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Тиэмэм: «Алын сүһүөх кылаас о5олоругар ааҕыы уруоктарыгар туттуллар ньымалар
Сыалым: оҕо уус-уран айымньыны ааҕарыгар интэриэһи үөскэтии, айымньыны
баҕаран туран ааҕалларын ситиһии.
Соруктарым:
- оҕо хас биирдии айымньыны тус бэйэтэ иэйиитинэн ылыныытын хааччыйыы;
-ситиhиэхтээх эйгэни үөскэтии, толкуйдуур, үлэлиир кыахтарын толору туһаналларын
сайыннарыы;
- ааҕыы культуратын иҥэрии.
Оҕо хайдах үөрэхтээх, билиигэ баҕалаах киһи буола улаатара ааҕарга тапталы, интэриэһи
иитииттэн улахан тутулуктаах. Ол үлэтин оҕо оскуолаҕа эрэ кэллэҕинэ саҕалыыр арыый
хойутааһын буолар. Бастакы уочарат дьиэ кэргэҥҥэ ийэ-аҕа, эбээ-эһээ, эдьиий-убай
ааҕаллара үтүө холобур буолар. Оҕобут А-тан саҕалаан ааҕарга үөрэниэҕиттэн оскуоланы
бүтэриэр диэри улахан эппиэтинэс, үгэс курдук, алын кылаас учууталыгар сүктэриллэр.
«Сатаан ааҕар» диэн өйдөбүлэ сүрдээх киэҥ. Сүһүөхтэн тылы таһаарыыттан саҕалаан,
тиэкиһи ааҕыы эрэ буолбакка, геройу, түгэни ойуулаан көрөн чугас ылыныы, өйдөөн ааҕыы
буолар. Ол хаһан да судургутук, түргэнник туолбат. Алын кылаастарга хас биирдии оҕону
өйдөөн ааҕарга үөрэтии биир сытыы кыһалҕа буолар. Ол инниттэн оҕо сөбүлээн,
интэриэһиргээн ааҕар усулуобуйатын тэрийиэхтээхпит. Ааҕыы хас биирдии киһи олоҕор
сүрүн миэстэни ылара саарбаҕа суох. Күннээҕи олоххо ааҕыы хас хардыыбыт аайы ирдэнэр.
Аспытын-таҥаспытын талартан саҕалаан, үөрэххэ-үлэҕэ аахпакка табыллыбаппыт. Ол
аахпыттарын

бэйэлэриттэн

таһааран,

санааларын

сөпкө

этэллэрин,

кэпсииллэрин

ситиһиэхтээхпит.
Аа5арга интэриэһи үөскэтэргэ саҥалыы көрүүлэрим (новизна): оҕо бэйэтэ айымньыны
ааҕан, тутан-хабан, көрөн-истэн, салайан оҥордоҕуна айымньы ордук чиҥник киирэрин
бэлиэтиэххэ сөп. Манна оҕоҕо элбэх «көҥүл» бэриллэр. Толкуйдууруттан саҕалаан оҥорончочуйан таһаарарыгар дылы. Үлэ тиһигин быспакка бара турар, оҕо санаата ордук учуоттанар,
этиилэрэ-көрүүлэрэ үрдүктүк сыаналанар.
Билиҥҥи кэмҥэ ирдэбиллэр (актуальность): хас биирдии оҕо тус-туспа көрүүлээх,
толкуйдуур дьоҕурдара эмиэ туһунан. Ону учуоттаан, оҕоҕо өйдөнүмтүө сатабыллары,
үөрүйэхтэри толкуйдаан, саҥаттан-саҥа ньымалары киллэрии олох ирдэбилэ буолла.
Үөрэтии объегынан буолар: алын кылааска үөрэнэр оҕолор.
Үөрэтии предметэ: ааҕан өйдүүллэригэр араас ньымалар.
Литература уруоктарыгар биир улахан проблеманан оҕо уус-уран айымньыны
дьиэтигэр ааҕыыта буолар. Билигин оҕо сахалыы аахпат, бэриллибит сорудаҕы толорбот
эбэтэр көтүмэхтик сыhыаннаhар буолла. Ол курдук олох хаамыытын батыhан аралдьыйар

