Бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар квест – дьарык конспега.
Толордо: Замятина Алёна Егорвна, Нам улууһун, Бүтэй –Үрдэттэҕи “Сардаана”оҕо саадын старшай иитээччитэ.
Тиэмэтэ: “Төрөөбүт улууһум – Нам сирэ”
Сыала: Оҕолору төрөөбүт сиргэ – уокка, дойдуга тапталы, ытыктабылы, киэн туттууну иҥэрии уонна патриотическай тыыҥҥа иитии.
Соруктара: - Оонньуу көмөтүнэн оҕолор билэр – көрөр дьоҕурдарын сайыннарыы.
- Олорор улуустарын дьаралыгын, былааҕын, гимнын туһунан билиилэрин салгыы чиҥэтии.
- Саҥарар саҥаларын сайыннарыы, тылларын саппаһын байытыы.
- Тылы сөпкө сүһүөххэ араарарга, этии оҥорорго, бэриллибит буукубанан тыл таһаарага эрчийии.
- Тэҥнээхтэрин кытта эйэлээхтик оонньуулларын, бодоруһалларын тэрийии.
- Толкуйдуур дьоҕурдарын сайыннарыы уонна болҕомтолоох буоларга иитии.
- Киэн туттар биир дойдулаахтарбыт биллиилээх политическай уонна государственнай деятель И.Е.Винокуров уонна поэт
Сивцев Е.С. -Таллан Бүрэ туһунан билиилэрин чиҥэтии, убаастабылы иитии.
- Эйэҕэс сыһыаҥҥа, бэйэ – бэйэҕэ көмөлөсүһэргэ, сэрэхтээх буолуу быраабылатын тутуһарга, улахан киһи уонна табаарыстара
этэрин истэр, атын киһи баҕатын учуоттуур, бодоруһар култуураҕа иитии.
Тыл саппааһын байытыы: Квест, дьаралык, гимн,дьүкээбил
Алтыһар уобаластар:
- Оҕо тылын – өһүн сайыннарыы.
- Оҕо билэр – көрөр дьоҕурун сайыннарыы.
- Оҕо уопсастыбаҕа сылдьарын- бодоруһарын сайыннарыы.
- Кэрэ эйгэни сайыннарыы.
- Оҕо этин сиинин сайыннарыы.
Көрдөрүллэр - туттуллар тэриллэр: Сорудахтаах конвертар, карта, пазл, ребус, аудиозапись, кырыллыбыт буукубалар. Хаартыскалар: И.Е.
Винокурова портрета, Нам улууһун дьаралыга, былааҕа, Лена өрүс, Аппааныга баар И.Е.Винокуров музейа, Хатырыкка –М.К.Аммосов
музейа, Бөтүҥҥэ –ытык сир - Ыыс булгунньах, Никольскайга – Сир музейа. Нам сэлиэнньэтигэр баар И.Е.Винокуров памятнига, Ржевка
сэриилэспит саллааттарга анаммыт сквер, поэт И.Д.Винокуровка – Чаҕылҕаҥҥа анааллаах музей, Намнааҕы историко – энтографическай
музей, М.К.Аммосов болуоссата, Намнааҕы И.Е.Винокуров аатынан пед.колледж,

Этап занятия
Тэрийэр чааһа.
Сыала: Оонньуу
көмөтүнэн оҕолор
билэр – көрөр
дьоҕурдарын
сайыннарыы.

Виды работы,
формы, методы,
приёмы.
ИКТ

Ыалдьыт киирэр.

Карта бэриллэр.
Сүрүн чааһа.
Сыала:
Толкуйдуур
дьоҕурдарын
сайыннарыы уонна
болҕомтолоох
буоларга иитии.

