Саввинова Ксения Егоровна
А.К.Акимов аатынан Күүкэй орто оскуолата
Интегрированнай библиотечнэй уруок
Уруок тиэмэтэ: Хара тыа байанайдаах, уол оҕо соргулаах
Уруок тиибэ: 5-6 кылаас уолаттарыгар Мэхээлэчээн булчут мүччүргэннээх
сырыыларынан өбүгэ оонньуута, интегрированнай уруок
Уруок сыала-соруга: Уол оҕо эт-хаан өттүнэн эрчиллиитинэн булт үөрүйэхтэригэр
сыстыыта, ааҕыыны оонньууга дьүөрэ тутуу.
Үөрэтэр: олохсуйбут сиэри-туому тутуһууну өйдөтүү, үөрэтии уол оҕо аҕа көлүөнэ
олорон ааспыт олоҕу олоҕун билиитэ.
Иитэр: патриотическай тыыҥҥа иитии, хамсаныылаах оонньуу нөҥүө айымньыга
чугаһатыы.
Сайыннарар: мындыр толкуйу, сымса буолууну, ааҕыыны көҕүлээһин.
Уруок тэрилэ: компьютер, проектор, спортивнай тэриллэр.
Уруокка туттуллар ньымалар: кинигэ, тэттик боппуруоска эппиэттээһин, күрэхтэһии
Уруок хаамыыта
Киириитэ:
Библиотекарь: Үтүө күнүнэн эр хоһууннар!
Былыр былыргыттан сахаларга Сэтинньи ый туох ыйай? (Байанай ыйа – оҕолор
эппиэттиилэр) сөп, бары билэргит үөрдэр! Байанай – тыа, ойуур, көтөр-сүүрэр таҥарата,
ол эбэтэр булт иччитэ дэнэр. Күүкэйбит булчуттара А.Е. Кулаковскай “Байанай Алгыһа”
айымньыга хоһулларыныы Аал уоттарын иннигэр Баай Байанайтан көрдөһөн, сиэр-туом
толорон аар тайҕаларыгар бултуу тахсаллара. Ордук сэрии сылыгар, аас-туор кэмнэргэ
булчуттар абырал буолтара. Анаан балыктааһын фронугар сылдьыбыт дьоннордоохпут,
куобахха туһахтаан тириитинэн үтүлүк, кэтинчэ тигэн фроҥҥа ыыталлара, тайах бултаан
хоргуйан быстаран олорор ыаллары үрүҥ тыыннарын өллөйдөөбүттэрэ үгүс этэ. Ол
курдук, Григорьев Афанасий Дмитриевич, Иванов Павел Наумович, Филиппов Прокопий
Иванович колхозтарын дьоно этэӊӊэ олорбуттарыгар улахан оруоллаахтар. Саха киһитэ
айылҕа оҕото. Ол быһыытынан үгүстэрэ бэргэн булчут буолаллар. Оннук дьоннорбутун
киэн тутта ааттыыбыт Федоров Алексей Васильевич, Павлов Михаил Спиридонович,
Федоров Николай Семенович, Михайлов Василий Павлович, Васильев Егор
Иннокентьевич уо.да.а. Үгүс саха уолаттара Аҕа дойду Улуу сэриитигэр булчут
удьуордаах, тииӊи харахха ытар буолан снайпер саллаат буолбуттара биллэр. Дьэ
ааттаталааӊ эрэ... (Оҕолор эппиэттэрэ: Охлопков Ф.М., Кульбертинов И.Н., Петров
Е.К...). Онон оҕолоор, саха омук уол оҕото булка дьоҕурдаах буола улаатарыгар оҕо
эрдэҕиттэн уһуллара. Сиэр-туом кэһиллибэт үгэс аҕаттан уол оҕоҕо бэриллэн иһэр үрдүк
аналлаах. Булт иччитин Байанайы хаһан да хомотуман, тыаҕа, булка сиэри-туому тутуһан
сылдьаарыӊ! Аал-уоккутун өрүү аһатаргытын умнумаҥ! Маныаха фронтовик суруйааччы
Т.Сметанин “Мэхээлэчээн булчут кэпсээннэрэ” олус сэргэхтэр үөрэтэр түгэннэрэ элбэх.
Кини мүлчүргэннээх сырыылыра ханнык да ыарахан түгэӊӊэ мындыр өйгүнэн оннооҕор
адьырҕа кыылтан быыһаныаххын сөбүн этэр. Булт диэн уонунан дэҥнээх, соччо
көрүдьүөс аргыстаах диэн Мэхээлэчээн булчут кэпсээннэригэр суруйааччы бэрт
оруннаахтык бэлиэтиир.
Чэйиӊ эрэ, эр хоһууннар, быыппастыгас быччыӊнар, иӊиир-ситии уолаттар күөн
күрэскэ соргу-дьолуоҕа холонуӊ! Күрэхпит түһүмэхтэрэ кэпсээн мүччүргэннээх
түгэннэринэн өбүгэ оонньуутун дьүөрэ тутан саҕалыыбыт.
(Бу ооньуу хамаанданан эбэтэр биирдиилээн ыытыллыан сөп.) Түһүмэхтэрбит Т.Сметанин
“Мэхээлэчээн булчут кэпсээннэрэ” айымньыттан ыйытыктаах буолуоҕа. Сөптөөх хоруй
оонньууга баал эбэр.
Сүрүн чааһа:

