6-с кылааска саха тылын уруогун ыытыы былаана
Учуутал: Онуфриева Анна Васильевна
Тема : Киирии тыл.
Уруок тиибэ: саҥа билиини иҥэрии, сайыннарыылаах үөрэх.
Учуутал сыала: киирии тылы үөрэтэр дьарыгы тэрийии, оҕо сөптөөх түмүгү оҥороругар усулуобуйа тэрийии.
Үөрэнээччи сыала:
Билии:
- Киирии тыл диэн тугуй?
- Киирии тыл туттуллар эйгэтэ
- атын тыллартан арааран билии
Сатабыл:
-тиэкистэн киирии тылы булар,
- суруллуутунан көрөн араарар,
- киирии тылы тылга-өскө, айар үлэҕэ таба туһанар.
Түмүк ситиһии: (Үөрэнээччигэ үөрэх дэгиттэр дьайыыларын иҥэрии:)
Билэр-көрөр үөрүйэх (познавательные УУД): киирии тыл туһунан өйдөбүл ылыы, бэлиэтин араарыы; тиэкистэн киирии тылы булуу, этиигэ таба туттуу;
киирии тылы тылыгар-өһүгэр, тиэкискэ таба туттуу, сыыһаны булан көннөрүү.
Бэйэни салайар-дьаһайар үөрүйэх (регулятивные УУД): бэйэ үлэтин сатаан былааннааһын; хайа да үлэ кэмигэр сыал туруорары сатыыр; тус бириэмэтин
сатаан туһанар.
Тус санааны, сыһыаны сайыннарар үөрүйэх (личностные УУД): төрөөбүт тыл баайын, кырааскатын сыаналааһын; саҥарар саҥатын кэтээн көрөн сөптөөх
түмүк оҥостуу; бэйэ үлэлиирин ситиһии (самостоятельность), төрөөбүт дойдуга таптал.
Бодоруһар үөрүйэх (коммуникативные УУД): тус санаатын этэр, суруйар; саха тылын баайын туһанан сатаан саҥарар, суруйар.

Туттуллар матырыйаал: ИКТ, учебник, тэтэрээт, уруһуйдар, килиэй.

Уруок хаамыыта:
Уруок этээптэрэ
Тэрээһин
Сонурҕатыы
(көҕүлээһин)

Үлэ көрүҥнэрэ
Киирии тыл
Тыллары таайыы (ИКТ)
фронтальнай

Быраабыланы сурунуу
Саҥа билиини иҥэринии
Чопчулааһын

тэҥнээһин

Билиини ылыныы,
чиҥэтии

Тиэкиһи кытта үлэ

Учуутал үлэтэ
- Үтүө күнүнэн!

Үөрэнээччи үлэтэ
Дорооболоһуу, олорон истии

Туттуллар ньымалар
болҕомтону тардыы

Проекторга (1 слайд) бэриллэр
тыллартан ойуччу, атын тылы
булуу
Сайын, дьиэ, кинигэ, киһи
Ханнык
тылы
таллыгытый, тоҕо?
Бу тыллартан туох
уратылааҕый?
Киирии
тыл
диэн
ханнык
тыллары
ааттыырбыт буолуой?
Бу тыллар көмөлөрүнэн уруок
тиэмэтин арыйыы

Тылы булар, тиэмэ аатын таһаарар,
атын
тыллартан
уратытын
быһаарар.

Былааннааһын.

Карточкалар остуолга сыталлар
(киирии тыллар)
- быраабыланы ааҕыы, сурунуу
тиэкистэри тэҥнээн көрдөрүү (2
слайд)

Быраабыла
уопсай
өрүттэрин
быһаараллар, туох ураты баарын
этэллэр
тиэкиһи ааҕаллар, тэҥнииллэр,
түмүк оҥороллор

 “Капитан
Гастелло”
диэн
тиэкис бэриллэр (3 слайд)
Сорудах:
Тиэкистэн
киирии
тыллары булуу.
-икки атын өҥүнэн суруллуутунан
көрөн сөпкө арааран аннынан
тардыы

Сынньалаҥ

оонньуу

Иҥэриммит билиини
туһаныы

Айар үлэ
(хартыынанан үлэ)

Быраабыланы сабаҕалаан оҥорор

Сүбэлэһэн эппиэттээһин

- сөптөөх түмүккэ кэлэр
- уруок тиэмэтин бэйэтэ арыйар
- бииргэ алтыһан үлэлиир

Дорҕоонноохтук ааҕыы

- тыл кэрэтигэр умсугуйуу
- тэҥнээн араарыы

тиэкистэн көрдөөн булаллар;

Суругунан үлэ

- тиэкиһи кытта үлэлиир;
- тыллары була, араара үөрэнэр;
- төрөөбүт тылын барҕа баайын сыаналааһын;

тиэкиһи чуумпутук олорон истии,
өйдөөһүн;

Болҕомтолоохтук истии

-тыллары
булан
аннынан
тардалларыгар бириэмэ биэрэн бэйэ
үлэтин тэрийии;
Презентация

