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Аа5ыы уруогун технологическай картата
Учуутал – Ефремова Раиса Семеновна
Кылааһа - 3 б
Уруок темата – Н Якутскай ”Дьукаахтыылар ”
Уруок сүрүн өйдөбүлэ – Остуоруйа5а туох туьунан кэпсэнэрин , автор уерэтэр – иитэр ньымаларын ейдееьун .
Туттуллар матырыйаал - учебник Л.В.Захарова “ Литература аа5ыыта “ , Бичик, 2019.
- карточкалар: тылтан тылларда таьаар.
- презентация: хартыыналары кердерер: кутуйах, чооруос, суруйааччы ; сана тыллар;
- физминутка: “ Тыл оонньуута “
Сыаллара Үѳрэтэр: остуоруйа ис хоһоонун ейдуургэ , салгыытын толкуйдуурга үѳрэнии;
Сайыннарар: остуоруйаны сурук бэлиэтин тутуьан, дор5оонноохтук аа5арга эрчиллии;
Иитэр: остуоруйаны билсиьэн о5ону бэйэ – бэйэ5э бол5омтолоох , улэ5э сыста5ас буола улаатарын иитии.
Сатабыл:
- бэйэни билинэр-керунэр сатабыл: оҕо бэйэтин салайынан үөрэнэр, толкуйдуур, билэр-керер кыа5ын сайыннарыы;

Учуутал дьарыга

Оҕону уруокка
көхтөөхтүк
үлэлииригэр
салайыы

билэр-кѳрѳр сатабыл
Үөрэнээччи
Уруоктан ылбыт
дьарыга
сатабыла
сана билиини
Остуоруйа
ыларга баар
тылларын ырыта
билиитигэр
үөрэнии
тирэ5ирэригэр
уерэтии

Үөрэнээччи дьарыга
Былааннаан үлэлээһин
Үөрэнээччи
Уруоктан ылбыт
дьарыга
сатабыла
сыал-сорук
Сыал-сорук
туруорунан
туруорунуу
кедьуустээхтик
улэлииргэ уерэтии
1 этап (2 мүн)

Сыала:

бодоруһуу
Үөрэнээччи
Уруоктан ылбыт
дьарыга
сатабыла
Беле5унэн улэлииргэ
Бодоруһан
таьаарыылаахтык,
үлэлээһин
кедьуустээхтик
улэлииргэ уерэнии

- уруокка бэлэмнэнии , хомуллуу
Оєолорго
Саҥа дьону
ыалдьыттары
билсиһии
билиьиннэрии.

Билсиһэ үөрэнии

улэлиир миэстэни
бэлэмнээьин, хоьоон
аа5ыы:
Кулуу – оонньуу ах
баран,
Керудуербут
чуумпурда .
Урок буолтун
санатан киэн
кылааска ынырда.
Чугдаарыйар
чуораанчык ,
лынкыр кемус
чуораанчык

Бэйэни сатаан
саланыы

сана дьону кытта
дорооболоьуу

бодоруһуу

Этап түмүгэ: бэйэни туора дьон баарыгар туттунуу, кинилэргэ кыһаммакка үлэлээьин
2 этап (5 мүн)
Проблема туруоруу
Сыала:
- бугун уруокка тугу улэлиирбитин билсиьии
- Оҕолоор, чэйиҥ
Оҕолор
Таабырыны,
эрэ
таайдахтарына
хоьоону таба
таабырыннаһыаҕын: презентацияҕа
таайыы
- Куттаммыта куоска хартыыналар
Чачайбыта чааркаан тахсан иһэллэр:
Соьуйбута сохсо
кутуйах,
Кирийбитэ киьи
баар уьу.
- Аны хоьоонно
аа5ыаххайын.

О5о хартыыналары
керен анализтыыр,
тумук онорор

Уруок тематын
таба таайар,
үлэтин ,сыалын
туруорунар

- хартыыналар ,
суьуехтэрдээх
карточкалар
көмөлөрүнэн уруок
тематын таайыы

Билэригэр
оло5уран теманы
арыйар.
- бэйэтин тус
санаатын этэр,
атын о5о
санаатын истэр.

Куттаныма, чооруос
чооруос , чооруос
до5оччуок,
тохтоо, куутууй,
до5оччуоктыытыам суо5а,
чооруосчаан
оонньуох эрэ,
чооруосчаан.
Туох туьунан
хоьоонуй
Презентацияҕа баар
хартыыналары
көрдөрөр:
- Оҕолоор, эьиги
санааҕытыгар
бүгүҥҥү уруокпут
туохха ананара
буолуой
- Тоҕо итинник дии
санаатыгыт?
- О5олоор, кутуйах
уонна чооруос
туьунан
айымньыбыт аата
туох диэн буолуой.
-Сетеех эппиэти тыл
оонньуутунан
булуоххайын эрэ .
Айымнньыбыт аата
ыьыллан хаалбыт ,

чооруос
Презентация5а
хартыыналары
керен бугун
уруок туохха
сыьыаннаах
уонна темата
туох буоларын
билсиьии,
толкуйдааьын

