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Кылаас

9-11

Уерэнэр кинигэ

Саха литературата, уус-уран литература, ырытыылар, ахтыылар

Уруок тиэмэтэ

«Күндэ аата барыбытыгар күндү”

Уруок соруктара

А. А. Иванов-Күндэ олоҕун уонна айар үлэтин билиһиннэрии.

Сурун ейдебуллэр уонна
терминнэр

А. А. Иванов-Күндэ саха литературатыгар, общественнай олоҕор оҥорбут үлэтин өҥөтө, суолтата

Туттуллар информационнай
тэриллэр
Туттуллар ньымалар

Компьютер, проектор, экран, презентация «Күндэ
аата барбытыгар күндү», кинигэ быыстапката

Кɵрдɵрɵр-үɵрэтэр, практическай

Предметтэр икки ардыларынаа5ы сибээс:
Литература, история, ИКТ

№
1

Уруок түһүмэҕэ
Тэрээһин
(3 мүн.)

Слайд
№

Учуутал:
Уруок туругар
киллэрии, тэтими
тутуу, салайыы
-Үтүө күнүнэн!
Хоһоон “Төрөөбүт
тыл”:
Төрөөбүт
Төрүт тыл,
Сөрүүн
Сүөгэй курдук,
Сүрэҕи-быары
Сөрүүргэтэр,
Убаҕас отон
Уутун курдук,
Улахан куйааска
Утаҕы аһарар,
Сырдьыгыныы
көөнньүбүт
Сылгы кымыһын
курдук,
Тостор куйааска
Тоҕулу ханнарар...

Үөрэнээччи

Ситиһиллэр түмүк

Уруокка бэлэмнээх
буолуу.
-Үтүө күнүнэн!

-

.
-Бу ким суруйбут
хоһоонуттан аахтым?
Олус үчүгэй, бары
билэр эбиккит

Оҕолор уруокка бэлэмнэнэллэр;
Тус
суолталаах
дьайыы:
салайыныы,
Бэйэ туругун бөҕөхсүтүү
Уруокка болҕомтону тардыы

бэйэни

2.

Уруокка
көҕүлээһин
5 мүн.

С-1

3

Өйдөөһүн,
толкуйдааһын
20 мүн.

С-2-9

-Экраны болҕойон
көрөбүт.
- Быйыл А. А. ИвановКүндэ төрөөбүтэ 120
сыла. Кини туһунан
биһиги тугу
билэбитий?
Күндэ туһунан норуот
суруйааччыларын
этиилэрин ааҕыы,
ырытыы.
Күндэ олоҕун, айар
үлэтин билиһиннэрии.
Түһүмэхтэринэн
тургутар ыйытыктар:
1. Күндэ төрөөбүт
алааһын аата.
2. Уйбаан Нуолур
Күндэни кытта туох
сибээстээҕий?
3. Аан бастаан
оскуолаҕа ханна
үөрэммитэй?
4. Саха
литературатыгар
ханнык жанр
сайдыытыгар
маҥнайгы акылааты
уурсубутай?
5. Ханнык жанрдарга
ордук
таһаарыылаахтык
үлэлээбит эбитий?

Үөрэнээччилэр
хоруйдара.

Күндэ туһунан норуот суруйааччыларын
этиилэрин билии, айар үлэҕэ (өйтөн суруйуу)
туһаныы.

Үөрэнээччилэр
хоруйдара

Оҕолор
болҕомтолоохтук
истибиттэрин
бэрэбиэркэлээһин.
Күндэ туһунан дириҥэтэн билии.

4

Толкуйга түhэрии
(рефлексия)
5 мүн.

5.

Чопчулааһын,
сыаналаныы
10 мүн.

С-10

- Оҕолоор, эһиги
санааҕытыгар Күндэ
улахан өҥөлөрүнэн
тугу ааттыахха
сөбүй?

Санаа атастаһыы

Оҕолор билбиттэрин-көрбүттэрин толору
хоруйдаан,
сааһылаан
этэллэр чопчулаан
хоруйдууллар, барытын түмэн уопсай түмүк
оҥороллор. Оҕолор бэйэ-бэйэлэрин эппиэттэрин
ситэрсэн, толорсон биэрэллэр.

Уруокка билбиттэрин
тургутуу.
- Маладьыастар,
бүгү
билиигитигэр
эбии
ылбыккытынан
эҕэрдэлиибин.
Көрсүөххэ
диэри!

Бары куолаан
кроссворд таайаллар.

Билиини чиҥэтии. Саҥа билиини ылыы.
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