Кэпсэтии чааһын торума.
Темата: «И.Е.Винокуров үлэлээбит сирдэринэн экспедиция».
Ыытыллар формата: кэпсэтии чааһа.
Технологията: веб-квест.
Дьарык сыала:
Yөрэтэр: үөрэнээччини көхтөөх үлэ5э угуйуу. Бөлө5үнэн үлэ5э биир
дойдулаахпыт И.Е.Винокуров саха сирин араас муннугар сүңкэн үлэтин
туһунан үөрэнээччи бэйэ дьайыытынан, сатабылынан аныгы веб-квест
технологиянан билиитин хаңатарыгар усулуобуйа тэрийии.
Сайыннарар: кэпсэтиигэ интэриэһи үөскэтии, чинчийэр, үөрэтэр
дьайыыларын, толкуйдуур, санаатын этэр үөрүйэхтэрин сайыннарыы,
интернет ситиминэн (гиперссылканан) бэйэлэрэ үлэлээн билиилэрин
хаңаталларын ситиһии.
Иитэр: бэриллибит сорудахха эппиэтинэстээх сыһыаңңа, бэйэ-бэйэни кытта
бииргэ үлэлээһиңңэ бол5омтолоох буоларга.
Туттуллар: интернет ситим өңөтө (гиперссылка), Хатың-Арыы орто оскуола
виртуальнай музейын сайта, компьютер, проектор, ноутбуктар, тар5атар
матырыйаал.
Кылгас ис хоһооно: Веб-квест ньыманан үөрэнээччи Хатың-арыы орто
оскуола виртуальнай музейыгар интернет ситиминэн киирэн, И.Е.Винокуров
үлэлээбит сирдэрин, норуокка оңорбут үтүө дьыалаларын бөлө5үнэн үлэлээн
үөрэтэллэр. Yлэ түмүгүнэн «И.Е.Винокуров үлэлээбит сирдэринэн
экспедиция» диэн кылгас мини-проект көмүскүүллэр. Пааранан үлэ биир
санаанан үлэлиири кө5үлүүр, компьютерынан үлэлиир сатабылларын
сайыннарар, билиигэ кө5үлүүр, интэриэс үөскэтэр.
Дьарык хаамыыта:
Дьарык
Учуутал дьайыыта
Yөрэнээччи
хаамыыта
дьайыыта
I.
Тэрээьин чаас: бэйэни билиһиннэрии, үлэлиир турукка киирии
II.
Сүрү -2016 сыл Нам улууһугар туох сылынан -эппиэт
биллэриллибитэй?
н
политическэй
уонна
чааь -Биллиилээх
государственнай деятель И.Е.Винокуров
а
төрөөбүтэ 120 сылынан биллэриллибитэ.

Кини Хатың-Арыы нэһилиэгэр 1896
сыллаахха төрөөбүтэ. Илья Егорович
Слайд 1 оло5о саха дьонун оло5ун түң-таң туппут
«И.Е.В гражданскай сэрии, онтон аны саңа оло5у
инокур тутан эрдэхтэринэ соһуччу бүрүүкээбит
аан дойдуга саамай алдьатыылаах А5а
ов»
дойдуну
көмүскүүр
Улуу
сэрии
сылларыгар ааспыта. И.Е.Винокуров олох
эдэр сааһыттан саха сирин араас муннугао
тиийэн үлэлээн, олох ыараханын этинэнхаанынан билэн, салайааччыга тиийэ
үүммүтэ. И.Е.Винокуров, биир дойдулаа5а
М.К.Аммосов кэнниттэн, саха дьонуттан
иккис киһинэн республика бастакы
салайааччыта буола үүммүтэ.
(эрдэ
бэлэмнэммит
о5оттон
иһитиннэрии)
Үөрэнээччи
1
хардыы: -Валера, эн өссө тугу ситэрэн этиэн этэй?
И.Е.Винокуров
ханнык
улууска иһитиннэриитэ
үөрэнээччигэ үлэлээбитэй?
сорук
туруоруу
Веб2
хардыы: - Ону билэр сыалтан эһигини веб-квсет -эппиэт:
ньыманан
И.Е.Винокуров
үлэлээбит квсет
диэн
Теманы
сирдэригэр экспедиция5а ыңырабыт.
интернет
сыалы
ситиминэн
чопчулааһын -Валера, веб-квест диэн тугуй?
түргэн
Интернет ситим оннугар гиперссылканан наадалаах
оскуола виртуальнай музейыгар киирэн информацияны
үлэлиэхпит. И.Е.Винокуровка аналлаах ылыы,
ол
Слайд
2 виртуальнай музей 2007 сылтан үлэлиир. түмүгүнэн
«И.Е.Виноку Маннык аадырыска киирэн көрүөххүтүн проект оңоруу.
сөп http://ievinokurov.narod.ru сайтка.
Веб-интернет,
ров
квсетпоитическай Википедия (свободная энциклопедия)
Помни про … (электроннай мемориал)
путушествие.
деятель»
Виртуальный музей
-Биэс кыра бөлөххө арахсан үс буолан
3 хардыы:
ноутбукка үлэлиигит.
-Экспедиция5а сылдьар дьон тугунан карта,
сирдэтинэллэрий?
маршрутнай
Веб-квест
-Ханнык ба5ар айанньыт маршрутнай лиис,
ньыманан
(көрдөрүү) манан справочник
мини проект лиистээх буолар
сирдэтинэн үлэлиигит.
толоруу
-Көрөн билсэбит.
Маршрутнай лиис.
1.На рабочем столе найти папку

