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Уруок темата:

Тулалыыр эйгэ устун айан (бөлөҕүнэн оонньуу уруок)

Кылаас:

2 кылаас

Уруок сыала:
Уруок соруктара:
Уруок тэрилэ:

-тулалыыр эйгэ туһунан чиҥэтии
1. Толкуйдуур сатабыллары чиҥэтии, толкуйдаабыт дьоҕурун саҥарарга үөрэтии;
2 Төрөөбүт дойдуга таптал, көрдөөн булар ньыманы туттуу;.
3. Бөлөҕүнэн үлэлиир үөрүйэхтэри сайыннарыы.
презентация, тыл карточкалара, фишкалар, карта.

Үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ:
Тустаах үөрэх предметин үөрэтии

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы

түмүгэ:

түмүгэ:

- оонньуу быраабылатын өйдүүр;

-үлэ араас көрүңэр сыал- сорук

- төрөөбүт дойду өйдөбүлэ;

сорудахтары ырытар; сорудахтары

туруорунар, былаанныыр, түмүгүн

- төрөөбүт дойдуга – сүгүрүйүү,ытыктабыл.

саҥаран истэн быһаарар.

сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар,

- сорудахтары үчүгэйдик өйдүүр, ырытар,

сыаналана үөрэнэр;

туһанар;

-сорудах ис хоһоонун «сэрэйэр» дьоҕуру

- сааһыгар сөп түбэһэр тиэмэлэрин

сайыннарар;

хатылыыр,чиҥэтэр;

-үлэ кэмигэр бодоруһуу сиэрин тутуһан,
бииргэ үлэлиир кыахтанар;
- диалог (кэпсэтии, санаа үллэстии, ыйы-

Ытык өйдөбүллэри иңэрии түмүгэ:

талаһыы, о.д.а.) арааһын сатаан туһанар;
- санарар тылын сааһылаан дьон иннигэр
сатаан санаатын үллэстэр;
-тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри
үөрэтиэхтээҕин арааран өйдүүр.
Уруок тутула
Уруок

Үөрэх предметин үөрэтии

түһүмэхтэрэ

түмүктэрэ:

Үөрэх

Бэйэни

дьарыгар

тэринии:

бэлэмнэнии

1.

Бэйэ

салайыныы,

уруокка

уруокка

бэлэмин

сыалын

Үөрэнээччи оңорор
дьайыылара

хонтуруолланыы;
2.Уруок

Учуутал оңорор дьайыылара

толорорго

туһаайыы

Сорудахтары толоруу
I түһүмэх.
Оонньуу
- Кэпсэтиигэ кыттыһар, санаатын
са5аланыыта,ха
этэр.
маанданан үлэ.
Айылҕаны
харыстааҥ!ситуа
циялар.

Бүгүҥҥү уруокка Бөтүҥ оскуолатыттан
алын сүһүөх учууталлара Анастасия
Николаевна уонна Марина Ивановна уруок
ыыта кэллибит.
Бүгүҥҥү уруокпут “Тулалыыр эйгэ
устун айан” диэн оонньуу уруок буолуога
биһиги тугу сатыырбытын, билэрбитин
барытын көрдөрө сатыахпыт. Уруокпутун
саҕалыаҕыҥ.

-

Үтүө күнүнэн!

Картанан үлэ,көрдөөһүн.
-Биһиги иһэр уубут кирдээх буоллагына тугу - Бөлөҕүнэн үлэ быраабылатын
гыныаххыт этэй?

быһаарсаллар, капитан талаллар,

-Походтуу бардаххытына араас бөхтөр онно- үлэни үллэстэллэр.
манна ыһылла сыталлар,эһиги тугу гыныа -Бэйэлэрин билиилэрин
этигитий?

байытарыгар дьулуhаллар.

Ситуацияны

ырытар,сааһылаан

кэпсиир.

IIтүһүмэх.

- Атын уруокка ылбыт билиитин

Тулалыыр

туһанар;

эйгэттэн
оонньуута

–бэйэ - Кэпсэтиигэ кыттыһар, санаатын
этэр.

-

III түһүмэх.

-Оҕо уруок тиэмэтин арыйарга

Бэйэбит ис

интэриэһэ көбөр, билиэн – көрүөн

турукпут

баҕарар;
- Таайар, сабаҕалыыр, тэңниир,
ырытар дьоҕура сайдар;

Көрүҥ эрэ оҕолор, бу туох буолуой?
Хайыырбыт буолуой?
Оччоҕо билигин хайдах үлэлиирбит
буолуой? (бөлөҕүнэн)
Бөлөҕүнэн үлэлиир туох
табыгастааҕый? (биир санааҕа кэлэбит,

оҕолор эппиэттэрэ

Оҕолор эппиэттэрэ,
сабаҕалааьыннара.

-Доҕотторун санааларын истэр,
бэйэтэ эмиэ тус санаалаах

кэпсэтэбит)
Туох биир санааҕа кэллигит?

Сабаҕалааһын эппиэттэр.

-

Чинчийэн көрөн чопчулуур

Бэлиэлэри көрөн сааһылаан кэпсиир

- Толкуйдууллар, санааларын

кэпсэтиигэ кыттар.
IV түһүмэх.

- Билэр – көрөр дьайыыны

Бэргэн тыллары

оңорор: билиитин чопчулуур,

таай

хаңатар;
Чинчийэн көрүү.

- Билэр – көрөр дьайыыны
V түһүмэх.
Суол бэлиэлэрин оңорор: билиитин чопчулуур,
төһө билэгин?
хаңатар;

VI түһүмэх.
Капитаннар
күрэхтэрэ

сааһылыыллар:Оҕолор сананы
билбиттэрин кэпсииллэр,

Чинчийэн көрүү.

санааларын үллэстэллэр,

- бэйэ- бэйэлэрин истиһэр

-Үлэни үллэстии.

убаастаһар үөрүйэхтэрэ сайдар;

-Бэйэлэрин билиилэрин

- сыаналыы, санааларын

байытарыгар дьулуhаллар.

этэ үөрэнэллэр;

-Таба эппиэти эппиэттииргэ

- инники ылбыт билиитин
билиңңи ылбыт билиитигэр
тэңниир;

дьулуһуу.
- Сабаҕалааһын оҥоруу.
- Толкуйдууллар, санааларын
сааһылыыллар:

VII Түмүк.

Уруок бүтүүтэ бэйэлэрин

Оҕолор сананы билбиттэрин

сыаналана үөрэнэллэр:

кэпсииллэр, санааларын

Уруокка тугу билбиттэрин,

үллэстэллэр,

сатаабыттарын эбэтэр туох
табыллыбатаҕын
хонтуруолланаллар.
Түмүгү билии.Ханнык хамаанда
төһө жетону ылла.

Уруокпут бүтэрэ чугаһаата, туох санааҕа
кэллигит, тугу биллибит, туохха үөрэннибит,
тугу сөбүлээтигит, туохха ыарырҕаттыгыт?

Уруокка туох саңаны билбитин
быһаарсар, сыаналанар.
Тугу эбии үөрэтиэхтэрин сөбүн
быһаараллар, былааннаналлар

