
Ааптар: Парникова Ия Иннокентьевна, Куду оскуола-саад алын сүһүөх учуутала (iya.parnikova.2017@mail.ru)  

Ыстааһа: 2,5 сыл 

Категория: 2 

Кылаас: 3 

Уруок бириэмэтэ: 45 мүн. 

Уруок тиэмэтэ Николай Гаврильевич Золотарев-Николай Якутскай «Хотой доҕоро» 

Сыала - Үтүө уонна мөкү быһыы көстүүтүн ырытыы. 

- Оҕолор бэйэ-бэйэлэрин кытта алтыһыыларын тэрийэн саҥарар уонна толкуйдуур дьоҕурдарын сайыннарыы. 

- Айылҕаҕа, кыылларга харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

- Бэйэни хонтуруолланар уонна сыаналанар сатабылларын чиҥэтии. 

 

- Личностнай УУД: сөпкө өйдөөн ааҕарга үөрэнии. 

- Регулятивнай УУД:Учуутал сыаналаабытын сыаналыы үөрэнии. Уонна бииргэ үөрэнэр оҕолорун сыаналарыгар 

убаастабыллаах сыһыан. 

- Коммуникативнай УУД:бэйэ-бэйэни кытта кыайан кэпсэтии, ааҕар, кэпсиир оҕону истии, соҕотоҕун, элбэх буола үлэлииргэ 

үөрэнии,кэпсээни былааннааһын. 

- Познавательнай УУД:Үтүө дьыаланы оҥороххуна онтукан бэйэҕэр эргиллэн кэлэр диэн түмүккэ кэлиэхтээхтэр. 

Күүтүллэр 

түмүк 

Суруйааччы туһунан билии, өйдөөн ааҕарга үөрэнии, кэпсээни былааннааһын, тылдьыты кытта үлэлээһин, бэйэ-бэйэҕэ 

болҕомтолоох буолуу. 

Дьарык 

формата 

Бары бииргэ, группанан. 

Тыла-өһө Сахалыы  

 

 

 

 



Уруок этаптара Бириэм

этэ 

Учуутал 

дьайыыта 

Үөрэнээччи дьарыга 

Билэр-көрөр сатабыл Бодоруһар сатабыл Бэйэни салайынар 

дьаһанар сатабыл 

Тэрээһин чааһа 1 мүн - Үтүө күнүнэн! 

Бүгүҥҥү уруокка 

үөрэн кэлбит 

оҕолор 

мичээрдиибит, 

саҥаны билиэн 

баҕалаахтар 

ытыспытын 

таһынабыт. 

 Учууталы кытта дорооболоһуу. 

Уруокка бэлэмнэрин көрүнүү. 

Оҕолор үлэлииргэ бэлэм 

буолаллар. Бүгүҥҥү чыыһыланы 

тэтэрээккэ суруйуу. 

 

Ситиһии түгэнэ 

 

5 мүн -Оҕолоор дуосканы 

көрдүбүт эрэ.  

(1 слайд)  

Бу ханнык 

көтөрүй? 

-Кини туһунан тугу 

билэргитин кэпсээн 

эрэ. 

- ол аата биһиги 

бүгүн туох туһунан 

кэпсэтиһэрбит 

буолуой? 

-Хартыынаны көрөн ханнык 

көтөр буоларын таайыы. 

Кини туһунан тугу 

билэллэрин кэпсээһин. 

-Бүгүҥҥү тиэмэни 

таһаараллар. 

 

Бэйэ-бэйэҕэ болҕомтолоохтук 

сыһыаннаһан эппиэттииллэр. 

 

Билиилэрин тылынан 

холобурдаан этэллэр, тыл 

нуорматын, култууратын 

тутуһаллар. 

Баар билиигэ 

тирэҕирии 

түһүмэҕэ 

9 мүн (2 слайд) - Николай 

Якутскай 

хаартыскатын 

көрдөрөр, кини 

туһунан тугу 

билэллэрин 

кэпсэттэрэр. 

- Н.Якутскай 

туһунан слайд 

көрөллөр. 

-Тугу билэллэрин кэпсииллэр 

 

 

 

 

 

Слайд көрдөрөр. 

