Кылаас чааһа: Доҕордоһуу диэн тугуй?
(3 кылаас)
Сыала: көрсүө-сэмэй, доҕордуу буоларга үөрэнии, сөптөөх психологическай
сыһыаны үөскэтии.
Соруктара:
1. Доҕордуу, дьиҥнээх доҕор диэн кимин быһаарыы;
2. Доҕордуу дьон бэйэ-бэйэтигэр сыһыанын ырытыы;
3. Чинчийии: “Бэйэбин хайдах сыаналанабын?”
4. Доҕордоһуу быраабылаларын таһаарыы;
5. Бэйэ-бэйэҕэ көрсүө-сэмэй, кырдьыксыт, сатаан доҕордоһор хаачыстыбалары иитии.
Хаамыыта:
1. Бэсиэдэ. Доҕордоһуу туһунан урут да билигин да сытыытык кэпсэтэллэр, ырыталлар.
Өссө XVII үйэҕэ францсуз суруйааччыта Франсуа де Ларошфуко эппитэ: “Самый
прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости- это дружба”. Онтон былыргы
древнегреческэй философ Сократ манан тугу эппитий: “Никакое общение между людьми
невозможно без дружбы”. Оччотугар “Доҕордоһуу” диэн тугуй?
Владимир Иванович Даль тылдьытыгар көрүөххэйиҥ: “Дружба- взаимная
привязанность двух или более людей, тесная связь их; бескорыстная, стойкая приязнь,
основанная на любви и уважении”.
2. Доҕордоһуу туһунан оҕолор быһаарыыларын, санааларын истии.
3. Доҕордоһуу туһунан өс хоһооннор суолталарын быһаар:


Эйэҕэс киһи үгүс доҕордоох



Биир силистээх, биир тыыннаах дьон



Икки ардыларынан уу тохтубат



Айан аргыстаах, суол доҕордоох



Атас туһугар атах тостор



Доҕор доҕорун алдьархайга бырахпат

4. Чинчийии: Бэйэҕин хайдах сыаналанаҕын?(самооценка)
Этиилэр
Мин учугэй көрүҥнээхпин
Мин атын дьиҥҥо сөбүлэтэбин
Мин бэйэбиттэн астынабын
Мин ыарахаттартан куттаммаппын

+

-

Мин элбэх доҕордоохпун
Доҕотторбор дьайар кыахтаахпын
Мин эппиэтинэстээх киһибин
Сыыстахпына хомойобун
Көмө көрдүүртэн куттаммаппын
Мин өрүү эйэҕэспин, үөрэ-көтө сылдьабын
Үксүн “+” бэлиэ турбут буоллаҕына, бэйэҕин сөпкө сыаналыыр эбиккин. Өскөтүн
“ – “ элбэх буоллаҕына, бэйэҕин намыһахтыксыаналыыгын, ону үрдэтэр туһугар кыһан.
5. Доҕордоһуу быраабылаларын таһаарыы. Бөлөҕүнэн үлэ:


Эйэҕэс буол



Чиэһинэй буол



Доҕотторгор мэлдьи көмөлөс



Охсуһума, быдьар тылы туттума.

6. Ситуациялары быһаарыы.
1. Доҕорбун өһүргэппит буоллахпына, мин....
2. Доҕорум “2” ылбыт буоллаҕына, мин....
3. Доҕорум алҕас иҥнэн охтубут буоллун, мин....
4. Арай мин кэмпиэттээх буоллум, мин....
5. Арай доҕорум муостаҕа бөх тохпут буоллун, мин....
6. Арай доҕорум кими эмит ыыстыан баҕарбыт буоллун, мин...
7. Доҕорум задачатын суоттаабатах буоллун, мин....
8. Арай доҕорум кистэлэҥин кэпсээтин, мин....
7. Түмүк: бэйэ санаатын этинии.
Доҕордоһуу диэн- ...
Мин санаабар дьиҥнээх доҕор диэн-...
Элбэх доҕордоох киһи-...

