
МИН БАСТАКЫ УРУОГУМ 

 

Ноговицына Людмила Петровна, 

И.Н. Жирков аатынан Дүпсүн орто оскуолатын  

алын сүһүөх учуутала 

Уус-Алдан улууһа, Дүпсүн сэл. 

 

1 кылаас  

2018 сыл балаҕан ыйын 1 күнэ. 

Туттуллар пособиелар, материаллар: 

Дуоскаҕа күн, мас ойуулара,  

оҕолорго сэбирдэхтэр,  сибэккилэр, сулустар.  

«Мин маҥнайгы урогум» үлэлиир тэтэрээт. 

Сыала: үөрэнээччи буолуу маҥнайгы күннэригэр коллективка сөптөөх педагогическай, 

психологическай эйгэни тэрийии.  

Соруктара: 

 Оҕолор, учуутал   билсиһиилэрэ; 

 Хас биирдии оҕоҕо сөптөөх психологическай эйгэни тэрийии; 

 Көхтөөх, эйэлээх буоларга, коллективы тэрийиигэ үлэ. 

 I.Тэрийэр чаас. 2 мин 

У:  

- Үтүө күнүнэн күндү оҕолор, төрөппүттэр. Бүгүн ханнык күнүй? 

( Билии күнэ, балаҕан ыйын 1 күнэ.) 

Бүгүн эһиги олоххутугар кэтэһиилээх, күүтүүлээх, долгутуулаах күн.             

Бүгүн билии күнэ. 

 II. Сүрүн чааһа. 32 мин  

1.темаҕа киллэрии.  3 мин        

у:   Оҕолоор, эһиги бары наһаа үөрбүт, долгуйбут курдуккут дии. Мин таайыым эрэ 

тоҕотун? 

 Сөпкө эттэхпинэ ытыскытын таһынаҕыт. Сөбүлэһэҕит?. 

-Төрөөбүт күҥҥүт дуо? 

-Саҥа оонньуурдааххыт? 

 Детсакка бараҕыт?  

-Саҥа суумкалааххыт? 

-  оскуолаҕа кэллигит? 

-Үөрэнээччи буоллугут? 

2. быраабыла билиһиннэрии. 7 мин 



У:  Биһиги дьону көрүстэхпитинэ тугу гынабыт? Дорооболоһобут.  

Үөрэнээччилэр хайдах дорооболоһоллор?. 

Кылааска учуутал киирдэҕинэ бука бары тыаһа суох турабыт уонна дорооболоһобут.  

Маладьыастар. 

  Оҕолоор, анны билигин билсиэххэ. Мин аатым Людмила Петровна диэн. 4 сыл 

устата бииргэ буолуохпут, ааҕарга, суруйарга, эйэлээх, доҕордуу буоларга үөрэниэхпит. 

Онтон эһиги ааккыт кимий? тэбис тэҥҥэ ааппытын этиэххэ эрэ,   

Биир икки үс!  

Хайа, ким эмит аатын иһиттигит дуу? Тоҕо? (оҕолор эппиэттэрэ) 

 Остуолгутугар эһиги ааккыт суруллубут сэбирдэхтэр  сыталлар. Мин ыҥырдахпына 

ааккытын этэҕит, уонна дуоскаҕа баар  мас лабааларыгар ааккытын иилэҕит. Билигин мин 

дуоскаҕа уолаттары ыҥырабын.  Аны кыргыттар. 

3. физ минутка. 3 мин 

Оҕолоор, сылайдыгыт? Билигин  кыратык оонньуубут.  Бука бары турдубут.(төрөппүттэр 

эмиэ) 

Утарыта көрсүөххэ, 

Илиибитин тутуһуохха, 

Үөһэээ- үөһээ уунуохха, 

Тарбахпытын хамсатыахха. 

Бука бары көхтөөхтүк, 

Оонньуубутун саҕалыахха. 

Сөбүлэһэр буоллаххытынана ытыскытын таһыныҥ, 

 Отой сыыһа диэтэххинэ атаххытын тыаһатыҥ. 

оскуолаҕа барарбар  

Улахыын куулу ылабын?  

Оччоҕуна суумканы? 

Эбэтэр рюкзагы? 

Онно бастаан угабын элбиих элбэх кэмпиэти? 

Тэтэрээти, харандааһы, 

Оонньуур массыынабын, 

Уонна ЛОЛ кууклабын 

Өссө онно уктабын биир миискэ салаты, 

Доҕотторбор бэлэхтиирбэр истиҥ-иһирэх мичээри? 

Доҕордуу буолууну,  

Үгүс, үрдүк ситиһиини, 

Элбиих элбэх үөрүүнү! 

Маладьыастар! 



У:  5 мин 

-Бүгүҥҥэттэн саҕалаан 4 сыл  бары биир иллээх дьиэ кэргэн курдук билии дойдутугар 

айанныахпыт.  816 күн, 32 тыһыынча уруокка үөрэнэн элбэҕи, саҥаны билиэхпит.   

