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Уруок тиэмэтэ:

Туохтуур кэминэн уларыйыыта
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автора)

Д.Б. Эльконин – В.В.Давыдов систиэмэтэ, А.П.Колесова, Л.Г.Готовцева

Уруок тиибэ:

Саҥа өйдөбүлү (дьайыы ньыматын) арыйыы уруога

Учуутал сыала:

Оҕолор туохтуур кэминэн, сирэйинэн уларыйыытыгар ханнык сыhыарыы кɵмɵтүнэн үɵскүүрүн арыйалларыгар
усулуобуйаны тэрийии
Туохтуур кэминэн, сирэйинэн уларыйыытыгар ханнык сыhыарыы кɵмɵтүнэн үɵскүүрүй?
Уруок түмүктэрэ:

Үөрэнэр сорук:

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

3.Ытык өйдөбүлү
иҥэрии түмүгэ:

Туохтуур кэминэн сирэйдэнэн уларыйарыгар халыыба араас сыhыарыынан үɵскүүрүн билии;
Туохтууру кэминэн сирэйинэн уларыйар сыhыарыытын туттуу
 Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:
- уруок сыалын туруоруу;
- түмүгү сыалы кытта тэҥнээhин;
- бэйэ үлэтин былааннааhын, хонтуруолланыы уонна сыаналаныы
 Билэр-кѳрѳр сатабыл:
- ɵй үлэтин дьайыыларын сатаан толорор: дорҕооннору тэҥнээhин, тыл дорҕоонун ырытыы, мадыаллааhын;
дорҕооннор үɵскээhиннэрин, тутуллуутун, саҥарыллыыларын, тылга миэстэтин кэтээн кɵрүү, түмүк санаа
оҥоруу
 Бодоруһар сатабыл:
- атын киhи санаатын ɵйдɵɵн истии; кэпсэтиигэ киирсии;
- бэйэ санааны этии, бэйэ санаатын дакастааhын;
- ыйытыы биэрии.
Үɵрэх киhиэхэ наадалааҕын ɵйдɵɵhүн

УРУОК ХААМЫЫТА
Уруок
этаптара

Учуутал дьарыга

Үөрэнээччи дьарыга

1. Тэрээһин
чааhа

- Аламай кун сыламынан!
- Аламай кун сыламынан!
«Билии баар бараммат баай…»
- О5олор бэйэлэрин санааларын
- О5олор, бу ɵс хоhоону хайдах ɵйдүүгүтүй? Эhиги этэллэр (үɵрэх диэн дьол, барыта
санааҕытыгар туох ис хоhооннооҕуй?
үɵрэхтэн тахсар).

2. Үөрэнэр
соругу
туруоруу

2.1 «Ситиһии» түгэнин тэрийии
- Тэтэрээппитин арыйабыт. Бүгүҥҥү чыыhылабытын
үчүгэй буочарбытынан суруйабыт.

Тэтэрээккэ үлэлииллэр

Сорудах: «Бар» туохтуур араас сирэйинэн уонна
кэминэн уларытан биэрин.


Yлэни
былааннааhын
–
туохтуурдары Yлэни былааннааhын:
сирэйдэринэн араарар ньыматын санатыы
- Туохтуур үс сирэйгэ уларыйар.

- Туохтуур хас сирэйгэ уларыйарый? Ким миэхэ 1-кы сирэй – хайааччы бэйэтин
этиэй? Илиибитин уунабыт. Туохтуур хас кэмнээҕий? хайааhынын бэлиэтиир;

Үөрэтии
ньымалара,
алтыhыы
көрүҥэ
Дорооболоhуу,
сомоҕо домох;
Бары бүттүүн
Биирдиилээн,
тэтэрээккэ үлэ,
бэрэбиэркэлэни
и, сыаналаныы,
ырытыы,
дуоска5а үлэ

Түмүгэ

Үɵрэх киhиэхэ
наадалааҕын
ɵйдɵɵhүн
- Бэйэ дьарыгын
хонтуруоллааhы
н уонна
сыаналааhын
- Туохтууру
сирэйдэринэн
уонна кэминэн
уларытыы
- Туохтууру
тэҥнээhин,
ырытыы

2-с сирэй – хайааччы кэпсэтэр
киhитин хайааhынын бэлиэтиир;

