«Этии тутаах уонна ойо5ос чилиэннэрэ» түмүктүүр уруок
технологическай картата
Предметэ: саха тыла
Кылааһа: 5
Тиэмэтэ: Этии тутаах уонна ойо5ос чилиэннэрэ
Уруок тиибэ: түмүктүүр уруок
Уруок көрүңэ: хатылааһын-уруок
Уруок ньымата: бөлө5үнэн оонньуу-күрэхтэһии
Учуутал сыала: оҕо билэр, ɵйдүүр баҕата илиинэн тутан-хабан
кɵрдɵҕүнэ түргэнник үɵскүүрүн ситиһии.
Үɵрэтэр сыала: этии тутаах уонна ойо5ос чилиэннэрин хатылааһын,
этиигэ араас саҥа чааһа буолалларын өйдөтүү; оҕо этии ойоҕос чилиэнэрин
көмөтүнэн тылын саппааһын сайыннаран, текси табатык аа5ар, саңарар
үөрүйэхтэрин иңэрии.
Иитэр сыала: бɵлɵҕүнэн үлэҕэ бэйэ-бэйэни ɵйдɵһүү, түргэнник,
ыраастык тутта үɵрэнии, тɵрɵɵбүт дойдуга тапталы, харыстабыллаах сыһыаны
иҥэрии.
Сайыннарар сыала: толкуйдуур дьоҕуру сайыннарыы, чинчийэр дьоҕуру
үɵскэтии, бэйэ санаатын этэ үɵрэнии.
Сүрүннүүр технология: куолаан үɵрэтии, тойоннооһун, текст ɵҥоруу,
чинчийии.
Сүрүн методологическай ньымалар: ырытыы, тэҥнээн кɵрүү, слайдалар.
Үɵрэтии дэгиттэр дьайыылара:
- Билэр-кɵрɵр үɵрүйэх (познавательнай) - иһитиннэриилэри ɵйдɵɵһүн,
ɵйдɵбүлгэ сɵп түбэһиннэрэн түмүк таһаарыы, тэннээһин, майгыннатыы, тылы
сɵпкɵ туттуу, бэйэ санаатын этинии.
-Кɵннɵһүнэр үɵрүйэх (регулятивнай) – бэйэ санаатын этэргэ боруобаланыы,
онно ыарырҕатыыларын бэлиэтэнии, быһаарыы.
-Бодоруһар үɵрүйэх (коммуникативнай) – учууталы уонна тэҥ саастаахтарын
кытта кыттыһан үлэлиири быһаарсыы, уопсай быһаарыыны ылыныыга
сɵпсɵһүүгэ, сүбэлэһиигэ тиийии.
-Тус санааны, сыһыаны сайыннарар үɵрүйэх (личностнай)- сана үɵскээһинэ,
бɵлɵҕүнэн үлэҕэ сɵпсɵһүүгэ киирии, сɵптɵɵх туттунуу нуормаларын,
ирдэбиллэрин тутуһуу.
Туттуллар тэрил: учебник, экран, компьютер, проектор, компьютернай
презентация (MicrosoftPowerPoint), сорудахтаах кэмбиэрдэр
Үөрэнээччи үлэтин тэрийии:
 Хардарыта үлэ
 Бөлөх үлэтэ
 Фронтальнай

№ Уруок
түһүмэхтэрэ

Слай
далар

Уруок технологическай картата
Учуутал үлэтэ
Үөрэнээччи
үлэтэ

1
.

О5о үөрэххэ
кө5үн
үөскэтии

1

Э5эрдэлэһии, турукка
киллэрии.
Бастакы
соруда5ы
биэрэн
сонур5атыы – уруок
тиэмэтин суот суоттаан
таһааралларын
иһитиннэрии. Куолаан
үлэлээһин бэрээдэгин
билиһиннэрии.