Бэйэ-бэйэни истэллэр, 

санааларын үллэстэллэр. 

 

 

 

 

Слайд көрөллөр 

Эппиэт истэн, тугу 

эбиэххэ сөбүн 

толкуйдууллар, ситэрэн 

биэрэллэр. 



Билбэти 

быһаарыныы, 

көрдөөһүн 

түһүмэҕэ 

3мүн (3 слайд) «Киһи 

үтүөтэ үс үйэ 

тухары 

умнуллубат» диэн 

өс хоһоонун эһиги 

хайдах өйдүүгүт? 

 

-Киһи туох эмит үчүгэйи 

оҥордоҕуна өр бириэмэҕэ 

умнуллубат-диэн түмүккэ 

кэлии. 

Эйэ дэмнээхтик бэйэ икки 

ардыгар кэпсэтэллэр, 

быһаарсаллар, таба таайаллар, 

өйдөөбүттэрин бигэргэтэллэр. 

 

Дьарыгы 

тэрийии 

20мүн -Билигин кэпсээни 

испитигэр өйдүү-

өйдүү ааҕабыт, 

билбэт 

тылларбытын 

тылдьыттан 

көрөбүт. 

-Хайдах быһыы 

манна көһүннэ? 

-Айымньы сүрүн 

санаатын биир 

этиинэн этиҥ эрэ? 

 

 

 

 

 

-аһыныгас, эрэллээх, 

доҕордуу. 

-“Киһи үтүөтэ үс үйэ тухары 

умнуллубат” 

Кэпсээни ааҕаллар.  

Паранан үлэ 5 мүн -Билигин биһиги 

пааранан 

үлэлиэхпит. 

Аахпыт 

кэпсээҥҥитин 

иккиэ буолан 

былаанныыгыт, 

онтон дуоскаҕа 

тахсан 

көмүскүөххүт. 

Иккиэн сөбүлэһэн кэпсээни 

былаанныыллар. Онтон 

бүппүттэр дуоскаҕа тахсан 

былааннарын кэпсииллэр. 

 Бииргэ үөрэнэр оҕолорун 

сыаналыыллар, сүбэ 

биэрэллэр, 

көмөлөһөллөр. 

 

Сыыһаны 

көннөрүү 

3 мүн Сыыһаларын 

туоратыыга үлэ 

Бары былааннарын истэллэр, 

туохха сыыспыттарын 

көннөрүнэллэр. 

Бииргэ үөрэнэр оҕолорун 

сыаналыы үөрэнэллэр. 

 

Бэйэни сыаналаныы. 



Бэйэни 

сыаналаныы 

5 мүн Учуутал 

таблицалаах 

кумааҕы түҥэтэр.  

-Билигин дуоскаҕа 

боппуруостар 

көстүөхтэрэ, 

сөптөөх эппиэттэри 

тэтэрээппитигэр 

талан суруйабыт. 

Эппиэттэр 

көһүннэхтэринэ 

сөпкө эппиэттээбит 

боппуруостарар 1 

дии баал эбинэн 

иһэҕин. Онтон 

барытын эбэҕин. 

+6-7 = 5 сыана 

+4-5= 4 сыана 

+3тэн кыра= 3 

сыана 

-бэйэҕэ сыана 

туруоруу. 

Таблицалаах кумааҕы 

түҥэтии. 

 

 

-тэтэрээттэригэр сөптөөх 

эппиэти талан туруораллар. 

 

 

Сөбү, сыыһаны 

бэрэбиэркэлииллэр. 

 

 

 

-сыана туруоруналлар. 

 Тугу өйдөөбүттэрин, 

өйдөөбөтөхтөрүн бу 

боппуруостар нөҥүө 

биллиэхтээх. 

 

Түмүк  

 

3 мүн Ырыа истии «Эн 

хотойгун» 

Ырыа холбуур. Болҕомтолоохтук истэллэр  

Дьиэҕэ үлэ 1 мүн -Николай Якутскай 

туһунан кэпсииргэ 

бэлэмнэнии. 

Дневниккэ дьиэтээҕи 

үлэлэрин сурйаллар. 

  

 