суьуехтэри холбоон
таьаарын эрэ.
-Айымньы ааптарын
таайын эрэ . Кини
псеввдонима Саха
Сирин киин
куоратын курдук
Этап түмүгэ: Бүгүн биһиги уруок устата араас сорудахтары толоруохпут,пааранан ,
3 этап урока (7 мин)
Проблеманы арыйыы, кинигэнэн үлэ
Сыала : сурук бэлиэтин тутуһан хоһоонноохтук ааҕан иһитиннэрии
Остуоруйа ис
- бэриллибит
Схеманы таба
Кинигэҕэ 62 сирэйи 242 сирэйгэ баар
остуоруйаны
хоһоонун ааҕан
ойуулары остуоруйа
толоро үөрэнэр
арыйыаҕын, Н.
истэригэр
баран ырытар,
ис хоһоонун тутуһан
Якутскай
ааҕаллар, онтон
билбэт тылларын таба талан
«Дьукаахтыылар»
баҕалаах оҕо
ыйытар
уурталыыр
диэн остуоруйатын
хоһоонноохтук
испитигэр сурук
ааҕан
бэлиэтин тутуһан
иһитиннэрэр.
ааҕыаҕын.
- Ким ааҕан
иһитиннэриэн
баҕарарый?
- Остуоруйа5а туох
туһунан этиллэрий?
- Ханнык дьыл
кэмнэрэ
кестеллеруй.
-То5о айдаан
та5ыста.
- Эьиги

бөлөҕүнэн үлэлиэхпит

Сурук бэлиэтин
тутуһан хоһоону
дорҕоонноохтук
ааҕар
- остуоруйаны ааҕан
баран санаа
үллэстиитэ

Дорҕоонноохтук
ааҕа үөрэнэр,
бэйэтин
санаатын этэр,
атын оҕо
санаатын
болҕойон истэр.

санаа5ытыгар
хайалара сыыьа
быьыыланна
- Маладьыастар!
Этап түмүгэ: Остуоруйа ис хоһоонун наһаа үчүгэйдик арыйдыгыт, өйдөөтүгүт.
4 этап урока (2 мүн)
Сынньалаҥ мүнүүтэтэ. Сынньана таарыйа пааранан “ Остуоруйа” диэн тылтан тылларда таьаара оонньуоххайын эрэ. Ханнык паара саамай
элбэх тылы булар эбитий. Сынньанныбыт, салгыы улэлиэххэйин.
5 этап урока (10 мин)
Саҥа тема, тексинэн (бөлөҕүнэн үлэ)
Сыала:
- остуоруйаны ааҕан баран сорудахтарын чопчу толорорго дьулуһуу
- Оҕолоор, билигин
- ааҕаллар
-дор5оонноохтук Презентацияттан
Үлэни
- Остуоруйа ис
Бодоруһан
тексинэн улэ ,
- билбэт
ааҕыы
сорудахтары
былааннана
хоһоонун өйдөөн
үлэлээһин, бэйэ
сорудахтары
тылларын булан - билбэт
ааҕыы, ырытыы,
үөрэнии,
ааҕыы
санаатын этии,
толоруу :
ыйыталлар,
тылларын
толоруу
анализтааһын,
- сорудахтары
атын оҕо
- Текстэн ким булан ырыталлар
өйдөтүү
текистэн
быһааран кэпсииллэр санаатын истэ
аа5ыай . кутуйахтаах
эппиэттэрин
- түмүк оҥоро
үөрэнии.
чооруос кыстыырга
сепке булан
үөрэнэллэр
хайдах
аа5ыы.
бэлэмнэммиттэрин.
-Туох аьы аьаан
олорбуттарый,
-Кутуйах чооруоьу
хайдах аьатар
буолбутуй, то5о ,
-Остуоруйа тумугэ
хайдах буолбутун
булан аа5ын эрэ .
-Остуоруйаттан сана
чаастарын ким

булуой.
-Антонимнары
быьаар :эбэ тус ,
сайын,
арахсыбыттар.
-Кутуйах уонна
чооруос туьунан
задача суоттаа :
Кутуйах ыйааьына
30 г, чооруос -15 г.
Хайалара улаханый
уонна хас тегул.
-Билигин беле5унэн
улэ соруда5ын истн
эрэ :Арай эьиги
суруйааччы эбиккит
буоллар бу
остуоруйаны хайдах
тумуктуе этигитий.
Этап түмүгэ: Сорудахтары сепке толордугут.
6 этап урока. (4 мин) Рефлексия
Сыала: - үлэ түмүгүн оҥоро үөрэнии
- Бугунну уруокка
Туох саҥаны
туох саҥаны
билбиттэрин
биллиҥ,
толкуйдааһын
-Тугу себулээтин
-Ханнык сурун
геройу ордордун ,
то5о.
-Бу айымньыттан
бэйэ5эр туох

Саҥа тыллары
хатылааһын

Уруокка тугу
үлэлээбити ырытыы

Анализтана
үөрэнии

- хас биирдии оҕо
санаатын этэрин
истии

Бэйэ санаатын
этэ, атын киһи
санаатын
болҕойон истэ
үөрэнии

бырааабыланы
оностуон этэй
Этап түмүгэ: - Ханнык сорудах эн санааҕар ыарахан быһылааҕый?
Бу уруокка остуоруйа ис хоһоонун ырытыыны хайдах өйдөөбүккүтүн сыаналаныҥ. (уербут смайлик - барытын өйдөөтүм, кеннеру смайлик ситэ өйдөөбөтүм, хомойбут смайлик - олох өйдөөбөтүм) Смайликтарбытын көрдөрөбүт, мин түмүк оҥоробун.

