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Урок темата: Саас олордуллар сибэккилэр.
Урок тиибэ: Саҥа өйдөбүлү арыйыы уруога.
Учуутал сыала: Оҕолор саас олордуллар сибэккилэри кытта билсиьэллэригэр усулуобуйаны тэрийии.
Оҕо соруга: Ханнык сибэккилэри саас олордоллоруй?
Уруок түмүктэрэ:
 Предмети үөрэтии түмүгэ: Саас ордук крокус, гиацинт, нарцисс, маргаритка, тюльпан, ирис сибэккини уонна
анюта хараҕын олордоллор.
Үөрэх: сатабылларын сайыннарыы тумугэ:
 Бэйэни салайынар дьаьанар сатабыл: урок соругун ылынар уонна толоро сатыыр.
 Билэр – көрөр сатабыл: наадалааҕы кинигэттэн сатаан булар, өйдүүр, уруок сыалын ситиһэргэ туһанар
 Бодоруһар сатабыл: уруок тематын ырытыыга кыттыһар, бэйэтин санаатын атын дьоҥҥо сатаан тириэрдэр, атын
дьон санаатын өйдөөн истэр.
Ытык өйдөбүлү иҥэрии түмүгэ: сааскы айылҕа кэрэтин сыаналыыр, өйдүүр.

Уруок
Учуутал дьарыга
этаптара

Үөрэнээччи дьарыга

1. Тэрээ
һин
чааһа

Үтүө күнүнэн оҕолоор! Бүгүҥҥү уруоктан Уруокка бэлэм буолуу
туох эрэ интэриэһинэйи, саҥаны билэн
барыаххыт диэн эрэнэбин.

2.Үөрэ
нэр
соругу
туруо
руу

2.1 Оҕолор билэллэрин көрдөрөллөрүгэр
үөрэнэр тугэн.
Сорудах1.
Оҕолоор, бу сибэккилэр ааттарын таайыҥ
уонна тэтэрээккитигэр суруйуҥ.

Үөрэтии
ньымалара,
алтыһыы
көрүҥэ.
Бары
буттуун
алтыьыы.
Тылынан
этии.

Түмүгэ

Бэйэни салайынардьаһанар сатабыл

Бирдиилээн Билэр-көрөр сатабыла:
улэ.
саҥа билиини
Ойууну
арыйарга оҕо тус
көрдөрүү.
бэйэтин билиитигэр
тирэҕирэр.

Сардаана
нээм

Ньургуьун

Току току нээм

Астра

Анюта хара5а бархатцы

Сыаналаныы
Барытыгар сөпкө эппиэттээбит
буоллаххытына + туруоруҥ
Икки сыыһалаах буоллаххытына плюс
аҥаарын
Үс сыыһалаах буоллаххытына ханна
сыыһа суруйбуккутунан ыйытыы бэлиэтэ
туруоруҥ.
Сорудах 2
-Бу сибэккилэри 2 бөлөххө хайдах
араарыахха сөбүй? Маладьыастар.
Тэтэрээппитигэр икки аны бөлөххө
араартааҥ.

Бэйэни салайынардьаһанар сатабылсөптөөхтүк
сыаналаныы

Сиргэ мээнэ үүнэр
сибэккилэр уонна дьиэ
таһыгар олордуллар
сибэккилэр.
Хонууга уунэр сибэккилэр

Дьиэ таһыгар олордуллар
сибэккилэр.

Сүрүн үөрэнэр, билэркөрөр сатабылтэҥнээн көрөр,
майгыннатар, түмүк
оҥорор, сааһылаан
ситимниир.

Бэрибиэркэлэнэбит (экраҥҥа икки
бөлөҕүнэн арахсыбыт сөптөөх хоруй)
Айылҕа сиргэ мээнэ үүнэр сибэккилэр

Дьиэ таһыгар олордуллар сибэккилэр.

Сыаналаныы:
Кыһыл өҥ- барытын сөпкө оҥордум
Саһархай- сыыһалаахпын
От күөҕэ - ыарырҕаттым

Бэйэни салайынардьаһанар сатабылсөптөөхтүк
сыаналаныы

2.2.О5олору билбэттэригэр таьаарар
тугэн. (уорэнэр сорукка)
Сорудах: Бу маннык сибэккилэри
көрбүккүт дуо? Ааттарын кыайан
этиэххит дуо? (экраҥҥа көстөр)

Туохха ыарырҕаттыгыт?

Бу сибэккилэр ааттарын
билбэппит

Бэйэни салайынар
сатабыл-дьаһанар
сатабыл-уруок сыалын
туруорунуу, алҕаһа
суох саҥарарга,
санаатын ыпсаран,
хомоҕойдук этэргэ
кыһаллар.