Олорор
улуустарын

Оҕолор оҕо
площадкатын

Содержание педагогического взаимодействия
Деятельность педагога
Деятельность воспитанника

Планируемые
результаты

-Оҕолор, биһиги ханнык
нэһилиэккэ олоробутуй? Онтон
улууспут аата? Ханнык
өрөспүүбүлүкэҕэ олоробутуй?
Киин куораппыт аата?
- Сөп. Биһиэхэ бүгүн Дьокуускай
куораттан ыалдьыт кэллэ, кини
айанньыт. Биһиги Наммыт
улууһун туһунан билиэн –
көрүөн баҕарар. Улууспут
туһунан билиһиннэрэр квест –
айаҥҥа турунабыт дуо?

Дойдутун туһунан
билэр.

- Картанан сирдэтэн
айанныыбыт. Айаммыт устата
араас сорудахтары толоробут
уонна сөпкө толоруллубут
сорудах иһин кистэлэҥнээх –
секретнэй конверт ылан иһэбит.
Айаммыт түмүгэр, ылбыт
конвертары түмэммит туох
кистэммитин билиэхпит.
Сэрэхтээх буоларбытын
умнубаппыт, быраабыланы
тутуһабыт.

-Бөтүҥ нэһилиэгэр.
-Нам улууһугар.
-Саха өрөспүүбүлүкэтигэр.
-Киин куорат – Дьокуускай.
-

Эйэҕэс сыһыаннаах,
тылынан
бодоруһарыгар
култууралаах.
-Айаҥҥа турунарга бэлэммит.
Оҕолору кытта
команда буоларын
быһыытынан биир
тылы булан, сүбэнэн
сорукталлаах
түгэнтэн тахсыыга
бэйэтин салайынар.
-Площадка ааныттан.

дьаралыгын,
былааҕын, гимнын
туһунан
билиилэрин
чиҥэтии.

Тэҥнээхтэрин
кытта эйэлээхтик
оонньуулларын,
бодоруһалларын
тэрийии.

Саҥарар
саҥаларын
сайыннарыы,
тылларын
саппаһын
байытыы.

аркатытыгар ыйаммыт
конверт булаллар.

-Картабытын көрүөххэйиҥ,
айаммыт хантан саҕаланар
эбитий?
- 1 сорудах: Нам улууһун
былааҕа ханнык өҥнөртөн
турарын ити полоскалартан
талан ылыахтааххыт.

Нам улууһун былааҕар баар
өҥнөрү талан ылаллар,
ыалдьыкка кэпсииллэр.
-Халлаан күөх сырдыга өҥ –
ырааһы, сырдыгы. Маҥан долгун
– Лена өрүһү. От күөх – Эҥсиэли
хочотун. Маҥан куба уонна сэттэ
ромбик – Нам улууһун былааҕа
буоларын туоһулууллар.

Оҕолор сыыр үрдүгэр
ууруллубут пазлы
булаллар.

-1 сорудаҕы сөпкө толордугут
онон бастакы кистэлэҥнээх
конверты ылаҕыт.

-Сыыр үрдүттэн пазл буллубут.

-Картабытынан сирдэтэбит.

-Нам улууһун гербэтин оҥорон
таһаардыбыт.

Оҕолор ребус
таайаллар. Груша,
иннэ, массыына,
носорог ойуулар
кэккэлэспиттэр. Ол
тыллар бастакы
дорҕоонноруттан тыл
таһаараллар.
Аудиозапись.

-2 сорудахпыт – пазлы таҥан
оҥоруу.
- Туох тахсан кэллэй?
-Картабытынан сирдэтэбит.
-3 сорудахпыт – ребус таайыы.

- Буллубут, хачыалтан. Конверт
иһигэр ребус сорудах баар.
-Гимн – диэн тылы таһаардыбыт.

Сэрэхтээх буолар
быраабылатын
тутуһар.

Улууһун
дьаралыгын,
былааҕын, гимнын
арааран билэр.

Тэҥнээхтэрин кытта
эйэлээхтик
оонньуур,бодоруһар.

-Гимн – диэн араас дойдулар
сүрүн ырыалара.Гимны туран эрэ
истэллэр, ыллыыллар.