1. түһүмэх (1 слайд)
Куһу ураҕаһынан бултуурбут. Бу кэпсээҥҥэ 3 табаарыстыы уол кустуу киирэллэр.
Манна Мэхээлэчээн доҕор уолун атаҕын кус диэн ураҕаһынан быһа охсор. Кини ханнык
кус дии санаабытай? (Арай адьас талах төрдүгэр икки бэйэ көҕөн бөлтөһөн олороллор).
Күрэх: Кусчут. Ураҕас уһунуттан көрөн төгүрүмтэ иһигэр кус мончууктарын ууран күөл
оӊорон онтон кэмнээх бириэмэ иһинэн кустары ураҕаһынан ылыы. Ким элбэҕи ылбыт ол
кыайыылаах.
2. түһүмэх (2 слайд)
Сатаатахха – хонууга да күөгүлүөххэ сөп. Мэхээлэчээн бу түбэлтэҕэ бөрө иҥсэтин хан
нык балыкка холууруй?(Тоҕо баҕас иҥсэтэй, сордоҥҥо дылы буолан)
Күрэх: Ѳhүөнү сүүhүнэн үстэ тоҥсуйуу. Былыргы саха балаҕанын өhүөтүгэр икки кирис
өтүүнү сөллүбэт гына ыга баайан, атын сиргэ тиийэ санньылыччы түhэрэр.Оонньууну
ыытааччы икки киhини быа анныгар сиргэ олордор, кинилэр атахтарын халаачыктыы
уураллар. Ѳhүөҕэ атахтарынан көмөлөспөккө эрэ аҥаардас илиилэринэн тардыhан
тахсыахтаахтар.Оонньуу ыытааччы «чэ!» диирин кытта иккиэн тэбис – тэҥҥэ тардыhан
тахсыбытынан бараллар. Урут тиийбит киhи өhүөнү сүүhүнэн үстэ тоҥсуйар. Оччоҕо эрэ
кыайбытынан ааҕыллар.
3. түһүмэх (3 слайд)
Куобах. Уолчааны тыыннаах куобах тиэрэ көппүтүн аҕата: “Аһыҥ хаатын алдьаппатаҕар
махтан диэн ити тугу эппитэй?” (Иһин тэлэ тэбэр кыахтааҕын этэр)
Күрэх: Хороҥ оту үрдүнэн ыстаныы. Икки 40 см уhуннаах хаппыт оту икки ардылара 1
м сиргэ кэккэлэhиннэрэ уураҕын. Икки киhи тэҥҥэ бу оту үрдүнэн көтүөхтээхтэр.
Кинилэр атахтарын тойон эрбэхтэрин икки илиилэринэн тутан баран, илиилэрин
араарбакка ыстаныахтаахтар. Θскөтүн биирдэстэрэ оту таарыйдаҕына эбэтэр илиилэрин
ыhыктан кэбистэҕинэ, кыайтарыылааҕынан ааҕыллар.
4. түһүмэх (4 слайд)
Эргэ балаҕан халҕанынан. Бу мүлчүргэннээх түгэҥҥэ “Дьиэҕэр тэбин, аҕаҕын аҕал” –
диэн Мэхээлэчээн кимиэхэ эппитэй? (Балтыгар)
Күрэх: Оҕус уонна чөҥөчөк. Ыытааччы оонньуу аатын биллэрин кытта икки хамаанда
оонньооччулара саамай эрэнэр киhилэрин «оҕус» аатыттан киллэрэллэр. Хайалара да
«чөҥөчөк» буолуон баҕарбат. Ол иhин оонньуу ыытааччы уhун соноҕос соҕус өтүүнү
ылан, икки уhуктарын холбуу баайталаан кэбиhэр. Күрэхтэhэр дьон кэннилэринэн, бэйэ–
бэйэлэрин охсуhардыы икки илиилэринэн уонна тобуктарынан сиргэ тирэнэн, аттаан
тураллар. Оонньуу ыытааччы өтүүтүн аҕалан, иккиэннэрин моонньуларыгар кэтэрдэн,
хоннохторун аннынан ыытан, сосуhалларыгар табыгастаах буоларын курдук бэлэмниир.
Онтон тайанан турар сирдэригэр сурааhыннары тардар уонна: «Чэ!» - диэн
хамаандалыырын кытары оонньооччулар иккиэн тэҥҥэ сыыйа сосуhаллар. Хайалара
күүстээх, утарылаhааччытын соhон сурааhыныгар аҕалбыт, кыайыылааҕынан ааҕыллар
уонна «оҕус» буолар. Кыайтарбыт киhи «чөҥөчөк» аатын ылар.
5. түһүмэх (5 слайд)
Этэрбэс чааркаан буолбуттаах. Өлүү болдьохтоох диэбиккэ дылы, кырынаас уун утары
сүүрэн иһэн, куотар эрэл сири булбуттуу, этэрбэс иһигэр сып гынан хаалла. Бу ким
этэрбэһэй? (Балта аҕатын этэрбэһин кэппитэ сулбуруйбут )