2.3 Уорэнэр соругу туруоруу
Оччогуна бугуҥҥү уруокка ханнык
ыйытыыны туруорабытый?

3.Уорэн
эр
соругу
толоруу

3.1 Сана ойдобулу арыйыы.
Үөрэнэр кинигэттэн 78-79 сирэйи
ааҕаллар.
Учуутал нарцисс, ирис, маргаритка
сибэккилэр туһунан номохтору кэпсиир

3.2 Сана ойдобулу дьайыы ньыматын
боруобалаан туттуу
Сорудах1
-Хаартыскалары, уруһуйу болҕойон
көрүҥ. Хайа сибэккини ордук сөбүлүү
көрдүгүт? Тоҕо?
-Саас ханнык сибэккилэри ордук сөбүлээн
олордор эбиттэрий?
-Сааскы олордуу сибэкки туһунан туох
номох, үһүйээн баарый?

Саас ханнык сибэккилэри
олордобутуй?

Сааскы олордуу
сибэккилэр туһунан
кинигэттэн ааҕан
билсэллэр. Истэллэр,
сэҥээрэллэр ырытыыга
кыттыьаллар

Санааларын сааһылаан
этинэллэр, тугу
өйдөөбүттэрин кэпсииллэр

Сүрүн үөрэнэр, билэркөрөр сатабыл- саҥа
билиини урут
ылбыттан араарар,
ыйытыыларга
учебниктан, эрдэ
билэриттэн эппиэт
булар, саҥа билиини
арыйар, тэҥнээн көрөр,
майгыннатар, түмүк
оҥорор, сааһылаан
ситимниир.
Бэйэни салайынардьаһанар сатабылсанаатын ыпсаран,
хомоҕойдук этэргэ
кыһаллар.
Бодоруһар сатабылкэпсэтии уратыларын
өйдүүр, табан кэпсэтэр.
Истэр, сэҥээрэр,
санаатын кэпсэтии

сиэрин тутуһан
биллэрэр.
Сорудах2:
Рабочай тэтэрээккэ үлэ 44 сирэй, №1 сыһыарыыттан сибэккилэр ойууларын
кырыйан ылан сөптөөх ааттарга
килиэйдээ.
№2- сибэккилэри кырааскалаа
Бэрибиэркэлэнии
Хардарыта паараҕа бэрэбиэркэлэнии
Барыта сөп- "5"
1-2 сыыһалаах- "4"
3-4 сыыһалаах-"3"

4.Сыана
ланыы

Кырыйаллар,
килиэйдииллэр,
кырааскалыыллар

Экраҥҥа көстөр сөптөөх
эппиэти кытта
табаарыстарын үлэтин
тэҥнииллэр,
бэрэбиэркэлииллэр,
Сыаналыыллар

Бэйэ дьарыгын сыаналаныы
Бугун туох сананы биллигит? Саас ханнык Оҕолор эппиэттэрэ,
сибэккилэри олордоллор эбитий? Ханнык санаалара
сибэккилэри ойдоон хааллыгыт? Ааттаан.
Саас дьиэҥ таһыгар хайа сибэккини
олордуоҥ этэй?
Сибэкки эминньэхтэрин кырааскалааһын.
Кыһыл өҥ- барытын өйдөөтүм, элбэҕи
биллим.
Саһархай өҥ- өссө атын сибэккилэр
тустарынан эбии ааҕан билиэхпин
баҕардым

Сибэкки эминньэхтэрин
сөптөөх өҥүн талан ылан
кырааскалыыр, санаатын

Сүрүн үөрэнэр, билэркөрөр сатабылтэҥнээн көрөр,
майгыннатар, түмүк
оҥорор, сааһылаан
ситимниир.

Бэйэни салайынардьаһанар сатабылсөптөөхтүк
сыаналаныы

Бэйэни салайынардьаһанар сатабылсанаатын ыпсаран,
хомоҕойдук этэргэ
кыһаллар.
Бодоруһар сатабыл.
Истэр, сэҥээрэр,
санаатын кэпсэтии
сиэрин тутуһан
биллэрэр.

Халлаан күөҕэ- ситэ өйдөөбөтүм, хос
ааҕыахпын наада
Сибэккилэрин дуоскаҕа баар уруһуй
клумбаҕа сыһыараллар.
Дьиэҕэ үлэ: рабочай тэтэрээт 45 сирэй,
№4

аһаҕастык этинэр.
Дьиэҕэ үлэтин сурунар

Салгыы проектная деятельность диэн уруогу таһынан дьарыкка сибэкки олордубуттара.
Умелые руки диэн дьарыкка крокус сибэккини одноразовай ложкаттан оҥорбуттара.

Бэйэни салайынардьаһанар сатабылсөптөөхтүк
сыаналаныы

