Тиэмэ: Туохтуур уескээьинэ.

Кылаас: 4
Уруок сыала: Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ
-туохтуур аат тылтан, да5ааьын ааттан сыьыарыы кеметунэн уескуурун билии;
-киири тыл оло5о уларыйбатын, сахалыы сыьыарыы сыстарын чинэтии;
-Тылы састаабынан ырытыы;
Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ:
-сыалы-соругу таба туруорунуу;
-тугу билэрин-билбэтин тугу билиэхтээ5ин анааран ейдееьун;
-араас сьыарыылары туттан сахалыы тыл эгэлгэтин уескэтии, туттуу;
-ыйытыыга чопчу хоруйдуурга, дьон санаатын истэргэ кыьаллыы;
-бэйэтин санаатын сааьылаан санаран дьонно тиэрдии.
Ытык ейдебуллэри инэрии тумугэ
-тереебут тылын баайын сыаналааьын, ейдееьун.
Уруок тэрилэ: карточкалар, ПК
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Ыалдьыттары керсебут, э5эрдэлэьэбит.
Бугунну уруокка хас биирдии о5о
санаатын толору этэн, билиитин
тургутан кехтеехтук кыттыа диэн
эрэнэбин.
-Карточка тунэтии.
-Ханнык сана чаастара
бэриллибиттэрий?
-Бэриллибит
тылларга
оло5ун,
сыьыарыытын бэлиэтээн (уруьуйдаа,
суоттаа, атыылаа, мастаа, маастаа,
бултаа, ыраастаа, манхай, холкутуй,
скрипкалыыр)
-Тыл оло5ор тугу бэлиэтии кердугут?
-Бу уруокка тугу билиэхпитий?

-тыллартан тахсыбыт, аат
тылга сыьыарыы

О5олор аа5аллар.
-хоруйдууллар
-карточка5а бэлиэтииллэр
-ырытар, кэпсэтиигэ
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Буочарга улэ тэрийии.
52 с. 7 эрч. Ейдеен аа5ын.
Тонсо5ой тохсунньуга маьы
торулатта5ына-ен сайын кэлэр.
-Бу тугу аахтыгыт? Ыраастык
устабыт.
Кинигэнэн улэ 51 с. 1 эрч. Тылынан
толоруу. Сыьыарыыны туьанан
туохтууру уескэтэллэр.
Туох тумуккэ кэллигит, туохтуур
уескээьинигэр?

эбиллибит…
- туохтуур хайдах
уескуурун
Аа5аллар
-ырытан бэйэ санаатын
этинии
-устуу
- Аа5ыы

-Кэтээн керуу, ырытыы
- санаа этинии, тумук
оноруу
-Туохтууру –лаа
51 с. 2 эрч. Суругунан. Бэйэ толоруута, сыьыарыы уескэтэр
аа5ан билсин, ыйытыы баар буолла5ына -суругунан толоруу,
бары куолуубут.
ыйытан чуолкайдааьын
Туохтуур ессе ханнык сана чаастан
уескуур эбитий? Тыллар олохторун
- тыл оло5ун этэн
этин.Ханнык сыьыарыы кеметунэн?
быьаараллар, туохтуур
3 эрч. Тылынан бэйэ5итин
да5ааьын ааттан уескуурун
бэрэбиэркэлэнэн толоруоххут, -лаа
сыьыарыы кеметунэн туохтуурдары
-о5олор уочаратынан
уескэтэ5ит. Уочаратынан улэлиибит,
туохтууру уескэтэн
бол5ойон истэн улэ5э кыттыьын.
этэллэр, тыл оло5ун,
сыьыарыытын ыйаллар.
Тугу бэлиэтии кердугут?
2 туохтууру талан икки этиитэ
толкуйдаан этэллэр
-Бу киирии тыллар, тыл
оло5о киирии тылга
уларыйбат, сахалыы
сыьыарыы сыстар
-этиилэрин аа5аллар
Дьуьунну -лэппэрдээн тула5ытын эргийэ хамыы
Хамсаныыны толоруу
ур
-тоьугураан иннибит диэки устэ,
туохтууру кэннибит диэки устэ хаамыы
хамсанан -ойуоккалаан
толоролл -харахпытын симэн ылабыт, харахпыт
ор
иьигэр эргиччи керебут
-тонхойобут
-истиьэр,
Суот-таа+быт, аьаа53 с. 10 эрч.
ситэрсэр
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-бугун
-хабылык
Туохтуур ханнык сана чаастартан
уескууруй?

Ханнык сыьыарыы кеметунэн?
Ханнык соруда5ы ордук себулээтигит?
Дьиэ5э улэ 52 с. 4 эрч.