түгэннэрэ элбэҕэ бэрт: телевизор, компьютер, видео, интернет, телефон уо.д.а. олоххо
киириитэ оҕо куннээҕи үлэтин тиhигин кэhиитигэр тириэрдэр. Ону тэҥэ бэриллэр
сорудахтар интэриэhи тарпат, биир халыыптаах буолан үөрэнээччи дьиэҕэ бэриллэр
ааҕыыны толорбот буолуон сөп. Онтон сылтаан үөрэххэ интэриэhэ, сыhыана, үлэлиир, айар
дьоҕурун сайдыыта биллэ- көстө уларыйар, мөлтүүр. (Сыһыарыы 1)
Уруок кэмигэр уус-уран айымньыны, үксүн улахан айымньылары ситэри-хотору
барытын кыайан ааҕыллыбат. Онон оҕо дьиэтигэр хайаан да ааҕара наада. Үөрэнээччи
дьиэтигэр ааҕара уруок төhө айымньылаахтык, интэриэhинэйдик барбытыттан тутулуктаах.
Уус-уран айымньыга оҕо интэриэhин көтөхпөтөххүнэ, оҕо айымньыны өйдөөбөт, ылыммат
буоллаҕына, дьиэтигэр ааҕара саарбах. Онон оҕону интэриэhиргэтэн дьиэтигэр ааҕарын
ситиhэр сыалтан учуутал араас ньыманы туттуон наада. Араас ньыманы туттар сыалтан, оҕо
сааһыттан көрөн уратылаахтык оҥоһуллар.
Ааҕыы уруоктарыгар дьиэҕэ сорудах хайаатар да бэриллиэхтээх дии саныыбын. Ол
эрээри, олус элбэҕи, ыарахан сорудахтаан биэрэн оҕо өйүн-санаатын баттыыр сатаммат.
Кини толкуйугар, дьоҕуругар, кыаҕар сөп түбэhиннэрэн аахтарар, үлэлэтэр сиэрдээх, үтүө
түмүктээх буолар.
Урут да, билигин да дьиэҕэ үлэни толоруу - уруокка барбыты чиҥэтии,
барыллыахтаах темаҕа күлүүс буолар сорудахтары толоруу. Өскөтө оҕо дьиэҕэ ааҕарга
бэриллибит айымньыны аахпат, сорудаҕы толорбот буоллаҕына, бу оҕо ааҕыыта мөлтөх,
билиитэ намыhах буолар, тыла-өhө тутахсыйар, туттар тылын саппааһа хаҥаабат, толкуйа,
дьоҕура ситэ сайдыбат. Ол иhин дьиэҕэ үлэни хайаан да ирдэниллиэхтээх. Ирдээбэтэххэ
үөрэтиллэр айымньы өйдөммөт, ситэ арыйыллыбат.
Онон дьиэҕэ үлэҕэ уус-уран айымньыны ааҕыыны тэрийии оҕону үөрэтиигэ, иитиигэ
биир суолталаах, чинчийиини эрэйэр проблема буолар. Мин кылгастык бэйэм үлэбиттэн
санаабын үллэстиэхпин баҕарабын.
Оскуолаҕа уус-уран айымньыны ааҕыыны кыра кылаастан күүскэ ирдиэххэ наада.
Орто саастаах оҕолор ааҕыыны кэрэхсээhиннэрэ кыра кылаастарга олоҕурбут буоллаҕына,
кини уус-уран айымньыны интэриэhиргээн ааҕар. Дьиэҕэ үксүгэр ааҕыллыбыт айымньыны
иккистээн хатылаан ааҕалларыгар сорудахтанар. Айымньыны анардас истэн ылыныы
таhыма, төhө да учуутал уонна үөрэнээччи үчүгэйдик аахпыттарын иhин, көтүмэх буолар. Ол
бастакы истиилэрин ылыныыларыгар тирэҕирэн, оҕолор уус-уран айымньыны бэйэлэрэ
дьиэлэригэр сиhилии ааҕалларын учуутал ситиhиэхтээх. «Дьиэҕитигэр ааҕан кэлээриҥ»
эбэтэр

«Ситэрэн

ааҕаарыҥ»,-

диэн

курдук

быhаччы

сорудахтар

туhалара

кыра.

Үөрэнээччилэр үөрэтиллэр айымньыга интэриэстэрин саҥалыы күөдьүтүллүөхтээх. Ону
көҕүлүүргэ, ирдииргэ дьиэҕэ ааҕары ситиhэргэ сорудах арааhын толкуйдаан биэриэххэ
наада.