Үөрэнээччи, оскуола  быраабылатын тутустахпытына биһиги саамай бастыҥ 

үөрэнээччилэрдээх, иллээх, эйэлээх кылаас буолуохпут.  Ол быраабылалары эһиэхэ 

билиһиннэриэхтэрэ эһиги ийэлэргит.(күн сардаҥаларыгар иилэбит.) 

1.   Кылааска учуутал киирдэҕинэ  

     Хайаан да бары тураҕыт,  бэрээдэктээхтик дорооболоһоҕут. 

2.   Эппиэттээри гыннаххына хаһыытаабаккын,   илиигин эрэ уунаҕын. 

3.    уруок кэмигэр сүүрбэккин,        көҥүлэ суох турбаккын. 

4.   Кэпсэтэммит, айдаараммыт  

       Оҕолорго мэһэйдээбэппит,  

       Бэйэбит эмиэ үөрэнэбит,  

      Учууталга көмөлөһөбүт. 

5.    Сискин көнөтүк туттан  

       Олоруохтааххын партаҕа, 

      Ручкаҕын сөпкө тутан 

      Суруйаҕын тэтэрээккэ.                 

  6. Кинигэҕин, тэтэрээккин,  

      атын да туттар тэрилгин, 

       Алдьаппаккка киртиппэккэ 

      Илдьэ сырыт, харыстааҥҥын. 

       

Ийэлэрбитигэр махтанабыт. 

4. Практическай үлэ 10 мин. 

У: Онтон оҕолоор, эһиги хайдах үөрэнээччи буолуоххут этэй? Тугу саамай сатыыр 

буолуоххутун баҕараҕыт?  Ону уруһуйдуубут.   

Аны ол баҕа санаабытын кыргыттар сибэккигэ, уолаттар сулуска  суруйан дуоскаҕа 

таһааран иилэбит. (Төрөппүттэр көмөлөһөллөр) 

5. Төрөппүттэр эҕэрдэлэрэ  5 мин 

 У: - Оҕолоор, эһиги бэрээдэктээх, элбэх билиилээх, иллээх, эйэлээх буоларгытыгар ким 

көмөлөһөрүй? Төрөппүттэргит.  

Кинилэр эһиэхэ анаан сурук суруйан кэлбиттэрэ, ол суругу уруһуйдаах лиискитигэр 

сыһыаран кэбиһиҥ, дьиэҕитигэр ааҕыаххыт уонна 11 сылынан, оскуоланы бүтэрэргитигэр,  

бу сурук төһө туолбутуй, төһө туһалаабытый диэн  тэҥнээн көрүөххүт. 

 Билигин төрөппүттэргит баҕа санааларыттан кылгастык, биирдии тылынан  

этиэхтэрэ. Дуоскаҕа ыҥырабын биһиги халыҥ хахха буолар доммутун аҕаларбытын. 



(Төрөппүттэр баҕа санаалара мас силиһигэр иилиллэр.) 

  6.Түмүк. 2 мин 

 Оҕолоор, дуосканы болҕойон көрүҥ эрэ, туох тахсан кэллэ? Сүрдээх үчүгэй 

хартыына. Бу күн –оскуолабыт. Сардаҥалара, оскуола быраабылалара, онтон мас 

сэбирдэхтэрэ  - оҕолор, эһиги. Маспыт силиһэ биһиги  төрөппүттэрбит , хонууга үүммүт 

сибэккилэр, халлааҥҥа чаҕылыспыт сулустар - биһиги баҕа санаабыт.  

Ол аата, бары бииргэ көмөлөөн, кыһаллан үөрэнэн, доҕордуу буолан,  билии дойдутун 

сибэккилэрэ буолан силигилиэхпит, сулустар буолан чаҕылыһыахпыт. 

 

7.Рефлексия. 4 мин. 

 Оҕолоор, урогу сөбүлээтигит дуо?  

          Тугу  өйдөөтүгүт? 

Бүгүҥҥү урокпут манан түмүктэнэр.  Күн  аайы маннык үөрэ-көтө оскуолаҕа кэлэргитин 

күүтэбин. Көрсүөххэ диэри. 

  

 

 

Туттуллубут литература: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/02/25/pervyy-urok-v-pervom-klasse-pervyy-raz-

v-pervyy-klass 

http://www.uroki.net/docnach/docnach86.htm 

https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib8aGR_d

XeAhUB3iwKHYJiAYIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fpravila__poved

eniya__v__shkole-144972.htm&psig=AOvVaw2rTC8FJqdIa377wQVbsPs-

&ust=1542356842134102 

 

 

 

 

 

Материал содержит конспект урока знакомства для первоклассников, с рабочей тетрадью. 
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