Уруок хаамыыта
Кылаас, оскуола:

3 кылаас, Көбөкөн орто оскуолата

Учуутал:

Колесова Ольга Ивановна

Биридимиэт:

Саха тыла

Уруок тиэмэтэ:

Этии тутаах чилиэннэрэ

УМК (учебник аата,
автора)
Уруок тиибэ:

И.И. Каратаев, Н.С. Попова

Учуутал сыала:
Үөрэнэр сорук:

Оҕолор этии тутаах чилиэннэрэ диэн ойдобулу чинэтэллэригэр усулуобуйаны тэрийии
Этии тутаах чилиэннэрин сатаан булабын дуо?
Уруок түмүктэрэ:

1.Биридимиэти
үөрэтии түмүктэрэ:
2. Үөрэх
сатабылларын
сайыннарыы
түмүгэ:

- Этии тутаах чилиэннэрин булуу уонна туттуу

3.Ытык өйдөбүлү
иҥэрии түмүгэ:

Чинэтии уруога

 Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:
- уруок сыалын туруоруу;
- тумугу сыалы кытта тэннээhин;
- бэйэ улэтин былааннааhын, хонтуруолланыы уонна сыаналаныы
 Билэр-кѳрѳр сатабыл:
- ой улэтин дьайыыларын сатаан толорор: тэннээhин, этиилэри ырытыы, мадыаллааhын; кэтээн коруу,
тумук санаа оноруу
 Бодоруһар сатабыл:
- атын киьи санаатын ойдоон истии; кэпсэтиигэ киирсии;
- бэйэ санааны этии, бэйэ санаатын дакастааhын;
- ыйытыы биэрии.
Этии тутаах чилиэннэрэ наадалаа5ын ɵйдɵɵhүн

УРУОК ХААМЫЫТА
Уруок
этаптара

Учуутал дьарыга

Үөрэнээччи дьарыга

1. Тэрээһин
чааhа

- Аламай кун сыламынан!
- Аламай кун сыламынан!
- О5олор уруокка бэлэмнит дуо? Кинигэ5итин уонна - О5олор уруокка бэлэмнэнэллэр
тэтэрээккитин хостоон

2. Үөрэнэр
соругу
туруоруу

- Тэтэрээппитин арыйдыбыт. Бугунну чыыьыланы
уонна кылааска улэ диэн суруйдубут (Кулун тутар 7
кунэ).
О5олор,
бээ5эьээ
ханнык
тиэмэни
хатыылаабыппытый?
- Туьаан туьунан тугу этиэххитин собуй? Кини
ханнык ыйытыыга хоруйдуур? Кэпсиирэ?

- Бугунну сорудахпыт тугуй?
3. Үөрэнэр
соругу
толоруу

- 113 стр. арыйдыбыт, эрчиллии 230. Аа5ын.
Толкуйдаан корун. Тиэкискэ биир эмэ этии
миэстэтин уларытыахха соп дуо? Бу тиэкиьи туох
диэн ааттыах этигитий?
- Иккис, уьус, тордук, бэьис этиилэр туьааннара ким
буоларый? Бу этиилэртэн кэпсиирэ уонна туьаан

Үөрэтии
ньымалара,
алтыhыы
көрүҥэ
Дорооболоьуу,
Бары буттуун

Уорэнээччилэр чыыьыланы уонна Биирдиилээн,
кылааска улэ диэни тэтэрээттэригэр тэтэрээккэ үлэ,
суруналлар.
бэрэбиэркэлэни
О5олор эппиэттэрэ:
и, сыаналаныы,
ырытыы
Туьаан

Ким? Туох? _____

Кэпсиирэ

Тугу гынар? ______
_______

-Быраабыланы
чинэтии

Уруокка
бэлэмнэнии

- Ɵй улэтин
дьайыыларын
сатаан толоруу
-Уруок соругун
туруоруу уонна
ɵйдɵɵhүн
- Бэйэ дьарыгын
хонтуруоллааhы
н
уонна
сыаналааhын

хатылааьын,

О5олор тиэкиьи интонациялаахтык
аа5аллар. Ол кэннэ тыл ситимнэрин
устан баран кэпсиирэни уонна
туьааны бэлиэтииллэр.

Түмүгэ

Бары бүттүүн,
ырытыы,
быhаарыы,
тэӊнээhин,
кэпсэтии

Этиилэри
интонацияннан
аа5ыы,ыйытыыг
а хоруйдааьын,
Этии
тутаах
чилиэннэрин

ситимнэрин суруйун, аннынан тардын.
- Бары бутэрдигит дуо? Бэрэбиэркэлиэххэ.

Сыаналаныы

булуу
- ой улэтин
О5олор
улэлэрин
дьайыыларын
- Аны билигин 232, 233, 234, 235 эрчиллиилэри бэрэбиэркэлииллэр.
Тэтэрээккэ улэ сатаан толорор:
оноробут
Эрчиллии 218, 220, 221, 222, 223
тэннээhин,
Бэрэбиэркэлэн ырытыы;
Бэрэбиэркэлэниэххэ
толороллор
иисыаналаныы, -тумук санаа
- Туох диэн тумуккэ кэллигит?
Улэлэрин бэрэбиэркэлэнэллэр
ырытыы
Кэпсиирэ атын сана чааьынан
оноруу;
бэриллиэн соп эбит.
1.Бэйэ өйдөбүлүн сыаналаныы
Сыаналаныы,
Түмүк оӊоруу,
биирдиилээн,
- Бүгүн биhиги туох саӊаны биллибит? Туохха
- Биhиги бүгүӊӊү уруокпутугар бары бүттүүн
бэйэ улэтин
эрчилиннибитий?
этии тутаах чилиэннэрин туьунан
сыаналаныы
быраабылалары чинэттибит.
2.Бэйэ дьарыгын сыаналаныы
Эрчиллиилэри
барытын
сопко
толорбут О5олор бэйэлэрин сыаналаналлар.
буоллаххына «5» сыана, 1-2 сыыьалаах буоллахха –
«4», устэн элбэх сыыьалаах буоллахха «3» сыана.
Дьиэ5э улэлэрин дневниктарыгар
3.Дьиэҕэ үлэ – стр.116, эрч.237
суруналлар.
- Кɵрсүɵххэ диэри!

- Кɵрсүɵххэ диэри!