Ол курдук:


айымньыны кэрчиктэринэн үллэрэн аахтара биэрии;



толкуйдатар сорудахтаах ыйытыы биэрэн оҕо ааҕар интэриэhин тардыы;



билбэт тылларын суруйуу, быhаарыы;



аахпыт кэрчигин тылыгар чугаhатан уруhуйдатыы;



аахпытыгар викторина ыйытыыларын толкуйдааһын;



кроссворд оҥоруу;



кластер оҥоруу;



бырайыак оҥотторуу, инсценировка уо.д.а.
Айымньыны кэрчиктэринэн үллэрэн биэрэргэ ис хоhоонун тиэкис тылыгар чугаhатан

кэпсииргэ, билбэт тылларын быhаарарга сорудахтыахха сөп. Кылгас айымньы кэрчиктэрин
хас да оҕоҕо араас сорудахтаан биэрдэххэ үлэ өссө интэриэhинэй буолар. Айымньыны
кэрчиктэринэн үллэрэн ааҕар сорудаҕы биэрдэххэ оҕо сурэҕэлдьээбэт. Ким эмэ аахпакка
кэллэҕинэ айымньыбыт ис хоhооно алдьанар, доҕотторун туhэн биэрэр, онон бэйэ –
бэйэҕитин түhэн биэримэн диэн эттэххэ, оҕо эппиэтинэhэ үрдүүр. Онон оҕо доҕотторун
түhэн биэримээри күhэллэн да ааҕар, кэнники онто үөрүйэххэ кубулуйар.
Сорудахтаах, толкуйдуурга көҕүлүүр ыйытыылары биэриэххэ наада. Холобура,
айымньыга чопчу биридимиэт ханна баара, сытара, ууруллубута ыйытыллар. Эбэтэр,
айымньы дьоруойа хаһан, ханна, ханнык түбэлтэҕэ оҥорбутай? Маннык толкуйдатар
ыйытыылар оҕо айымньыны ааҕарыгар сүрүн төһүү буолаллар.
Үөрэнээччилэргэ уус-уран айымньыга уруhуй, ойуу оҥотторуу уруокка туhаныллар
айымньылаах ньыманан буолар. Уруhуйга сыhыаннаах, дьоҕурдаах оҕолорго баҕаларынан
көрөн,

айымньы

сүрүн

санаата

түмүллүбүт

түгэнин

дьиэлэригэр

оҥороллоругар

сорудахтанар. Уруhуйдуурга айымньы айылҕатын, геройун, көрдөрөр кэмин, ис хоhоонун
айымньы тылыгар-өhүгэр болҕомтотун уурарыгар сорудахтанар.
Ааҕар айымньыларыгар викторина ыйытыыларын, кроссворд, тест сорудахтарын
толкуйдуулларын оҕолор олус сөбүлүүллэр, хоруйдарын бэйэлэрэ сурунан кэлэллэр.
Уруокка кэлэн оонньотоллорун астыналлар. Бу сорудаҕы айымньы ис хоhоонун үчүгэйдик
билэр эрэ оҕо оҥоруон сөп. Онон айымньыны ааҕыыга эмиэ көҕүлүүр.
Бырайыак оҥоруу бу сүрдээх уустук, сыралаах, уһун кэмҥэ толоруллар

үлэ. Бу

сорудаҕы улахан кылааска бэриллиэн сөп. Бырайыактарын оҥороору оҕолор айымньыны
толору билиэхтээхтэр, ол иһин ааҕарга күһэллэллэр. Бу сорудаҕы бөлөхтөөн биэрдэххэ
оҕолор бэйэ-бэйэлэрин кытары бодоруһаллар, бэйэ-бэйэлэрин иннигэр эппиэтинэстээх
буолаллар, олохтоохтук толкуйдуур дьоҕурдара тобуллар. Инсценировка - уруокка оҕолор
сөбүлээн туттар ньымалара. Манна күннээҕи дьуһуурунай сүрүн салайааччы буолар.
Айымньы интэриэһинэй буоларын туһугар «тугу гынабыт?», «тугу толкуйдуубут?».

(Сыһыарыы 2). Аныгы уруокка ааҕан кэлэллэриттэн ураты, өссө оҕолорго сорудах биэрэр:
«маны аҕалаҕыт», «маны толкуйдуугут».
Кластер оҥорууга ымпыгын-чымпыгын өйдөөн аахпыт оҕо оҥорор. Маннык сорудаҕы
«Таҥнары тутуллубут кылааска» («Перевернутый класс») ыытыахха сөп. Ааҕарга айымньы
бэриллэр. Сүрүн дьоруойтан саҕалаан, кини быһыытын-таһаатын, үлэтин, дьарыгын ыйан
кластер оҥорор. Уруокка кэлэн маннык үлэлэриттэн саҕалаан ырытыһыы оҥорон күннээҕи
уруок тиэмэтигэр тиийэн кэлэллэр. (Сыһыарыы 3)
Үөрэтиллэр

