Саха тылын уонна литературатын учуутала
Рязанская Надежда Константиновна уруогун технологическай каартата .
Биридимиэт: саха литэрэтиирэтэ
Кылаас:10 кыл.
Уруок тиэмэтэ: Чингиз Айтматов “Хаарыан хампа күөх кытылым”.
Уруок тиибэ:саҥа билиини иҥэринии .
Уруок сыала:Саҥара,бодоруһа,алтыһа,толкуйдуу,ырыта,сатаан кэпсии үөрэнэр.
Туттуллар тэрил: маһынан оҥоһуллубут быһахтар,хамсалар,уу баһар хомуостар.
Уруок тиибэ:
саҥа билиини иҥэринии
Уруок сыала:

Түмүк ситиһии

Дьарык көрүҥэ

1.Билии: саха театрын историятыттан, хаарыан хампа күөх кытылым айымньыттан
быһа тардыы ис хоһоонун
2.Иитии: бэриллибит айымньы кылгас ис хоһоонун билэн ,оҕо киһи быһыытынан,
сиэр-майгы өттүнэн иитиллэн дьоҥҥо уонна тулалыыр айылҕаҕа болҕомтолоох
буолар үчүгэйин өйдүүр.
3.Сайыннарыы: киэҥ эйгэҕэ кыбыстыбакка санаатын сааһылаан этэрин, ырытар,
толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы, сыанаҕа тутта-хапта сылдьарга үөрэтии.
Сиэр-майгы өттүнэн сайдыы: дьоруой холобуруттан үтүөҕэ үөрэнии.
Бодоруһар: оҕолору кытта бииргэ үлэлээһин, тус санааны аһаҕастык этии, киэҥ
эйгэҕэ билиһиннэрии.
Биридимиккэ: тиэмэ тоҕоостооҕун быһаарыы, толкуйдаан, оонньоон көрдөрүү.
Билэр- көрөр:тиэкис ис хоһоонун билии.
Дьарыкка бэйэни салайыныы: cөптөөх сыалы туруорунан үлэни былааннааһын,
бөлөҕү кытта үлэлээһин, проблеманы быһаарыы, айымньыны ырыы.
Бөлөхтөөн үөрэтии. Оруолларынан оонньооһун.
Уруок хаамыыта
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Билиини тургутуу, сыаналааһын

Уруок
этээптэрэ

1
мүн.

Киирии тыл.

Учуутал киирии тыла
Мин умсугуйуум,
Үөрүүм – хомойуум
Өрөгөйдөөх алаһата!
Үүнүүм- сайдыым
Үрдүк чыпчаала,
Тууйуллубут
Дууһам тумулуга,
Үлүскэннээх өрө күүрүүм
Түөлбэтэ!
Үрдүк сололооҕум,
Үҥэр таҥарам,
Күндү театрым!
Мин Эйиэхэ,
Улуу мөссүөҥҥэр
Куппун туттараммын,
Көҥүллээ сүгүрүйэрбин!- диэн
саха артыыһа Симон Федотов
тылларынан уруокпун
саҕалыыбын.
Мин Рязанская Надежда
Константиновна саха тылын
уонна литератураын
учууталабын.
-Үтүө күнүнэн!
- Билигин илиибитин иннибит
диэки ытыспытын өрө гына
тутабыт уонна мин саҥабын
истэбит,хатылыыбыт.
(2 слайд)

Эҕэрдэлэһии

Турукка
киллэрии.

Сатаан үлэлээ, сүбэлээх буол,
үөрэппити бил, дьулууруҥ
мөлтөөбөтүн, тулууруҥ
ахсаабатын.
Айымньылаах үлэни баҕарабын!

Учуутал
кэнниттэн
хатылыылла
р

Болҕомтоҕо
киирэр

Бөлөҕүнэн үлэ

Тэрээһин

Турукка киирэр.

Ыйытыы

Сыалы
туруоруу.

3мүн.

Талларыы.

Быйылгы сыл Россияҕа театр
сылынан,оттон Аан дойдуга
аҕыйах ахсааннаах норуоттар
тылларын сылынан
биллэриллибитэ. Оҕолоор, бу
экрантан уонна хоһоон
тылларыттан көрөн өйдөөтөххүт
буолуо, биһиги бүгүҥҥү
уруокпут туох туһунан
буолуохтааҕын.

Театр
туһунан
буолуохтааҕ
ын этэллэр.

