Технологическай карта
Күнэ-дьыла: олунньу 15 күнэ
Кылаас: 11
Учуутал: Сидорова Елена Афанасьевна
Уруок темата: «Аман өс»
Уруок формата: күрэх-уруок
Уруок сурун сыала-соруга: уруок-күрэх төрөөбүт тыл, төрүт култуура өйдөбүлүн,
суолтатын үрдэтиигэ, билиини хаҥатыыга ананар. Уол оҕо төрөөбүт тылынан ситимнээн,
сааһылаан саҥарар, тыл этэр, санаатын дьоҥҥо тиэрдэр, ырытар, анааран толкуйдуур
дьоҕурун тургутан көрүү.
Уруокка туттуллар тэрил: компьютер, проектор, экран
Уерэх дэгиттэр дьайыылара
Бэйэни салайынар-дьаһанар үөрүйэх (Регулятивные УУД):


Учууталы уонна биир саастыылаахтарын кытта кыттыһан үлэлиири быһаарсар;



Сатаан былааннанар;



Үлэтин хонтуруолланар;



Киэҥ эйгэни кытта алтыһар.
Тус санааны, сыһыаны сайыннарар үөрүйэх (Личностные УУД):



Саҥарар дьоҕурун сайыннарар;



Сиэр-майгы сыаннастарын тус бэйэтигэр иҥэрэр;



Бэйэни сыаналанарга үөрэнэр, бэйэтин сайыннарар;



Сахалыы кэпсэтии сиэрин иҥэрэр;



Бэйэ ситиһиитин уонна оҕолор ситиһиилэрин сыаналыыр;



Бэйэни билиигэ дьоҕурданар.
Бодоруһар үөрүйэх (Коммуникативные УУД):



Санаатын сааһылаан саҥарар;



Тылы сайыннарар;



Болҕойон истэр, ылынар, сэҥээрэр.

Этап
1.Тэрээһин
чааһа

Бириэмэ
1 м.

Учуутал дьарыга
Үтүө күнүнэн оҕолор!
Уруокка бэлэмнит дуо?

Үөрэнээччи дьарыга
-Үтүө күнүнэн!
Уруокка болҕомтолоохтук
олорорго бэлэмнэнии.
Уруокка бэлэммит
-олороллор.

Турукка
киллэрии

6 м.

Чэйиҥ эрэ, о5олоор, бу слайдаҕа эһиги тугу
көрөҕүт?
Сөп, маладьыастар.
Онтон бу туох тыллара буолуой?
Сөп, бу планеталар ааттарын сахалыыта.
Мэндэҥэ –меркурий,
Дьэндэҥэ-Венера,
Кураан чолбоно-марс,
Хатааһын чолбоно-юпитер,
Сэнтэли-сатурн диэг эбит.
Онтон бу туох тыылларай? Улаханнык
ааҕабыт
Сөп, бу Дьулуруйар Ньургун Боотур
олоҥхоттон быһа тардыы.
Бу этии тугу этэрий?
Биһиги өбүгэлэрбит, былыр үөрэҕэ да суох
буоллаллар халлааны, сулустары, дьыл
кэмин барытын билэллэр эбит. Ол курдук
мындыр толкуйдаах, сытыы тыллаах
эбиттэр.
Чэйин, эрэ, бу ахсынньы ый сахаларга туох
ыйа буолар? Бэлиэтэ?
Сөп, олунньу ый одун чыҥыс хаан ыйа.
Биһиги дьылҕабытын кинилэр суруйаллар.
Ол иһин одун хаан оҥоһуута, чыҥыс хаан
ыйааҕа дииллэр этэ биһиги өбүгэлэрбит.
Хаһыс халлааҥҥа олороруй?
Бэлиэтэ? Алта киспэ. Эт-хаан, өй-санаа,
сиэр-майгы көстүүтэ. Сүрүннүүр тыла:
Муундара. Бу тыл киһи ис туругун
уһугуннарар суолталаах.
Алгыс толоруллар . Алгыһы бары
ааҕыаҕыҥ

Бу ыйга биһиги сахалар туох күнүн
бэлиэтиибитий? Олунньу 13 күнэ ийэ тыл,
сурук-бичик күнүн бэлиэтиибит. Бу өс
хоһооннор суолталарын быһаарын эрэ
Киһи тыла –ох
Муударас төрдө төрөөбүт тылыгар
Норуот күүһэ тылыгар, өй ккүүһэ тылыгар
3уруок
соругун
туруоруу

1 м.

Онон, биһихэ бүгүн күрэх уруок Аман өс
буолуо.
1 этап. Тыл этиитэ (2-3 мүн.)
2 этап.- :Бэргэн этии ис хоһоонун арый
3 этап. Тыл суолтатын быһаар

Планета, сир, куйаар,
сулустары, олоҥхо тылларын
Планеталар ааттара
Мэндэҥэ,
Дьэндэҥэ,
Кураан чолбон, хатааһын
чолбоно, сэндэли.
Бу олоҥхоттон быһа тардыы
Дьулусханнаах дьолуо маҕан
халлаан
Дьураатыттан тутуллубута
биллибэт,
Үлүгэркээн үрүт өттүнэн
Көй салгыҥҥа көтөҕүллэн
Көтөр кыната көтүтэрэ
көстүбэт,
Эргийэр иэччэҕэ эргитэрэ
биллибэт...
Дьулуруйар
Ньургун Боотур
Одун Хаан

Ахсыс
Одун хаан алыгаһа
Айыы суолун арыйааччылар,
Күн суолун көрдөрөөччүлэр,
Төлөрүйбэт төлкөлөөх,
уларыйбат уураахтаах,
Сөллүбэт тыллаах, оҥоһууну
олохтооччу Одун Хаан,
Ыйааҕы оҥорооччу Чыҥыс
Хаан,
Бэттэх көрөн Мичик гыныҥ
ДОМ!
Ийэ тыл күнэ

Киһи тыла сытыы, ох саа
курдук ол иһин мээнэ тылынан
быраҕаттаныма
Жеребьевкалаһаллар
Талбыт тиэмэлэригэр
бэлэмнэнэн олороллор

Сыаналыыр сүрүн киритиэрийдэринэн
буоллулар:
• Тиэмэни толору арыйыы;
• Тыл этиитин техниката:
интэнээссийэ, дииксийэ, этэр тэтим,
туттан-хаптан туруу, куолас дэгэтэ
• Саҥа-иҥэ тиэрдэр ньымалара
4. тыл этиитэ

35 м
Тыл этии күрэҕин саҕалыыбыт
1 этап тыл этиитэ (2-3 м)
2 этап бэргэн этии ис хо7оонун арыйыы
3 этап тыл суолтатын бы7аарыы

4 түмүк,
рефлексия

3 м.

Күрэх кыайыылаахтарын быһаарыы.
1,2,3 м. грамота, бириис бэриллэр.

Оҕолор трибунаҕа тахсан тыл
этэллэр (2-3 мун)