айымньыны оҕолор бары

аахтахтарына эрэ, уус-уран айымньыны

ырытыы көдьүүстээхтик барар.
Түмүк
Түмүкпэр, этиэхпин баҕарабын, төһөнөн оҕоҕо интэриэһинэй сорудахтар бэриллэллэр
даҕаны, оччонон ааҕыыга тардыһыыта күүһүрэр. Баҕаран туран саҥаттан саҥа сорудах
албастарын толкуйдууллар. Дьиҥнээх олоххо буолбут түбэлтэни кытта сатаан тэҥниир.
Маннык хайысхалаах ньымалары туттан, оҕоҕо «көҥүл» биэрдэххэ интэриэстэрэ
үрдүүр. Араас сайыннарыылаах үөрэх салааларын туттан оҕо инники барарыгар салайан
биэрэбит.
Хайа баҕарар учуутал ааҕыыны дьиэҕэ сорудах биэрэригэр араас ньымалары бэйэтин
үлэтигэр

утумнаахтык

саарбахтаммат.

Оҕо

киллэрдэҕинэ,

ааҕар

дьоҕурун

оҕону

үөрэтиигэ-иитиигэ

сайыннардаххына

кини

ситиһиилэнэрэ

кэнники

үчүгэйдик

үөрэнэригэр, киһи быһыытынан сайдарыгар улахан төһүү күүс буолар. Төһө да учуутал
үлэлэстэр, дьиэҕэ төрөппүт өттүттэн оҕо ааҕарын ирдээбэт, хонтуруоллаабат буоллахтарына,
үлэ түмүгэ соччото суох буолар. Ону туоратар инниттэн үлэбэр төрөппүттэри, библиотекары
кытта ситимнээхтик үлэлии сатыыбын. Дьиэлэригэр библиотека тэринэллэригэр, хайдах
кинигэ атыылаһалларыгар, хаһыат, сурунаал суруталларыгар сүбэлиибин. Оҕону аахтарарга
лекторийдары ыытабын, памяткалары түҥэтэбин. Дьиэ кэргэнинэн викториналарга,
күрэхтэргэ кытталларын көҕүлүүбүн.
Ити курдук, оҕону ааҕааччы гынан иитэн-такайан таһаарарыгар, хас биирдии учуутал
олус элбэх ньымалаах. Хас биирдии оҕо айылҕата уратытын үөрэтэр, ону үлэҕэ туһанар,
төрөппүтү кытта үлэни тэрийэр, айар дьоҕуру сайыннарар буоллахха, атыннык эттэххэ, оҕо
сөбүлээн, интэриэһиргээн ааҕар усулуобуйатын тэрийдэххэ, үлэбит түмүктээх буолара
көстөр.

Сыһыарыы 1.
4 кылаас
1990 сыл

Аахпытын ис хоһоонун

Тылы чуолкайдык

аахпыт тыл ахсаана

өйдүүрэ

саҥарара

120-130 тыл

Толору өйдүүр, кэпсиир.

Саҥарар саҥата чуолкай,
тобуллаҕас. Сурук
бэлиэлэрин сөпкө тутуһан
ааҕар.

2000-2010 сыллар

Аахпытын ис хоһоонун

Тылы чуолкайдык

аахпыт тыл ахсаана

өйдүүрэ

саҥарара

100-105 тыл

Сорох оҕо өйдүүр, кэпсиир.

Саҥалара чуолкай да баар,

Сорох оҕо син өйдүүр,

чуолкайа да суох баар.

боппуруос көмөтүнэн

Сурук бэлиэтин сорох оҕо

кэпсиир.

билиммэт.

2011-2021 сыллар

Аахпытын ис хоһоонун

Тылы чуолкайдык

аахпыт тыл ахсаана

өйдүүрэ

саҥарара

60-100

Сорох оҕо өйдүүр, кэпсиир.

Саҥалара чуолкай да баар,

Сорох оҕо син өйдүүр,

чуолкайа да суох баар.

боппуруос көмөтүнэн

(Тылларын чуолкайдык

кэпсиир.

саҥарбат оҕо үгүс.) Сурук

Сорох оҕо кэпсииригэр

бэлиэтин тутуспат.

нууччалыы тыллары кыбытар.
Сорох оҕо туох туһунан
аахпытын боппуруос да
көмөтүнэн сатаан кэпсээбэт.

Сыһыарыы 2.

Т.Е.Сметанин «Бороҥ куобах үөрэммитэ» остуоруйа (2 кылаас)

Сыһыарыы 3.
«Кэҕэ» (эбэҥки остуоруйата) 3 кылаас
Кэҕэ

Ким көрбүтэй?

Тугу билэҕин?

Туһата, буортута

?

?

Түмүк

Эһиги ийэҕитигэр, төрөппүттэргитигэр тугу көмөлөһөҕүтүй?