И.Е.Винокуров.
2.Открыть файл «Ученик»
3.На карте найти определенный вам улус
(по отметкам).
4.Гиперссылка. Войти в виртуальный
музей Х-АСОШ.
5.Раздел «Экспедиция по Винокуровским
местам»
6.Найти данный вам улус. Ознакомиться с
жизнью и деятельностью И.Е.Винокурова.
7.Кратко фиксировать на шаблоне.
8.Защита мини-проекта.
Бөлө5үнэн үлэ быраабылата.
Болдьох
бэлиэлэри
баттаан
көрөн
үөрэтиэхтээх
улуускутун
була5ыт,
дьүһүнэ уларыйыа (улуустарын этитии,
бэрээдэгин ыйыы)
Ол улууһу виртуальнай музейга киирэн
була5ыт, аа5ан, үөрэтэн анал шаблоңңа
кылгас
мини-проект
оңорон
көмүскүөххүт.
- Yлэ5итин маннык бэрээдэгинэн тахсан
көмүскүүгүт:
1.Булун
2.Нам
3.Өлөөн
4.Бүлүү
5.Дьокуускай
-бэйэ-бэйэ5итин бол5ойон истин.

маршрутнай
лииһи
көрөн
билсэллэр.

-пааранан үлэ.
Карта5а болдьох
бэлиэни баттаан
көрөн анаммыт
улууһу
булан
виртуальнай
музейга киирэн
чинчийэллэр.
Шаблоңңа
мини-проект
оңороллор.
4
хардыы: -Картанан сирдэтинэн экспедициябытын Мини- проект
са5алыыбыт. Проект көмүскээһин.
көмүскүүллэр.
Проект
Картанан айан
көмүскээһин 1.Булун
2.Нам
3.Өлөөн
4.Бүлүү
5.Дьокуускай
-Yтүө киһи аатын үс үйэ умнубаттар.
III түмүк
Төрөөбүт
нэһилиэгэр
И.Е.Винокуров
аатынан Хатың-Арыы орто оскуола,
кыраайы
үөрэтэр музей, уулусса,
Намнаа5ы педагогическай колледж баар. Валера:
(эрдэ
бэлэмнэммит
о5оттон Оскуолабытыга
иһитиннэрии)
р
«Ылдьаа
ыччаттара» диэн

-Тугу биллигит И.Е.Винокуров туһунан бу
дьарыктан?
Веб-квест
ньыманы
сөбүлээтигит дуо? Ол туһунан кылгастык
санаа5ытын суруйун.
-ханнык
ба5арар
киһи
төрөөбүт
бөһүөлэгин,
нэһилиэгин,
улууһун
историятын, биллиилээх дьоннорун төһө
үчүгэйдик билэр да соччонон төрөөбүт
сирин дириңник таптыыр, патриот буолар.
Чулуу дьону холобур оңостун диэн
ынырабын.

үрдүкү кылаас
о5олорун
түмсүүтэ төрдүс
сылын
киэң
далааһыннаахты
к
үлэлиир.
Араас
хайысхалаах
тэрээһиннэргэ
улуус,
республика,
Россия иһинэн
ситиьиилээхтик
кыттар,
айар,
тутар.