тугу өйдөөбүттэринэн бэлиэтэнии

Айар үлэ тэрийии:

хас биирдии оҕо уруһуйун талан,
этии толкуйдуур,
уруһуйу
сыһыаран
хартыына
таһаараллар,

Сорудах:
бэриллибит
уруһуйдарынан этии толкуйдаан
миэстэтин
булан
дуоскаҕа
сыһыарыы:
дуоска,
остуол,
паарта,
олоппостор,
кинигэ,
уруучука,
харандаас,
кинигэ,
учуутал

Күүтүллэр түмүктэр
уруокка бэлэм буолуу
үлэлииргэ туһаайыы
- интэриэһэ үөскүүр
- таайар
- ырыҥалыыр
- сабаҕалааһын оҥорор
- төрөөбүт тыл баайын, кырааскатын сыаналааһын

таайаллар

түмүк оҥороллор

Бэлиэтэнии,
үлэ

Өйгө
таһаарыы

суругунан

толкуйдаан

- атын киһини истэр үөрүйэҕи сайыннарар;
- болҕомтолоох буолууну ирдиир;
- сыыһатын көннөрүнэр;
- бэйэтин сыаналанар;
-интэриэс көбүтүү

-саҥарар саҥаҕа киирии тылы таба туһанар;
- тылын-өһүн тупсарар;
-бэйэ-бэйэни истиһии;
-бэйэ үлэлиирин ситиһии;
- тэҥниир;
-тыл баайын, кырааскатын сыаналааһын;

Бэйэни сыаналааһын

Санааны этинии

Дьиэтээҕи сорудах

Айар үлэ

-оҕолорго
чугаһаан
өйдөөбөтөхтөрүн
быһаарар,
сөптөөх суолга сирдиир
Мин тугу биллим...
Тугу сатыыр буоллум...
Тугу ыарырҕаттым...
Тугу сөбүлээтим..
Түмүк оҥоруу
-

Икки киирии тылынан
ребус оҥоруу.

- түмүк санааҕа кэлии

Фронтальнай

-бэйэни сыаналанар уонна түмүк оҥостор

Сыһыарыы
Куттас куобах.
Былыыр-былыр Куобах олус күүстээҕэ үһү. Оннооҕор Бөрө киниттэн буута быстарынан куотара. Куобах икки илин сытыы тииһинэн,
түүлээх уһун кутуругунан киһиргэнэрэ.
Биирдэ киһиргии-киһиргии, ойуур устун сүүрэн испит. Кутуругун маска сөрөөбүт. Омунугар Куобах күндү кутуругун быһа тардан
кэбиспит.
Ойуур олохтоохторо ону билбиттэр. Куобаҕы дьүүллээбиттэр: «Куобах киһиргэһэ бэрт, батан сылдьыа суох. Мантан антах кини
саамай куттамсах кыыл буоллун».
Онтон ыла Куобах куттас буолан хаалбыт. (“Бэлэм буолтан»).

Чурапчытааҕы оҕо спортивнай оскуола-интернатыгар быйыл республика 19 улууһуттан 7 араас омук 420 оҕото үөрэнэр.
Иитиллээччилэр иккилии мэндиэмэннээх 2 корпуска олороллор. Манна оҕо дьоҕурун, талаанын сайыннарарга үгүс үлэ барар. 12 тус-туспа
куруһуок, кулууп үлэлиир, элбэх куоталаһыы, күрэхтэһии буолар. Оскуола үөрэнээччитэ спорт хас да көрүҥэр Сибиир, Россия уонна Аан
дойду призерун уонна чемпионун үрдүк аатын ылар чиэскэ тигистилэр. (Хаһыаттан).

Хапытаан Гастелло.
Эмискэ Гастелло сөмөлүөтүн бааҕын өстөөх буулдьата тоҕо көтөн ааһар. Сөмөлүөт уотунан кытыастар, быыһанар
сир ханан да суох. Гастелло арай парашютунан түстэр тыыннаах хаалыа этэ. Кини умайа сылдьар сөмөлүөтүттэн
арахсыбата. Сөмөлүөтүн аллара өстөөх систиэринэлэрэ чуоҕуспут сирдэрин диэки туһулаата. Уот лүөччүккэ улам
чугаһаан истэ. Кини Гастелло таҥаһын сиир, этин сырдьыгынатар, хараҕын быһыта салыыр. Ол да буоллар лүөччүк көрбүт
сирин сүтэрбэт, туппут илиитин хамсаппат. Өстөөх күүһэ чуоҕуһан турар сирин хаба ортотугар үөһэттэн кутаа уот
таҥнары дьааһыйда. Барыны баһыйар сүрдээх улахан тыас дэлби барда. Кутаа уоттар халлааҥҥа өрүтэ уһуурдулар.
Гастелло буомба буолан үөһэттэн түстэ, өстөөҕү үлтү тэптэрдэ.

Рефлексия:

-

Мин тугу биллим...
Тугу сатыыр буоллум...
Тугу ыарырҕаттым...
Тугу сөбүлээтим..