Күрэх: Кырынаастыыр. Бу уол оҕо төhө сымсатын, илиитигэр, сиhигэр төhө кыахтаҕын
көрдөрөн, илиитинэн дугунан, ыстаҥалыыр оонньуута. «Кырынаастыыр» киhи сиргэ икки
илиитинэн уонна атаҕын төбөтүнэн тирэнэр. Ѳрө ыстанарыгар илиилэринэн анньынар
уонна кулгаахтарын ытыстарынан таарыйан ылаат, илиитинэн сиргэ тирэнэ түhэр.
Тобуктарын бокутуо суохтаах. Ыстаҥалыыр киhи тохтоло суох кулгаахтарын
ытыстарынан охсо-охсо утарылаhааччытын кыайыар диэри ыстаҥалыыр.
6. түһүмэх (6 слайд)
Төбөбөр кус сымыыттаабыта, өлөр суолтан бөрө быыһаабыта. Уол төбөтүгэр тоҕо кус
сымыыттаабытый уонна бөрө өлөр суолтан хайдах быыһаабытай? (Аттан түһэн
бадарааҥҥа батыллан, утуйан олордоҕуна кус сымыыттыыр, бөрө кутуругуттан
тутуспутугар соһуйан сулбу тардар)
Күрэх: Хайах хостооhуна. Төhө баҕарар киhи оонньуур. Кыахтаах киhини остуолбаны
куустараллар, атыттар кини кэнниттэн субуруhа хоннохторуттан ыгыта куустуhан
олороллор. Оонньуу ыытааччы бөҕө – таҕа киhиэхэ этэр: «Кыhыҥҥы хаhааскын хостоо
эрэ, нохоо! Хайдах этигиний?» Онуоха кини баҕананы кууан олорор дьоҥҥо тиийэр,
бүтэhик киhини хонноҕуттан ылан кэннин диэки соhор. Ким илиитэ сылайан ыhыктыбыты
ньылбы соhон таhаарар. Баҕананы кууhан олорор киhини эмиэ ньылбы соhуохтаах. Бу
оонньууга уларытан остолбону эрийэ бэйни соһуу. Уһун быаҕа ледянка баайан онно
олорон бэйэни соһуу.
7. түһүмэх (7 слайд)
Сиэм диэбитэ – хата бэйэтэ сиэтилиннэ. Мэхээлэчээн булчут бөрөнү хайдах сиэппитэй?
(Маамыкта быа түмүгүттэн ытырбыт, ыйыстыбыт)
Күрэх: Дьулурҕа оҕус.Дьиэ кэтэҕэриин сыҥаhатыттан ааҥҥа диэри күрэхтэhэллэр эбит.
Ол маннык: биир модьу-таҕа көрүҥнээх киhи аттаан (икки тобугунан уонна икки
илиитинэн тайанан) сиргэ турар.Киниэхэ ат сиhин хаптаҕай быатынан моойторук оҥорон
кэтэрдэллэр уонна быатын алларанан, атаҕын икки ардынан, ыыталлар. Быа төбөтүн
эмиэ модьу – таҕа көрүҥнээх киhи тутар. Аттыы сылдьар киhи кэтэҕэриин сыҥаhаттан
аан диэки дьүккүйэр, онуоха быа төбөтүн тутар киhи төhө кыайарынан тирэнэ – тирэнэ
тардыhар. Күүстээх моойдоох уонна быччыҥнаах киhи иннин диэки дьүккүйэн кыайар.
8. түһүмэх (8 слайд)
Тайах тэпсибитэ. Мэхээлэчээн булчуту тайах тэпсэ сырыттаҕына ким быыһаабытай?
(Доҕоро ыппыт)
Күрэх: Ат буолан сырсыы. Сайын сайылыкка тахсыы оҕо аймахха саамай күүтүүлээх
кэм буолара. Оҕолор сындалҕаннаах уhун кыhын кэнниттэн көрсүhэн араас оонньуулары
оонньууллара. Олортон биирдэстэрэ – «ат буолан күрэхтэhии» Үс эбэтэр биэс оҕо икки
илиилэринэн сиргэ тайаналлар, икки атахтарын төбөтүэр тирэнэллэр. Бары кэккэлэhэн,
сүүрэргэ бэлэм тураллар. Сүүрэр сирдэрэ – 30-50 миэтэрэ уhуннаах көнө сир. «Чэ!» диэн
хамаанда кэнниттэн бука бары тэбис-тэҥҥэ түhүнэн кэбиhэллэр. Сүүрэллэригэр икки
илиилэрин, атахтарын тэҥҥэ ылан, сылгы эрчимнээхтик сүүрэринии төҥкөйөн
барыахтаахтар. Ким урут кэлбит кыайыылааҕынан тахсар.