- Учууталы
ɵйдɵɵн истии

3-с сирэй – хайааччы кэпсэтэр
түгэҥҥэ суох киhи хайааhынын
бэлиэтиир;

- Түмүк оҥоруу

Тэтэрээккэ сорудаҕы толороллор
 Оҕолор үлэлэрин тэрийии
«Бар» диэн туохтууру араас сирэйинэн уонна кэминэн
с билиҥҥи
ааспыт
кэлэр
уларытан биэрин. Столбигынан суруйун
.
кэм
- Кытыыга сирэйдэри суруйун (мин, эн, кини), үɵhээ
1 барабын
барбытым барыам
ɵттүгэр кэмнэри.
2 бара5ын
барбытыҥ барыаҥ
- Дьэ, билигин билиҥҥи кэмҥэ уларытын, онтон
3 барар
барбыта
барыаҕа
ааспыт кэмҥэ уонна кэлэр кэмҥэ


Үлэни ырытыы

- Чэ эрэ, бэрэбиэркэлэниэххэ. Ким эппиэти ааҕыан
баҕарар? Бары сɵпсɵhɵҕүт да?


- Мин сɵпсɵhɵбүн

Оҕолор сыаналаныыларын тэрийии

-Илиигитин уунун, ким үлэтэ сɵбүй?
-Ким туохха сыыспытый?

Оҕолор улэлэрин сыаналаналлар
Билэр, билбэт
билиини
таhаарыы

2.2 Оҕолору билбэттэригэр (үɵрэнэр сорукка)
таhаарар түгэн
Сорудах:
Балар тугунан уратылаhан туралларый? Ону туох
кɵрдɵрɵрүй? Халыыба туох кɵмɵтүнэн үɵскүүр
эбитий?

- Онон,бугун уруокка туох сорук турарый?

Туохтуур кэминэн, сирэйинэн
уларыйыытыгар ханнык сыhыарыы
үɵскүүрүй?

Бары бүттүүн,
уруок соругун
туруоруу

Уруок соругун
туруоруу уонна
ɵйдɵɵhүн

3.1 Саҥа өйдөбүлү (дьайыы ньыматын) арыйыы

Буола турар хайааhыны - билигин

Бары бүттүүн,

Ɵй үлэтин

2.3 Үөрэнэр соругу таhаарыы

3. Үөрэнэр

Туохтуурдар
кэминэн
уонна
сирэйинэн уларыйан тураллар
Бары бүттүүн
Халыыб араас сыhыарыыта

соругу
толоруу




саҥа өйдөбүлү арыйыыны тэрийии
кэминэн уларыйыыны дакаастааhын

Хайааhын оҥоhуллан бүппүт ааспыт

- Дьэ эрэ, о5олор, 3-с туохтуурдарын ырытыахха

Оҥоhулла илик хайааhын - кэлэр

барабын – билиҥҥи кэм, сыhыарыыта?
барбытым – ааспыт кэм, сыhыарыыта?
барыам – кэлэр кэм, сыhыарыыта?
Туохтуурдар сыhыарыыларын ырытыы

бар – а (кэм) – бын (сирэй)
бар – быт (кэм) – ым (сирэй)
бар – ыа (кэм) – м (сирэй)

- Тылын олоҕун булун уонна тардын.
- Туох сыhыарыыларай?
- Кэм уонна сирэй сыhыарыылара
- Маладьыастар!
- Онон, туохтуур сыhыарыыта кэминэн уонна
сирэйинэн уларыйар:
- Сɵпсɵhɵбүт
Тыл олоҕо + кэм + сирэй


Оҕолор санааларын ырытыы, кэпсэтии

- Туохтуур кэминэн сирэйдэнэн
уларыйар: билиҥҥи, ааспыт, кэлэр.
Онуоха
халыыба
араас
- Туохтуур ахсаанын, киэбин, кɵрүҥун, туhаайыытын, сыhыарыынан үɵскүүр
буолбат халыыбын ааҕыстахха, салгыы элбэх
- Сɵбүлэhэбит
уларыйыы тахсар кыахтаах эбит. Сɵбүлэhэҕит дуо?
- Туохтуур туhунан тугу этиэххитин сɵбүй?



