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Цели и задачи: В увлекательной форме пробудить интерес к изучению новой темы;  проверить 

и закрепить знания учащихся; способствовать формированию интереса к дальнейшему изучению 

якутского языка. 

Методические рекомендации по использованию: При создании кроссворда использованы 

гиперссылки и  триггеры. Смена слайдов осуществляется по управляющим кнопкам.  

 

 

Уруок технологическай картата 

«Предмет бэлиэтэ» 

Кылаас: 2 

Уруок: Саха тыла 

УМК: Саха тыла 2 кылаас И.И.Каратаев. 

Уруок сыала: Оҕолор саҥа теманы үчүгэйдик өйдүүллэрин ситиһии, тустаах усулуобуйаны тэрийии 

 

Сатабыл: 

 Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ: 

-           Эрдэ ылбыт билиитин сатаан туһанар, онно олоҕуран саҥа теманы өйдөөһүн; 

-           Тыллары сатаан наардыыр;  

•     Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:  

-           Учуутал көмөтүнэн уруок соругун сатаан быһаарар; 

-           Бэйэтин уонна атын киhи дьарыгын сатаан сыаналыыр, хонтуруоллуур;  

•     Билэр — көрөр сатабыл: 

-  Өй үлэтин дьайыыларын сатаан толорор: тыллары тэҥнээн көрүү, ырытыы. 

•     Бодоруһар сатабыл: 

-           Атын киһи санаатын сатаан өйдөөн истэр уонна ылынар; 

-           Бэйэ санаатын сөпкө сааһылаан этэр; 

 

Предмети үөрэтии түмүктэрэ: -  предмет бэлиэтин көрдөрөр тыллар хайысханан наарданалларын                 

                                                           билии; 

                                                           - тыллары сатаан наардыыр; 

Уруок тиибэ: Сана өйдөбүлү арыйыы уруога 

Туттуллар материал: тэтэрээт, уруучука, учуобунньук, кѳмпүүтэр, интерактивнай дуоска, 2 ноутбук 

Уруок керүӊэ: Саҥа теманы үөрэтии 

Үлэ кѳрүӊэ: Кылааһы барытын кытта үлэ, биирдиилээн үлэ, бөлөҕүнэн үлэ 

Пед. технология: ИКТ, оонньуу технологията, Optivoce. 

 

 



Уруок түмүк ситиһиитэ: 

Киһитийии  Үѳрэх сатабылларын 

сайыннарыы 

Тустаах үѳрэх предмета 

Бодоруһар сатабыл: 

атын киһи санаатын өйдөөн 

истэр уонна ылынар; 

бэйэ санаатын  сөпкө 

этинэр; 

 

 

Оҕо билэр – көрөр, 

толкуйдуур кыаҕын 

сайыннарыы; 

Былааннаһар, сыал–сорук 

туруорунан 

күдьүүстээхтик 

үлэлээһин; 

Билэр–көрөр үөрүйэх: 

уруокка оҕо тус билиитин 

туһаныы, арыйыы, туттуу. 

Өй үлэтин дьайыыларын сатаан толорор: 

тыллары тэҥнээн көрүү, ырытыы. 

Сорудахтары толорор, ылбыт билиитин 

туһанар;  

 

  

 

 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Учуутал үлэтин 

көрүҥнэрэ 

Түһүмэхтэринэн 

сыал - сорук 

Үөрэнээччи үлэтин көрүҥнэрэ Түһүмэхтэр 

түмүктэрэ Билэр – көрөр 

сатабыл 

Бодоруһар 

сатабыл 

Бэйэни 

салайынар 

сатабыл 

Тэрээһин чааһа. 

Дорооболоһор. 

Оҕолору 

бөлөхтөргө 

араарар. Уруок 

тематын тула 

проблеманы 

үөскэтэр. Ол 

тула 

кэпсэтиһиигэ, 

сэһэргэһиигэ 

көҕүлүүр. 

Сыалы-соругу 

хайдах ситиһэри 

ырытыһыы. 

Бүгүҥҥү уруок 

проблематын 

туруоруу. Оҕону 

үлэлиир турукка 

киллэрии. Санаа 

этиитэ 

(атастаһыыта) 

 Учуутал 

уонна 

үөрэнээччи 

икки ардыгар 

истиҥ сыһыан 

үөскүүр. 

Учуутал 

этиитин 

сөптөөхтүк 

ылыныы. 

Ситиһиилээх 

үлэни ситиһэр 

гына, тустаах 

эйгэни 

үөскэтии 

Тэринэллэр, 

үлэлииргэ 

бэйэ уонна 

бөлөх 

иннигэр сыал 

– сорук 

туруорунуу. 

Тыл 

этиитигэр 

оҕолор 

бэйэлэрин 

санааларын 

этэллэр 

Үөрэнээччилэ

р бөлөҕүнэн 

үлэлииргэ 

бэлэм 

буолаллар. 

Учуутал 

бүгүҥҥү 

тиэмэтигэр 

киирэргэ 

бэлэм буолар. 

Үөскэтээбит 

проблеманы 

быһаарарга 

холоноллор. 

