
Уруок технологическай картата 

Учуутал:  Попова Лена Саввична  Сыырдаах орто оскуолата   

Предмет Тулалыыр эйгэ 

Класс  3 кылаас 

Тип урока Соругу туруоруу уонна быһаарыы уруога 

Тема Айылҕа баайын хайдах харыстыыбыт? 

Туттуллар формалар бөлөҕүнэн, фронтальнай үлэ 

Ньымата көҕүлүүр диалог, кыһалҕаны быһаарар диалог 

Ханнык методика 

туттулунна 

сэhэргэьии, кэпсэтии, кыһалҕаны быһаарыыга диалог, чинчийии 

Уруок сыала Киhи айылҕаҕа сабыдыалын быһаарыы, айылҕаны харыстыыр миэрэлэри билии; 

Айылҕаҕа тапталы иитии, сопко сылдьыы быраабылаларын үөрэтии. 
 

Ханнык 

сатабыллары 

инэрэбит: 

 

Билэр-көрөр үөрэх дэгиттэр сатабыллара: 

- тыыммат уонна тыынар айылҕа сибээстэрин билии 

-  айылҕаны харыстыыр холбоhуктар тустарынан өйдөбүлү инэрии. 

 Тус бэйэ иитиллэн тахсыытын  сатабыллара: 

-  Тус бэйэтэ өйдөөн туран быраабыланы тутуһар 

- үүнээйилэри, кыыллары, ууну, сири, салгыны харыстыыр наадатын ойдуур. 

- айылҕаны алдьаппакка эрэ, аныгы ньымалары туhанан олорууну билэр 

 Бэйэ улэтин салайыныы сатабыллара: 
- үөрэнээччи үлэ хаамыытын, үлэ сыалын – соругун туруорунуута, сорудаҕы толорууну бэйэтэ бөлөҕү  кытта оҥорорго холонуута (үөрэх 

соругар киирэргэ сөптөөх түгэн үөдүтүү) (целеполагание); 

- оҕо үөрэх соругун быһаарыыта, ону ситиһэргэ бэйэ үлэтин тэриниитэ; (решение учебных действий) 

- үлэ хаамыытын (алгоритмынан) былаанынан толоруутун тэҥнээһинэ; (контроль) 

Алтыһыы сатабыллара: 

- үлэ түмүгүн сатаан сыаналаныыта (оценка), атын оҕо санаатын биһирээһинэ уонна ылыныыта; 

- бөлөххө куолаан үлэлээһинэ, кэпсэтиигэ этиллибит санаалары уопсай түмүктээһинэ; 

бөлөххө бииргэ үлэлиир ньыманы сайыннарыыта(бэйэни салайыныы, бэйэ кылаатын киллэрии), мөккүһүүгэ кыттан, атын оҕо өйдөбүлүн 

кытта бэйэ өйдөбүлүн алтыһыннарыыта 

Күүтүллэр түмүктэр - айылҕа баайын харыстыахха наадатын өйдүүр; 

- оҕо бөлөххө сатаан үлэлиир, үлэтин былаанныыр, атын оҕону кытта алтыһар, бэйэтин санаатын этэр, уопсай түмүккэ кэлэр 

буолуохтаах. 

Уруокка туттуллар 

тэриллэр 

Маркернай доска, проектор, презентация, А4 кумааҕы бөлөх аайы,  кыыллар тустарынан кинигэ выставката, кыhыл кинигэ. 



Үөрэх дьарыгын 

тэрийии этаптара 

Уруок  

сыала-соруга 

Дьарык ис хоһоонугар алтыһыы 

 

Учуутал дьарыга Уэрэнээччи дьарыга 

 

Умсугутуу, угуйуу. 

 

 

Оҕо үөрэх 

дьарыгар 

киирэригэр 

сэптээх 

усулуобуйаны 

тэрийии, үөрэххэ 

баҕаны үөскэтиии 

 

Бигэ санааны, эрэмньини үөскэтии.  

“Мин айылҕа оҕотобун” 

Мин айылҕа оҕотобун, 

Тэhийбэппин соҕотоҕун: 

Тыаҕа тахсыым – чырып чыычаах 

Чырылыктай атастаахпын, 

Күөлгэ киириим – көмүс уорҕа 

Күстэ балык доҕордоохпун. 

Кэрии сиргэ кэлэн кэҕэ 

Киэһэ аайы кэтэһэр, 

Күөх сыһыыга көр күөрэгэй 

Көҕүтүһэ көһүтэр. 
 

Үөрэнээччи үөрэх дьарыгар киириитэ. 