Чопчулаан биэрдэххэ, бу уруокка
биһиги саха театрын
репертуарыттан «Хаарыан хампа
күөх кытылым” испиктээкил
туһунан билиэхпит.Этэр
санаатын ырытыһыахпыт.Ол аата
бүгүн биһиги көннөрү
үөрэнээччи буолбакка,театр
үлэһиттэрэ буолабыт.
- Аан маҥнай бииргэ үлэлиир
Бөлөхтөргө
бөлөхпүтүн,ол аата
арахсаллар.
труппаларга арахсыах
тустаахпыт. Бу бэриллибит
атрибуттары талан ылыҥ
(уруучука, ачыкы, хомуос,
хамса, быһах ).(Икки киһи
жюри).
- Бөлөхтөрүнэн миэстэбитин
булабыт.

Интэриэһэ
үөскүүр.
Сабаҕалааһын
оҥорор.

Талар,бодоруһар.

Бөлөҕүнэн үлэ

Актуализация

Саҥа билинии
ылыы.

1
мүн.

Учуутал кэпсээнэ - Чингиз Айтматов “Пегий пес
Болҕойон
бегущий краем моря” диэн
истэллэр.
айымньытынан Саха театра аан
дойдуга аатырбыта. Бу
айымньыны тылбаастаан
И.А.Дмитриев сыанаҕа
оонньонор “Хаарыан хампа
күөх кытылым” диэн спектакль
сценарийын суруйбута.
Бу айымньыга муора
кытылыгар олохтоох эриэн ыт
очуоһун олохтоохторо аткычык
Арҕаан, Мылгун, Эмрайин
уонна айымньы сүрүн геройаулаатан эрэр Кирис диэн уол
муораҕа бултуу киирэн баран
тумаҥҥа мунан,хаайтаран
хаалаллар. Иһэр уулара баранан
улахан дьон бары биир
санаанан иһэр ууларын Кирис
уолга анаан ууга түһэллэр.
Кирис соҕотоҕун хаалан
дьиэтигэр эргиллэр.

Билэр- көрөр
сатабыл.

Сорудаҕы
биэрии

2мүн.

Текси ааҕыы.

Ырытар,үлэтин
чопчулуур.

3мүн.

Бэлэмнэнии.

Эһиэхэ бу инсценировкаттан
быһа тардыы бэриллэр.
Бэриллибит кэрчиги
ааҕабыт.Толкуйдаан көрөөччү
дьүүлүгэр тахсар гына сыанаҕа
оонньоон көрдөрөҕүт.
Үлэбитин саҕалыыбыт .
Бэлэмнэнэбит.

Бэриллибит
тиэкиһи
ааҕаллар.

Оруоллары
үллэстэллэр.

Бириэмэ бүттэ сыанаҕа
тахсабыт.
Эһиги толоруугутун
сыаналыыр бөлөх көрүөҕэ.
Уҥа, хаҥас туруортуубут.
Көрөөччүлэр болҕойобут.

Сыанаҕа
тахсан
оонньууллар
.

Кэтээн көрөр.

Жюри көрөр.

Көрөр,сыана
лыыр.

Атын киһини
истэр үөрүйэҕи
сайыннарар

2мүн.

Жюри санаатын
истиэҕиҥ.Бэйэҥ төһө
өйдөөтүҥ?
Оҕолор саҥаларын сатаан
иһиттиҥ дуо?

Бэйэтин
санаатын
этэр,сыанал
ыыр.

Көрбүтүн
туһунан санаатын
сааһылаан этэр.

3мүн.

Экраны болҕойуҥ. Аны
бэйэбитин бэйэбит
сыаналанабыт.

Бары
болҕойон
көрөллөр.ит
эҕэстэрин,си
тиһиилэрин
этэллэр.

Хардарыта
хонтуруоллааһ
ын.

Санааны этии.

Биирдиилээн үлэ

Сыанаҕа толоруу:
Бөлөхтөр
үлэлэрин түмүгүн
көрүү.
(Хардары-таары
ньыма).

5
мүн.

Биирдиилээн
үлэ.

Саҥа билиини
иҥэринии

Тэҥниир,түмүк
оҥостор.

10
мүн.

Уруогу
түмүктээһин

3мүн.

Ырытыы.

Туман,утатыы,муора,мунуу
туох өйдөбүллээх
буолуохтарын сөбүй?
Аҕыйах ахсааннаах омук
улахан омуктары кытта
олордоҕуна симэлийэн хаалар
куттала баар буолуон сөп дуо?
Бу айымньынан автор ханнык
проблеманы туруорбутай?
Тыла суох –омук суох.Оттон
Кирискэ-өбүгэлэрбит
олохторун салҕааччы,норуот
эстэн хаалбакка тыыннаах
хаалыахтааҕын туоһута.
Бүгүҥҥү уруоктан тугу
биллигит?

Муора- аан
дойду киэҥ
киэлитэ.
Туманинникитэ
биллибэт,су
ураллан
хаалыан сөп.
Уу-тыл
проблемата.

Ыйытыыларга
хоруй.Түмүк
санааҕа кэлии.

Биирдиилээн эппиэт.

Ырытыы.