2

О5о
тахсыылаахты
к үөрэнэр
сатабылын
соругун
туруоруу

2

Инники
билбиккэ
оло5уран, этии тутаах
чилиэннэрин
хайдах
өйдөөбүттэрин
тургутар

3

Тахсыылаах
үөрэхтээһини
нэн
дьарыктанарг
а ыһыы,
бытарытыы
ньыматын
туһаныы

3

Норуот тылынан уусуран айымньыларынан
соруда5ы толорторор.
Кэмбиэрдээх соруда5ы
биэрэр. Хас сорудах
кэнниттэн
түмүк
оңорон иһэр

Үөрэнээччи
ханнык
үөрүйэхтэри
иҥэринэрэ
Үөрэнэр
Бэйэни
турукка
салайынаркиирэн,
дьаһанар
бол5омтолорун (регулятивные
учууталга
УУД):
сыалыхатыыллар.
соругу
таба
Уруок
туруорунуу;
тиэмэтин суот Сатаан
суоттаан
былааннаныы
таһаараллар –
уруок тиэмэтин
кытары
билсиһэллэр.
Этии
тутаах Бэйэни
чилиэннэрин
салайынарөйдөөбүттэрин дьаһанар
тургутук
(регулятивные
толорон
УУД):Түмүгү
чиҥэтэллэр
сылыктааһын;
Бэйэни
хонтуруолланыы;
ал5аһы
көннөрүнүү
Куолаан
Билэр-көрөр
соруда5ы
(познавательные
толорон
УУД):
Сүрүн
билиилэрин
үөрэнэр үөрүйэх
чиҥэтэллэр
Бодоруһар
Бөлө5үнэн
(коммуникативны
кырыллыбыт өс е УУД): бииргэ
хоһоонун
үлэлиири
наардыыллар,
былаанныыр,
этии
бииргэ
тапсан
чилиэнинэн
үлэлиир
ырыталлар

4

Бэйэни
сайыннарар
түгэн
үөскээһинин
тэрийии

4

5

5

Айан оҥорор
түгэн
сайдыытын
тэрийии

6

Сыаналааһын
ы тэрийии

7

Дьиэ5э үлэ

Сорудах
биэрэр.
Сыыһаны
көннөрөр.
Ыйан-кэрдэн
биэрэр,
бэрэбиэркэлиир

Бөлөхтөн биир
о5о таабырыны
аа5ар,
иккис
о5о таабырыны
таайар,
үһүс
о5о этии тутаах
чилиэннэрин
булар, төрдүс
о5о
этии
ойо5ос
чилиэннэрин
быһаарар
Схеманан
үлэ. Схеманы
Схемалаах
быһааран
сорудахтары түңэтэр, сөптөөх этиини
үлэ
бэрээдэгин оңорор
быһаарар

6

Айымньыттан
быһа
тардыыны аа5ан, талар
диктант суруйтарар

7

Хаартыскалары
көрдөрөр,
соруда5ы
этэр

8

Ханнык
бөлөх
кыайбытын
иһитиннэрэр. Уруокка
тугу
билбиттэрин,
сатаабыттарын ыйытар.
Ситэ
өйдөммөтөх
түбэлтэ5э
хат
быһаарар. Ким тугу
сөбүлээбитин,
тугу
ыарыр5аппытын
ыйытар.
Кыһаллан
үлэлээбиттэри
бэлиэтиир.
Сыана
туруорар.
Дьиэ5э үлэни биэрэр.
Уруокка
көхтөөхтүк
кыттыбыттарыгар
махтанар.
Уруогу
түмүктүүр.

Билэр-көрөр
(познавательные
УУД): Тобул(ук)
өйүсайыннарарүө
рүйэх

Билэр-көрөр
(познавательные
УУД): Бэлиэнисимволы туһанан
үөрэнэр үөрүйэх.
Бодоруһар
(коммуникативны
е УУД): бииргэ
үлэлиири
былаанныыр,
бииргэ
тапсан
үлэлиир
Тиэкиһи истэр, Билэр-көрөр
толорууну
(познавательные
талан суруйар
УУД):
сүрүн
үөрэнэр үөрүйэхсуруйар үөрүйэх
Этии
Билэр-көрөр
толкуйдуур,
(познавательные
этии
УУД) дьайыылар
грамматическа
й оло5ун булар
Бөлөх
Бэйэнибилиитинэн
салайынартүмүк оңостор. дьаһанар
Бу уруокка тугу (регулятивные
билбиттэрин,
УУД):
түмүгү
сөбүлээбиттэ
сылыктааһын,
рин
этэллэр бэйэни
(рефлексия)
сыаналаныы,
ал5аһы
көннөрүнүү

Дьиэ5э үлэни
дневниктэригэр
суруналлар,
өйдөөбөтөх
төрүн
ыйыталлар