Түмүк оҥоруу (быраабылаҕа тахсыы)

- Онон, биhиги туох быраабылаҕа тахсабыт?
(Ол бириэмэҕэ оҕолор санааларынан сирдэтэн - Туохтуур сыhыарыыта кэминэн
дуоскаҕа туохтуур сыhыарыытын мадыалын суруйан уонна сирэйинэн уларыйар.
иhэбин).

ырытыы,
быhаарыы,
тэҥнээhин,
кэпсэтии

дьайыыларын
сатаан толоруу,
бэйэ санаатын
этии, бэйэ
бэйэни ɵйдɵɵн
истии, мадыал
оҥоруу, түмүк
оҥоруу
(быраабылаҕа
тахсыы)

- Сыhыарыылар
суруйун.

мадыалларын

Б.к.
тыл олоҕо + а
А.к
тыл олоҕо + т/д
К.к
тыл олоҕо + ыа
ыах

тэтэрээккитигэр

бын
ҕын
ар
ым
ыӊ
а
м
ӊ
а

3.2 Саҥа өйдөбүлү (дьайыы ньыматын) боруобалаан
туттуу

Үɵрэнээччилэр учууталы кытта
туохтуур кэминэн уонна сирэйинэн
уларыйар
сыhыарыыларын
быhааран мадыал оӊороллор
Б.к.
тыл олоҕо + а
А.к
тыл олоҕо + т/д
К.к
тыл олоҕо + ыа
ыах

бын
ҕын
ар
ым
ыӊ
а
м
ӊ
а

Бары бүттүүн,
1 сорудах: Хоhоону ааҕын. Туохтуурдары булан,
биирдиилээн,
ханнык бириэмэни кɵрдɵрɵллɵрүн быhаарын
илиискэ
үлэ,
О5олор
бэриллибит
илиискэ тэтэрээккэ үлэ,
Атомнай лодкаҕа
кинигэни кытта
хоhоону ааҕаллар, туохтуурдары
Убайым устар,
булан,
ханнык
бириэмэни үлэ,
Ыраах хоту океаҥҥа
сыаналаныы
кɵрдɵрɵллɵрүн быhаараллар
Муус аннынан айаннаспыт!
Мин эмиэ моряк буолуом,
Уу аннынан устуhуом,
Дельфини кытта оонньуом,
Акуланы да куотуом!

Бэйэ уонна атын
киhи дьарыгын
хонтуруоллааhы
н, сыаналааhын,
туохтууру
этииттэн булуу,
ханнык
бириэмэни
уонна
сирэйи
кɵрдɵрɵллɵрүн
быhаарыы,
туохтуурга тыл
олоҕун,
кэм
уонна
сирэй
сыhыарыытын

- Ким доргуччу ааҕыан баҕарар? Атыттар бары - Биир үɵрэнээччи хоhоону аа5ар,
ɵйдɵɵн истэбит.
атыттар ɵйдɵɵн истэллэр.
- Бэриллибит илиискэ туохтуурдары булан, ханнык
Ырытыы
бириэмэни кɵрдɵрɵллɵрүн быhаарыахха.
- Бастакы туохтууру ким буллай? Ханнык бириэмэни
кɵрдɵрɵрүй? Тоҕо?
2 сорудах (илиискэ): Бэриллибит туохтуурдары
ырытыӊ. Тыл олоҕун, кэм уонна сирэй сыhыарыытын - Оҕолор туохтуурдары ырыталлар.
бэлиэтээӊ.
саҥарыаҕа, айдаарбыта, үɵрэр, суруйаҕын

саӊарыаҕа, айдаарбыта, үɵрэр,
суруйаҕын

- Чэ эрэ, бэрэбиэркэлэниэххэ
- Ким «саҥарыаҕа» диэн туохтууру ырытыан баҕарар Үɵрэнээччилэр бэйэ уонна атын
киhи дьарыгын хонтуруоллууллар,
(айдаарбыта, үɵрэр, суруйаҕын)?
- Бары сɵпсɵhɵҕүт дуо? Туохтуур кэмин уонна сыаналыыллар
сирэйин сɵпкɵ бэлиэтээбит дуо?
- Кимиэнэ барыта сɵбүй? «+» туруорун
3 сорудах (эрчиллии 56): Туохтууру толкуйдаан
этиини ситэрэн биэрин
1. Бүгүн Уйбаан куоракка … .
2. Сарсыарда күн саhара … .
3. Күhүн сир аhа … .
4. Тигиилээннэр ынахтар тэлгэhэҕэ … .
5. Бу Маайыс сурук … .