9. түһүмэх (9 слайд) Кымырдаҕас эһэни кыайбыттаах.

Кулгааҕар киирбит

кымырдаҕаһы эһэ хайдах гынан таһаарыахтаах этэй? (Ууга киирэн сытыа этэ. Кулгааҕар
уу киирдэҕинэ, кымырдаҕастар тахсыа этилэр)
Күрэх: Төкүнүйүү. Сымнаҕас сиргэ хойуостан барыы.
10. түһүмэх (10 слайд) Булчут буолбут бэлиэ. Мэхээлэчээн ас буһарынан баран кэтэх
тардыстан, булчут буолан тугу гыммытыттан астына сыппытай? (Мин даҕаны дуолан
тайаҕы кытта кубаны биир отууга өлөрөн, биир үтэһэҕэ үөлэн булчут ахсааныгар
киирбититтэн)
Күрэх: Тойон. Бары сиэмэх кыыллар ааттарын ылыналлар. Тэлгэһэ ортотугар
чөмөхтөһөн тураллар. Эһэ мээчиги үөһэ быраҕар. Ким хаппыт “тойон” буолар. Сырсан
кыыллары быраҕар. Таптарбыт хабан ылан атын кыыллары сонордоһор. Таппатаҕына
“тойон” буолан бүтэр.
Түмүк: Хара тыа байанайдаах, уол оҕо соргулаах диэн мээнэҕэ эппэттэрин эһиги бу
кылгас түгэӊӊэ эккитинэн-хааӊӊытынан биллигит. Элбэҕи ааҕар киһи булка-алка
туһанара, сүбэ-ама ылара үгүс буолар.

Кинигэ ыраах сиргэ, тыаҕа сырыттахха

соҕотохсуппат доҕоруӊ буоларын умнумаӊ! Манна таарыччы этэр буоллахха самаан
сайыны көрсөр ыһыаҕар саха төрүт оонньууларыгар булт түгэниттэн буур, кылыы, ыстаӊа
курдук оонньуулар оонньоноллор. Бүгүӊӊү күрэс кыайыылаахтарыгар Уруй! Айхал!
Анал ааттар: Эр Хоһуун, Сымса Бөҕө, Быыра Дохсун, Күүстээх Бөҕөс, Эрдьигэн Хара,
Бэргэн Ытааччы, Дьолуолаах Уолан, Дохсун Хотойчоон, Сылбырҕа Бэдик, Мындыр
Бэргэн. Күрэх түмүгүнэн анал аат иӊэриллэр.

Рефлекция: Бу “Хара тыа байанайдаах, уол оҕо соргулаах” интегрированнай уруогу
Кыайыы 75 сылыгар сүгүрүйүү, үйэтитии бэлиэтигэр фронтовик суруйааччы Тимофей
Сметанин айымньытын Байанай ыйыгар сөп түбэһиннэрэн уруок бэлэмнээтим. Оҕолор
аахпыт айымньыларын чиӊэтиллэригэр туһуланна. Ким аахпатахха оонньуунан сэргиири
көбүтэр сыалы тутустум. Онтон анал ааттар дьиӊ сахалыы кыанар-хотунар дьоннорго
иӊэриллэр норуокка туттуллар ааттары бэрилиннэ. Уол оҕо сүрэ сүөм үрдүүрүн ситиһии.
Айымньы хомоҕой тылын-өһүн уларыппакка тутуннум. Сорох түһүмэххэ өбүгэ

оонньуутугар олоҕуран уларытан, атын хабааннаахтык киллэрэн биэрдим. Бу оонньуунан
ааҕыыны көҕүлээһин сүрүн сыалым буолла.
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