"Норуот ырыатын толоруу уратылара"
аһаҕас уруок технологическай картата.

Уруок ааптара: Мойтохонова Айталина Михайловна – Н.И.Бойлохов аатынан Үөһээ
Бүлүүтээҕи оҕо искусство оскуолатын Олонхо оскуолатын саоайааччыта.
Кылаас: 1 кылаас
Уруок тиибэ: саҥаны үөрэтии;
Формата: оонньуу, сэһэргэһии (диалог).
Методтара: быһаарыы, дьарыктар, бэйэ үлэтэ, сорукка тахсыы, рефлексия.
Уруок сыала:
1. Норуот ырыатын толорууга уһуйуллуу.
2. Норуот ырыатын араастарын араара үөрэнии.
3.
Уруок соруга:
1. Саха норуотун ырыатын арааһын, уратытын билии.
2. Толоруу дэгэтигэр уһуйуллуу.
3. Ырыа айарга холонуу. Импровизацияҕа эрчиллии.
Тэрилэ: Проектор, компьютер, слайдалар, Мария Петрова, Екатерина Захарова, Сергей
Зверев ырыаларын аудиодиската, карточкалар.
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Үөрэнээччи дьарыга
холобурдарын Ырыаны истии. Ис хоһоонун өйдөөһүн,
матыыбын, толоруллуутун уратыларын
араарыы.
Бэсиэдэ. Ырыа – дууһа кыната, санааны Ырыалары темаларынан араарыы:
көтөҕөр, нарылыыр, уоскутар анала, Сир-дойду;
алыба.
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Остуол;
Уруу ырыата.
Үөрэтии:Саха
ырыатын
толоруутун Уһуйуллуу.
арааһа:
Кылыһах аҕалар эрчиллиилэр, тыыҥҥа
Дэгэрэҥ
эрчиллиилэр.
Дьиэрэтии
Хабарҕа ырыата
Билиһиннэрии: импровизация. Ырыа Ырытыы.
тутула. Дорҕоон дьүөрэлэһиитэ.
Дьарык: уус-уран ойуулуур-дьүһүннүүр
ньымалар. Эпитет.
1. Кубулуйбат уус-уран быһаарыылар
ханнык
тылларга
сыһыаннаахтарый? Айгыр-силик ... Айылҕа
Нуолур-солко ...
Мутукча
Аламай маҥан ...
Күн
Аҕыс былас арылыйар ...
Суһуох
Үөмэн тиийбэт үрдүк ...
Аат
2. Бу тылларга тэнийбит уус-уран
быһаарыылары бул:
Күн –
Арылыйар сырдык
Тымныы –
Анысханнаах, аан-даам
Халлаан –
Үрдүк мэҥэ
Хаар –
Хомурахтаах көмүрүө
Талах –
Тардыы көмүс
Тэҥнэбил.
3. Толкуйдаан
көрүҥ,
туохха
тэҥниэххэ сөбүй?
Былыт устарын –
Сыл-хонук ааһарыгар, үрүҥ сүүрүүк
Этиҥ этэрин –
аттарга
Кыыс хараҕын –
Соһуччу сонуҥҥа, киһи күргүйэ
Оҕо саҥата –
Буспут моонньоҕоҥҥо, дириҥ чүөмпэҕэ
Чыычаахтар чыбыгыраһалларыгар, үрүйэ
Ханалытан этии.
сүүрүгүн тыаһыгар
4. Үрүҥ илгэ –

Хороҕор муостаах –
Көмүс хатырыктаах –
Көтүрдэр тииһим миилэтэ -

Үүт, сүөгэй
Сүөһү
Балык
Соҕотох оҕом
Ырыа холобурун иһитиннэрии. Хартыына Айарга холонуу. Хатыҥы хоһуйуу.
көрдөрүү.
Дьиэҕэ үлэ. Айар үлэни ситэрии, чочуйуу. Түмүк. Ырыаһыт буолуу элбэх дьарыктан,
уһуйуллууттан, болҕомтоттон тахсарын
өйдөөһүн, билии. Болҕомтону куоласка эрэ
буолбакка ырыа тылыгар-өһүгэр ууруу.