 

Оҕолор үөрэнэргэ бэлэмнэнэллэр. Олороллор. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Уруок  соругун 

туруоруу этаба 

 

Билбэтигэр, 

кыһалҕаҕа 

иҥниитэ, уруок 

сыалын 

таһаарыыта, 

соругун 

быһаарарыгар  

үлэтин 

былааннааһына 

 

Билбэт боппуруоһугар , кыһалҕаҕа киириитигэр сөптөөх 

усулуобуйа тэрийиитэ. 

Хоьоону олус болҕомтолоохтук иhиттигит. 

Бугунну уруокка туох туhунан кэпсэтиэхпитий? 

Сөпкө эттигит бүгүн айылҕа баайын хайдах 

харыстыахпытын сөбүн кэпсэтиэхпит. 

 
 

Билэр ньымаларынан билбэттэрин быһаара 

сатыыллар. Билэллэрин, билбэттэрин 

араарыахтаахтар. Оҕолор кэпсэтиһиигэ 

киирэллэр. Соругу таһаараллар. 

Айылҕа харыстабылын туhунан кэпсэтиэхпит. 

Уруок соругун 

быhаарыы этаба 

 

Уруок соругун 

быьаарарга  

сабаҕалааһыҥҥа 

тахсыы, оҕолору 

кытта алтыһан 

табыгастаах 

ньымалары 

көрдөөһүҥҥэ 

улэни тэрийии 

Сабаҕалааһыннары 

ырытан, быһаарсан 

баран 

 

Сорук тула сэһэргэһиини тэрийэр. Сатаан истии, 

сэҥээрии, үлэҕэ көҕүлээһин, дакаастабылы тутан иһии 

Оҕолор сабаҕалааһыннарын дуоскаҕа бэлиэтээн иһиитэ, 

фиксация. Ол тула кэпсэтиһиини тэрийэр. Соругу 

быһаарыыга усулуобуйа онорор. 

Учуутал төгүрүк   уруһуйдуур.  

- Доскаҕа туох уруhуйдаммытый? 

- Мин биьиги олорор планетабытын уруьуйдаатым.     

Маарынныыр дуо? 

- Туох тиийбэтий? 

- айылҕа баайынан толорон биэриэҕин.Тумугэр туох 

тахсарын коруохпут. Эьиги миэхэ комолоьуоххут дуо? 

1 таабырын. Киьи хараҕар костубэт да, аан дойдуну тутан 

турааччы баар уьу? 

Үөскээбит кыһалҕаны туоратар ньымалары 

көрдөөһүннэрэ. Кыһалҕаҕа киирии, толкуйга 

түһүү. Сабаҕалааһын, ырытыы, бытарытыы, 

түмүү, дакаастааһын, бэйэлэрин санааларын 

тиэрдиилэрэ. Биир санааҕа кэлиилэрэ. 

 

-Тогурук, шар. 

- майгыннаабат. 

- Урэхтэр, орустэр… 

Оҕолор таабырын таайаллар. 

- Салгын 

 



2 таабырын. Муораларга, орустэри толорор 

Халлаан да устун котор. 

Котортон сылайдаҕына сиргэ да кэлэн туьэр. 

3 таабырын. Миигин хаьаллар, тэпсэллэр. Барытын 

тулуйабын, ити иьин мин утуоннэн эрэ толуубун диир баар 

уьу.  

4 таабырын.Сир анныттан хостонор. Ниэп, гаас, таас 

чох, ыстаал, гранит. Бииргэ туох буолалларый?                                   

5 таабырын. Сайын куох былаачыйатын кэтэр, 

кыьын манан. 

6 таабырын. Тииттэн тииккэ ыстанабын 

Тэллэй хатаран хаьаанабын. Хайа ким билэрий ханнык 

кыылбыный? 

Корун эрэ, планетабыт наьаа учугэй буолла! 

Бу айылҕабыт баайа, харыстыыр эбээьинэстээхпит. 

(этин тыаьа тыаьыыр) 

- Оҕолор, туох буолла? 

(Эьэ уонна куобах киирэллэр) 

- уой, иэдээн буолла. Биьиги олорор Сирбит- планетабыт 

туох буолла? Бу тыас- уус хантан кэллэй? 

- Оҕолор, комолоьуоххут дуобу алдьархайы быьаарарга? 

Слайд№4 (заводтар, фабрикалар.) 

- Көрун эрэ, планетабыт хайдах уларыйбытын. Туох 

буолла? (планета ытыыр) Биһиги быьаарыахтаахпыт туох 

буолбутун? 

- Тоҕо салгыммыт киттийэрий? 
- Уу тоҕо киттийэрий? 
- Кыыллар, уунээйилэр тоҕо сутэллэрий? 
Слайд №5  
- Тыыннаах айылҕа уонна тулалыыр эйгэ сибээстэрин, 

айылҕаны харыстыырга ханнык наука уорэтэрий? 

«Экология»  образовалась из двух  греческих слов: «экос», 

что значит «дом», и «логос»- наука. Экология – это наука о 

доме. Дьиэ диэн киьиэхэ бу биьиги планетабыт Сир 

буолар. 

