатар боппуруостарын ыйыталаһар, көмө көрдүүр, тэннээн көрөр,түмүк онорор.
- Билиини көрүүнү ылар сатабыл: билиитин саьылыыр, кластеры оҥорорго ылсар, айымньыны ырытар, айымньы сюжетын, текстэн
наадалаах информацияны булан ылар, урукку уонна билиҥҥи олоҕу тэҥнээн көрөр, түмүк онорор.
Былааннаммыт түмүк.
Предметнэй:
- Аахпыт айымньы ис хоhоонун билэр.
- Тиэкис ис хоьоонун өйдүүр, ырытар.
- Геройдар бэйэ бэйэлэригэр сыһыаннарын кэтээн көрөр, кинилэр дьайыыларын ырытар, онно оло5уран киһи киһиэхэ сыһыанын билэр,
- айымньы сүрүн санаатын өйдүү үөрэнэр.
Личностнай:
Айымньы геройдарын сыһыаннарын ырытан баран ылбыт билиитин олоххо туһанар, бэйэтин иитэр, киһилии киһи буоларга дьулуһар.
Сүрүн өйдөбүллэр: сүрүн герой, ойоҕос герой, кластер,
Туһаныллар тэриллэр:
- Е.М.Поликарпова, Н.И.Филиппова, У.М.Флегонтова, хрестоматия “Төрөөбүт литература”, 5 кылаас;
- компьютер;
- доскаҕа үлэ;
- мультимедийнай проектор;
- уруок презентацията;
- карточкалар, таблица.

Уруок технологическай картата
Уруок этаптара

Учуутал улэтэ

Үөрэнээччи улэтэ

Өйдөбүллэр

мин.

икт

I. Тэрээһин
Уруокка
көҕүлээһин,
турукка
киллэрии

Үөрэнээччилэри эҕэрдэлээһин, уруокка
бэлэм буолууну бэрэбиэркэлээһин,
болҕомтону тутуу

Эҕэрдэлээһии

Кэпсээн

1 мүн

Болҕомтону презентацияҕа
туһаайыы

Ревкомовец,
партизан

слайд №1
слайд №2

II. Хатылааһын

Тургутук

Бэйэни бэрэбиэркэлэнии

5мүн

слайд №3
слайд №4

III. Уруок
тиэмэтин
таһаартарыы.
Толкуйдатыы.
Сыалы-соругу
быһаарыы
IV. Өйдөөһүн,
толкуйдааһын
стадията

Ыйытыылар:
1.Хартыыналарга туох көстөрүй?
2.Иккиэннэрэ тугунан майгыннаһалларый?
3.Туох уратылаахтарый?

Презентацияҕа көстөр хартыынаны
тэҥнииллэр, эппиэттииллэр

1мүн

слайд №5
слайд №6

Ыйытыылар:
1.Киинэҕэ ханнык кэм көстөрүй?
2.Айымньы сүрүн геройа кимий?
3.Ойоҕос геройдар кимнээҕий?
Дуоскаҕа кластер оҥорор.

«Хачыгыр» киинэттэн быһа
тардыыны көрүү, ыйытыыга
хоруйдууллар

кластер

7мүн

слайд №7
слайд №8
слайд №9
слайд №10

V. Айымньыны
диринэтэн
чинчийии.

Хонтуруоллуур, кластер оҥорорго
көмөлөһөр (Таптал, Сэнээһин
Атаҕастааһын, Аһыныы)

Бөлөҕүнэн үлэ: кластер оҥоруу
1.Болҕомтолоохтук аах.
2.Быһа тардыыга ханнык геройдар
сыһыаннара көстөрүй?
3.Хайдах сыһыан көстөрүй?
4.Тоҕо инник сыһыаннаьалларый?
5.Тиэкис тылынан дакаастаа.

Хатаҕалыыр,

10мүн

слайд №11

Эрилик Эристиин олоҕуттан

Тылдьытынан үлэ.

чэчэгэй,
тымтык.

VI. Санаа
атастаьыы,
түмүк
санааны этэргэ
эрчиллии.

1.Оҕолору дьүүлгэ ыҥырар, дуоскаҕа
Кластеры ситэрэр

VII. сынньалаҥ:

Бу - мин доҕорум
Биһиги бииргэ үөрэнэбит Кини миигин өйүүр,
Мин кинини өйүүбүн.

VIII.
Билиини
чиҥэтии

Ыйытыылар:
1.Билигин тэҥэ суох сыһыан баар дуо?
2.Олохпут тупсубут дуо?
3.Киһи киһиэхэ сыһыана уларыйбыт дуо?

IX. Дьиэҕэ улэ

Өйтөн суруйуу. Тиэмэтэ:
Айымньыны ситэрэн суруй
1.Туох саҥаны биллиҥ?
2.Туох түмүккэ кэллиҥ?
3 Туохха үөрэнниҥ?
4. Бу билиигитин олоххо ханнык түгэҥҥэ
туһаныахха сөбүй?
5. Уруокка ордук тугум табылынна?
Хоһоон ааҕар,
Бэлэх биэрэр.

X. Рефлексия,
сыаналаныы

XI. Уруок
тумугэ

2.Сорудах биэрэр, сурук тутулун быһаарар,
оҕолор санааларын истэр, түмүк оҥорор

1.Кластердарын кэпсииллэр,
быһаараллар, дакаастыыллар
2. Пааранан үлэлииллэр, геройга
сурук суруйаллар, ааҕаллар

Сурук тутула

Учууталы үтүктэллэр, хамсаналлар,
саҥараллар

Бөлөҕүнэн үлэ (таблицаны
толороллор)
Урукку уонна билиҥҥи кэми
майгыннаһар уонна ураты
өрүттэрин кэпсииллэр, быһаараллар

7мүн

слайд №12

1мүн

Өс хоһооноро

10мүн

слайд №13

Бэйэ өйдөбүлүн сыаналаныы.
Бэйэ дьарыгын сыаналаныы.

2мүн

слайд №14

Өс хоһоонун талан суруналлар

1мүн

Күннүккэ сорудаҕы суруйуу