Разминка түһүмэҕэ – «Optivote»  

Билиини 

бэрэбиэркэлиир, 

чиҥэтэр 
ыйытыылар 

«Opnivote» -

живой опрос 

көмөтүнэн 
хатылааһын 

Үлэҕэ 

көхтөөхтүк 

кыттар. 

 Болҕойон 

олорон 

сорудаҕы 
истии, 

эппиэттээһин. 

Саҥа 

технологияны 

сатаан 
туһанар 

үөрүйэх 

«Тэтэрээккэ үлэ»  

Мотивация  «Ребуһу таай» 

оонньууну 

ыытар 

Буочары 

тупсарар үлэ 

 Ребуһу 

таайыы 

Тэтэрээккэ 

ыраастык, 

сөпкө 

суруйуу 

үөрүйэҕэ 
Суругунан үлэ 201 эрчиллии. 

202 эрчиллии. 

Эрчиллиилэри 

толоруу 

Үлэлиир 

турукка 

киирии 

Сорудаҕы 

ааҕан, 

толоруу. 



Хамсаныылаах сынньалаҥ түһүмэҕэ 

Оҕолору 

сынньалаҥҥа 

ыҥырар. 

Хамсааһыннаах 

сынньалаҥ. 

1. Хааман иһиэх,                           

Хамнаан 

биэриэх!                     

Хоһоон 

иэйиитин 

ылыналлар. 

Хамсаныыты

н толороллор. 

 Бэйэ бэйэни 

истии, 

өйдөһүү. 

Интерактивнай биатлон 

ИКТ көмөтүнэн  

Биатлон 

оонньууну 

холбуур, 

оонньуу 

быраабылатын 

билиһиннэрэр. 

Сорудахтары 

ылыныы, 

өйдөөһүн 

Сорудахтары 

дорҕоонноохтук 

бөлөхтөн 

биирдии оҕо 

тахсан ааҕар. 

Ыйытыыга 

хоруйдуур. 

Бэйэ – бэйэни 

болҕойон 

истии,  

убаастабылла

ах сыһыаны 

тутуһуу.  

Ыйытыыларга 

сөптөөх 

хоруйу булуу, 

эппиэттээһин. 

ИКТ үлэлиир 

сатабыл 

Айар үлэ түһүмэҕэ 

Учуутал саҥа 

билиини 

чиҥэтэргэ 

аналлаах 

сорудах биэрэр. 

«Алҕаһы 

көннөр» 

презентация 

Үөрэнээччи бэйэ 

үлэҕэ төһө 

киирбитэ көстөр. 

Толкуйдуур 

дьоҕурун 

сайыннарыы.  

Чиҥэтии. Ыйытыыларга 

тус санаатын 

сааһылаан 

хоруй биэрэр. 

Тус бэйэ 

билиитигэр 

тирэҕирэн 

сорудаҕы 

толоруу. 

 

Түмүктүүр түһүмэх 

Түмүк таһаарар, 

оҕолортон 

санааларын 

ыйытар.  

Оҕолор уруок 

устата  хайдах 

үлэлээбиттэрэ, 

билиилэрэ-

көрүүлэрэ 

арылхайдык 

көстөр. Дь\ү 

сорудаҕын этэр. 

Үөрэнээччи 

санаатын 

сааһыланар, 

толкуйданар. 

Түмүк 

таһаарыыга 

өйдөммөт 

түгэн баар 

буоллаҕына 

бэйэ – 

бэйэлэрин 

кытта 

быһаарсаллар 

Оҕолор 

үлэлэрэ 

сыаналанар. 

Түмүк 

таһаарыы, 

оҕолор 

санааларын 

истии. 

 

№ Уруок 

этаптара 

Учуутал дьарыга Оҕо дьарыга 

1 Тэрээһин чаас. 

Көҕүлээһин. 

Үтүө күнүнэн, күндү оҕолор! Бүгүн биһиэхэ ураты дьарык, 

көрөргүт курдук, ыалдьыт бөҕө кэлбит. Мин аатым Серафима 

Герасимовна диэн. Саха тылын уруогун бүгүн мин ыытабын. 

Миигин кытта билистигит, аны эһигини кытта билсиэхпин 

баҕарабын. Биир биир туран ааккытын этиҥ эрэ, оҕолор.  

Бүгүҥҥү уруокка биһиги бу курдук былааннаах үлэлиэхпит: 

бэрт кылгастык Optivoce система көмөтүнэн хатылыахпыт, 

“Саха тыла” диэн интерактивнай биатлон оонньуохпут, 

тэтэрээккэ үлэлиэхпит, уонна бөлөҕүнэн эрчиллии оҥоруохпут. 

Онон бэйэ-бэйэбитигэр бүгүҥҥү уруокка көхтөөх үлэни, 

ситиһиини  баҕарыаҕыҥ. 

Үтүө күнүнэн! 

Тэринэллэр, 

үлэлииргэ бэйэ 

уонна бөлөх 

иннигэр сыал – 

сорук 

туруорунуу 

2 Урут 

барбыттарын 

чуолкайдааһын

. Optivote. 