-Гимн диэн тугун аргыспытыгар
быһааран биэриҥ эрэ.
Гимн дойдубут
сүрүн ырыата
буоларын

- Улууспут гимнын ыллаһан
иһитиннэриэххэйиҥ.
Киэн туттар биир
дойдулаахтарбыт
биллиилээх
политическай
уонна
государственнай
деятель
И.Е.Винокуров
уонна поэт
Сивцев Е.С. Таллан Бүрэ
туһунан
билиилэрин
чиҥэтии,
убаастабылы
иитии.

И.Е.Винокуров
портрета.

-Буллубут, конверт хатыҥ маска
ыйаммыт.

-Картабытынан сирдэтэбит.
-4 сорудах – Хоһооҥҥо ким
туһунан этиллэрин таайыҥ.

быһыытынан,
тыаһаатаҕына туран
эрэ истиллэрин
билэр.

Сахабытдойдутун үрдүнэн
Дьол – соргу кустуга алаарар
Ол кустук оһуордаах сырдыгар
Ылдьаа, эн олоҕуҥ арыллар.
Тус хоту баар дьонуҥ эн ааккын
Дьүкээбил суһума дэһэллэр,
Төрөөбүт – үөскээбит бар дьонуҥ -Илья Егорович Винокуров.
Эйигин киэн туттан ахталлар.
-Биллиилээх государственнай,
политическай деятель.
-И.Е.Винокуров – диэн кимий?
-Аҕа дойду Улуу сэриитин
-И.Е.Винокуровка тоҕо саха
кэмигэр норуоту хоргуйууттан
дьоно махтаналларый?
быыһаабыта.

Хаартыскалар:
Аппааныга баар
И.Е.Винокуров
музейа, Хатырыкка –
М.К.Аммосов музейа,
Бөтүҥҥэ –ытык сир -

-Быйылгы сылы улуус баһылыга
Юрий Иннокентьевич Слепцов
Нам улууһугар ким сылынан
биллэрбитэй?
-Сөпкө эппиэт иһин конверт
ылаҕыт.

-И.Е,Винокуров сылынан.

- Картабытынан сирдэтэбит.
-Буллубут, үөт маска
ыйаммытын.

Улууспут
биллиилээх
дьоннорун туһунан
билэр, ытыктыыр.

Ыыс булгунньах,
Никольскайга – Сир
музейа.
Хаартыскалар:
И.Е.Винокуров
памятнига, Ржевка
сэриилэспит
саллааттарга анаммыт
сквер, поэт
И.Д.Винокуровка –
Чаҕылҕаҥҥа анааллаах
музей, Намнааҕы
историко –
энтографическай
музей, М.К.Аммосов
болуоссата, Намнааҕы
И.Е.Винокуров
аатынан пед.колледж,
Олорор
улуустарын
дьаралыгын,
былааҕын, гимнын
туһунан
билиилэрин
салгыы чиҥэтии.
Тылы сөпкө
сүһүөххэ
араарарга, этии

-5 сорудах – Нам улууһун
нэһилиэктэрэ.
Конверт иһигэр баар
хаартыскалартан ханнык
нэһилиэк буоларын быһаараҕыт.
-Сөпкө эппиэт иһин конверт
ылаҕыт.

Аппааныга И.Е.Винокуров
музейа,
Хатырыкка –М.К.Аммосов
музейа,
Бөтүҥҥэ –ытык сир - Ыыс
булгунньах,
Никольскайга – Сир музейа.

Улууһун
нэһилиэктэрин
туһунан билэргэ
интириэстээх.

- Картабытынан сирдэтэбит.
-6 сорудах –Улууспут киинигэр
Нам бөһүөлэгэр баар бэлиэ
миэстэлэр.
- Оҕолор, ханнык бэлиэ
миэстэлэри билэҕитий Намҥа?