Биир үɵрэнээччи сорудаҕы ааҕар,
ол кэннэ бары бүттүүн этиилэри
доргуччу ааҕаллар. Этии тоҕо

бэлиэтээhин,
туохтууртан кэм
уонна
сирэй
сыhыарыытын
булуу
уонна
сатаан туттуу

- Ким сорудаҕы ааҕыан баҕарарый?
ситэритэ суоҕун быhаараллар.
- Этиилэри бары доргуччу ааҕыахха. Этии тоҕо
1. Бүгүн Уйбаан куоракка барда
ɵйдɵммɵтүй? Ону быhаарын.
(кэллэ, барбыта, кэлбитэ).
2. Сарсыарда күн саhара тыкта.
- Туохтууру толкуйдаан этиини ситэрэн биэрин.
- Оҕолор, тэтэрээккитигэр «Эрчилии 56» диэн 3. Күhүн сир аhа үүнэр.
4. Тигиилээннэр ынахтар тэлгэhэҕэ
суруйун.
сыталлар.
5. Бу Маайыс сурук суруйбут
- Чэ эрэ, бэрэбиэркэлэниэххэ
(суруйда).
- Ким туох диэн туохтууру толкуйдаата? Ким
толкуйдаабыт этиилэрин ааҕыан баҕарар?
Сыаналаныы
- Бары сɵпсɵhɵҕүт дуо? Туохтуур кэмин уонна
сирэйин сɵпкɵ туруорбут дуо?
- Кимиэнэ барыта сɵбүй? «+» туруорун
Оҕолор
бэйэлэрэ
бэриллибит
туохтуурдарынан туhанан этии
4 сорудах (илиискэ): Бэриллибит туохтуурдарынан толкуйдууллар
этиитэ толкуйдаан. Тэтэрээккэ суруйун.
үлэлиибин, кэлбитэ, ыллыахтаах, ааҕар

Холобур,
1. Мин заводка улэлиибин
2. Ийэм куораттан кэлбитэ

Бары
бүттүгүт
дуо? Бэрэбиэркэлэниэххэ.
«Үлэлиибин» диэн туохтуурга хайдах этиини
толкуйдаатыгыт? Илиибитин уунабыт. «Кэлбитэ»,
«ыллыахтаах», «ааҕар» диэн туохтуурдарга хайдах
этиини толкуйдаатыгыт?
- Бары сɵпсɵhɵҕүт дуо? Туохтууру сɵпкɵ туттан этии
толкуйдаатыгыт дуо?
- Кимиэнэ барыта сɵбүй? «+» туруорун

3. Кирилл сарсын ыллыахтаах
4. Балтым наар кинигэ ааҕар

Үɵрэнээччилэр бэйэ уонна атын
киhи дьарыгын хонтуруоллууллар,
сыаналыыллар

Сыаналаныы

1.Бэйэ өйдөбүлүн сыаналаныы
- Бүгүн биhиги туох саҥаны биллибит? Туохха
эрчилиннибитий?
2.Бэйэ дьарыгын сыаналаныы
- Бу үс сорудаҕы толорбуккутугар ылбыт «+»
барытын эбин:

- Биhиги бүгүҥҥү уруокпутугар
туохтуур кэминэн, сирэйинэн
уларыйыытыгар ханнык сыhыарыы
кɵмɵтүнэн үɵскүүрүн биллибит
уонна эрчилиннибит

3 «+» - «5» сыана

3 «+» - «5» сыана

2 «+» - «4» сыана

2 «+» - «4» сыана

1 «+» - «3» сыана

1 «+» - «3» сыана

3.Дьиэҕэ үлэ
«Ыллаа» туохтуур араас грамматическай халыыбын
үɵскэтин (сирэйинэн, ахсаанынан, кэминэн).
- Кɵрсүɵххэ диэри!

- Кɵрсүɵххэ диэри!

Сыаналаныы,
биирдиилээн,
бары бүттүүн

Түмүк оҥоруу,
бэйэ үлэтин
сыаналаныы