Слайд №6 

Отто тулалыыр эйгэни уорэтэр киhи туох идэлээх 

- Уу 

 

- Почва. Сир 
 

- Сиртэн хостонор туьалаах баайдар. 

 

- Мастар 

 

- Тиин. 

 

 

 

 

 

 

 

- Соп. Комолоьуоххэйин. 

Оҕолор бэйэлэрин санааларын этэллэр. 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Экология 

 

 

 



буоларый? 

Биьиги экологтар буолуохпут уонна Сирбитин 

быыhыаххайын бу алдьархайтан. Барыахпыт иннинэ 

аптаах ойуурбутугар барыаххайын, сибиэhэй салгынынан 

тыыныаххайын, айылҕабыт кэрэтин көрөн үөрүөххэйин. 

Слайд № 7  

Кылаас 3 хамаандаҕа арахсар. Иhитиннэрии бэлэмнииллэр. 
1. Группа-Сир анныттан хостонор баай. 
2. Группа- Уу, салгын, почва. 

3. Группа- Кыыл, үүнээйи 
Сорудахтары ылаллар. 

 

Эьиги иннигитэр сорук турар- Сирбитин быыhыыр. Эhиги 

ити этиилэртэн бэйэҕит проблемаҕытыгар cөптөөх 

быhаарыныылары талаҕыт, ол эбэтэр ылынаҕыт. 

Слайд №8 -  

 (знактары сыьыараллар, ытаабыт уутун ылаллар.) 

Оҕолор, маладьыастар! 

- Көрүн эрэ, планетабыт үөрбутун. Аны ытаабыт. 

- Наар маннык үөрэ-көтө сылдьарыгар тугу 

өйдүөхтээхпитий? 

Биьиги планетабытыгар мөлүйүөнүнэн заводтар, 

фабрикалар бааллар.Элбэх туһалаах маллары, астары 

оӊорон таһаараллар. Онтон туттан баран холобура йогурт, 

кефир хахтарын мусорга быраҕан кэбиһэбит. Биьиги 

кинилэргэ иккис олох биэриэхпитин сөп эбит. Кумаахы 2 

сыл, банка – 90 сыл, өстүөкүлэ – 1000 сыл. 

  Слайд №9  
-Йогурт хаҕыгар иккис тыынна биэрэҕин. 

 

 

- Эколог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группаннан улэлииллэр. Проектарын 

көмүскүүллэр. Ыйытыыларга эппиэттииллэр. 

 

 

 

 

- Оҕолор эппиэттииллэр. 

Уруок тумүгэ, 

рефлексия 

 

Уруокка ылбыт 

билиилэрин 

чопчулааһын, 

дьарык түмүгүнэн 

ханнык санааҕа 

кэлбитин 

быһаарарыгар 

усулуобуйа 

оҥоруу. 

Сөптөөх сыанабылы этэр усулуобуйаларын тэрийэр 

(бэйэбитигэр арыйыы оҥордубут дуо,сорукпутун хайдах 

ситистибит) 

 

-Уруок саҕаланыытыгар ханнык соругу 

туруоруммуппутуй? Уруокпут темата? 

- Сорукпутун быhаардыбыт дуо? Хайдах ону ситистибит 

-Уруокка тумук оноруоххайын. 

- Уруокка бэйэҕит хайдах улэлээтибит дии саныыгыт, 

Бэйэлэрин билимньилэрин араарар  обуолуулара, 

санааларын аһаҕастык этиилэрэ. 

Оҕолор бэйэлэрин санааларын этэллэр. 

- Айылҕа баайын харыстыырга 

көмөлөһүөххэйин. 



 

 

 

 

 

хайдах сыаналанаҕыт? 

- Ханнык сорудаҕы ордук сөбулээтигит? 

 

-Оҕолор, эhиги дьиэҕитин быhаатыбыт. Харыстыырга 

үөрэннибит. 

Куобах уонна эhэчээн хоhоон ааҕаллар.. 

     Таптаан төрөөбүт дойдугутун- 

Күөллэргитин, тыаларгытын. 

Бу барыта  

Биьиги баайбыт.  

Манна эн уонна мин төрөөбүппүт 

Олоробут. 

Аан дойду дьоно 

Бары сыьыаннаhыаҕын айылҕабытыгар 

харыстабыллаахтык. 

Маладьыастар, оҕолор! Олус актыыбнайдк, 

болҕомтолоохтук улэлээтигиn. Эһиги иннигитигэр кун  

сытар. Мантан уруогу сөбүлээбит буоллаххытына үөрбүт 

күнү көрдөрөҕүт, сөбүлээбэтэх буоллаххытына хомойбут. 

  

  

 

 

 
 

 