Разминка ыйытыыларыгар эппиэти пульт көмөтүнэн биэрэбит, 

онон болҕомтолоох буолуҥ. Бэлэмҥит? 

1. Дорҕоон сурукка тугунан бэлиэтэнэр? 

2. Төрүт бүтэй дорҕооннору тал 

“Optivote”  

система 

көмөтүнэн 

разминка 



3. Аһаҕас дорҕоон хас араастаах? 

4. Ханнык буукубалары холбоон көнө сүһүөҕү 

таһаарыахха сөбүй? 

5. Буукубалары холбоон төттөрү сүһүөҕү тал. 

6. ОСКУОЛА диэн тыл сүһүөҕүнэн, букванан, 

дорҕоонунан ырытыллыытын бул. 

7. ҮӨРЭНЭЭЧЧИ. Тылы сүһүөххэ араар. 

ыйытыыларыгар 

эппиэттииллэр.  

3 Тэтэрээккэ үлэ Билигин тэтэрээппитин арыйабыт уонна чыыһылабытын 

суруйабыт.  

Бүгүн кулун тутар ый 22 күнэ. «Буочарыы тупсарыы үлэҕэ» 

ребустары бэлэмнээтим. Таайыытын тэтэрээккэ суруйан иһиҥ.  

- Ханнык ыйытыыга эппиэттиир тылларый? Ханнык бөлөххө 

наардыахха сөбүй?  Саамай сөп, предмет аатын көрдөрөр 

тыллар. Ханнык быраабылаҕа олоҕуран ону быһаардыгыт? 

Ким? Туох? диэн ыйытыыга хоруйдуур тыллар. Тыллары өссө 

ханнык бөлөххө наардыылларын билэҕитий? Хайдах? Ханнык? 

ыйытыыга эппиэттиир тыллар. Тугу гынар? диэн ыйытыыга 

эппиэттиир тыллар.  

Саамай сөп.  

Аны  билигин түргэн баҕайытык бу тылларбытын туттан тыл 

ситимнэрин оҥоруоҕуҥ эрэ. 

- Ким дуоскаҕа тахсан суруйуой? Ханнык ыйытыыга 

эппиэттиир тылларый? 

 Ол аата бүгүн биһиги Ханнык? Хайдах? диэн ыйытыыга 

эппиэттиир тыллары кытта үлэлиэхпит. 

Кинигэбитин арыйдыбыт эрэ, -91 сирэй, 201 эрчилиини 

толоробут. 

- Тугу көрдөрөр тылларый? Саамай сөп. Предмет бэлиэтин 

көрдөрөр тыллар. Этиигэ ойоҕос чилиэн буолаллар, аат тылы 

быhааран, ситэрэн биэрэллэр. 

202 эрчиллии. Тыллар ситимнэрин оҥорон этиилэри суруйуҥ. 

Предмет бэлиэтин көрдөрөр тыллары долгунунан тардыҥ. 

Ребуһу 

таайаллар. 

Суругунан 

эрчиллиилэри  

толороллор. 

4 Хамсаныылаах 

сынньалаҥ 

 Физминутка. Хоһоону ааҕа-

ааҕа 

хамсаналлар. 

5 Биатлон 

оонньуу. 
 Оонньууга икки хамаанда кыттар.  

 Оонньуу сыала–мишеннэри түргэнник табыы. 
 

Оҕолор оонньуу 

быраабылатын 

болҕойон 

истэллэр.  

Сорудаҕы 

толороллор. 

6 Айар үлэ. 

Чиҥэтии. 

Оҕолор, аны бэриллибит тылларынан сирдэтэн, предметтэри 

таайыӊ эрэ... (СЛАЙД)-оҕо ааҕар 

 1.Маҥан, кытаанах, минньигэс, суураллар – (саахар) 
            2.Саҥа, ойуулаах, халыҥ  – (кинигэ) 

            3.Түүлээх, ытырыык, хара – (ыт) 

            4.Улахан, үүттээх, эриэн – (ынах) 

 Алҕаһы көннөр (тыл ситимэ) 
Маладьыастар.  

Чиҥэтии.  

 

Ноутбукка 

бөлөҕүнэн 

«Алҕаһы 

көннөр» 

эрчиллэр 

тургутугу 

толороллор. 
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Сыаналаныы 

Рефлексия 

Бүгүн уруокка тугу гынныбыт? Туох түмүгү оҥоруохха сөбүй? 

Биир предмет хас да бэлиэлээх буолуон сөп эбит: кээмэйэ, 

быһыыта, сыта, амтана, матырыйаала, хаачыстыбата. Ол 

туһунан аныгыскы уруоктарга өссө кэпсэтиһиэхпит. 

Бу уруоктан туох саҥаны биллигит? 

Тугу биһирээтигит? Баһаалыста, санааҕытын үллэстиҥ эрэ. 

Манан бүгүҥҥү уруокпут бүтэр. Олус үчүгэйдик үлэлээтигит. 

Махтал. 

Түмүк.  

Дь/ү: 92 с., 203 

эрчиллии. 

 

 

 

 