- Картабытынан сирдэтэбит.
-7 сорудах
-Оонньуу кэмигэр ылбыт
конвертаргытын аҕалын эрэ.
Билиэххитин баҕараҕыт дуо
кистэлэҥнээх конвертарга туох
баарын?
-Бу туох ойуутай?

-И.Е.Винокуров памятнига,
Ржевка сэриилэспит саллааттарга
анаммыт сквер, поэт
И.Д.Винокуровка – Чаҕылҕаҥҥа
анааллаах музей, Намнааҕы
историяны кэпсиир музей,
М.К.Аммосов болуоссата,
Намнааҕы И.Е.Винокуров
аатынан пед.колледж,

Нам бөһүөлэгин
бэлиэ миэстэлэрин
туһунан
билиэн – көрүөн
баҕарар баҕата
күүһүрэр.

-Буллубут, спортивнай площадка
эркиниттэн.

Тылы сөпкө
сүһүөххэ араарар,

оҥорорго,
бэриллибит
буукубанан тыл
таһаарага эрчийии.

Түмүктүүр чааһа.
Сыала:Оҕолор
билэр ырыаларын

-биһиги улууспутугар туох
сыһыаннаах көтөрүй?
-Куба диэн тылы сүһүөххэ
араарыаххайыҥ эрэ.

Куба ойуутун
көрдөрөр.

-Конвертпыт иһигэр өссө туох
баарын көрүөххэйиҥ эрэ.
-Бу туох ойуутай?
-Бу кимий?
-Биһиги улууспутунан ааһар өрүс
аата?
-Поэт Таллан Бүрэ Лена өрүһү
кытта туох сибээстээҕий?

Нам улууһун
былааҕын, гербэтин
ойуутун көрдөрөр.

-Сөп, Лена өрүс. Лена өрүс -диэн
тылынан этиитэ оҥоруоххайыҥ
эрэ.

Лена өрүс ойууларын
көрдөрөр.

-Конверпыт иһигэр буукубалар
бааллар. Тылла таһаарыаххайыҥ
эрэ.

Буукубалары
холбууллар, тыл
тахсан кэлэр “НАМ”
диэн.

- Сорудахтардаах квест
оонньуубут түмүктэнэр кэмэ
кэллэ.
-Оҕолор, Наммыт туһунан билэр
ханнык ырыалаах этибитий?
“Мин Намы таптыыбын”
ырыабытын ыллаан

-Куба.
-Нам улууһун былааҕар,
гербэтигэр ойууламмыт көтөр.
-Ку – ба. Икки сүһүөхтээх тыл.
Бастакыта ку, иккис сүһүөҕэ – ба.

-Уу, өрүс.
-Поэт Таллан Бүрэ.
-Лена өрүс.
-Таллан Бүрэ Лена өрүс туһунан
кимнээҕэр да ордуктук
хоһооннору, поэмалары айбыт
поэт.

этии оҥорор,
бэриллибит
буукубанан кылгас
тыл таһаарар.
Биир
дойдулаахтарын
поэт Сивцев Е.С. –
Таллан Бүрэ
айымньыларын
билэр,
интириэһиргиир.

Оҕолор Лена өрүс – диэн
тылынан этии оҥороллор.
Оҕолор буукубаларынан Нам –
диэн тылы таһаараллар,
ааҕаллар.

“Мин Намы таптыыбын” ырыа.
Оҕолор 2 куплеты уонна хос
ырыатын ыллыллар.

Нам туһунан
айымньылары,
ырыалары сэргиир.

Ыалдьыт тыл этиитэ.

ыалдьыппытыгар
иһитиннэриэххэйиҥ эрэ.
-Аргыспыт махтанар, оҕолор
улуустарын туһунан
интириэһинэйдик кэпсээтилэр
диэн.
-Көрсүөххэ диэри
-Манан айаммыт түмүктэнэр,
барыгытыыгар махтал.

Саҕалаабыт
дьыаланы тиһэҕэр
тириэрдэр.

Көрсүөххэ диэри!

