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Уруок тиибэ: Саҥаны арыйыы. 

Сыаллара: Саха норуотун тылынан айымньытын-остуоруйаны истэн, айымньы сүрүн 

санаатын өйдүүрүгэр усулуобуйа тэрийии; остуоруйа тылын көмөтүнэн тылы байытыы. 

Бэйэ-бэйэни истэ, сыаналыы уонна сыаналана үөрэнии. 

Туттар тэрил: проектор, оҕуруо, тараах, тылдьыт, өс хоhооно ( плакат) 

 

Уруок хаамыыта 

Тэрээhин чааhа: 

1. Үөрэнэр түгэни үөскэтии. Сэhэргэhии. 

- Бүгүн уруокка мин эhиэхэ ребус оҥорон аҕаллым. Ону таайыҥ 

                                       ,  (Остуоруйа) 

-О5олор, эhиги санааҕытыгар бүгүн уруокпут темата тугу кытта сибээстээх эбитий? 

2. Ситиhии түгэнэ 

-Остуоруйа диэн тугуй?  

-Остуоруйаны ким айарый?  

-Норуот остуоруйалара диэн ханнык остуоруйалары ааттыылларый? 

-Бүгүн « Тулаайах уол» диэн саха норуотун остуоруйатын ааҕыахпыт. 

3. Тиэкиhинэн үлэ 

3.1 Саҥа тыллар  суолталарын быhаарыы (Холорук, дэллэритэн, барчалыыр, соноҕос) 

3.1 Учуутал ааҕыыта 

3.2 Санаа атастаhыыта 

-Туох туhунан кэпсэнэрий? 

-Остуоруйа хас дьоруойдааҕый? 

-Уол Холоруктан хайдах куоппутуй? 

-Тоҕо уолу Тулаайах диэбэт буолбуттарый? (Оҕолор санааларын дуоскаҕа бэлиэтээhин) 

-Бары араас санааҕа кэллибит? Оччоҕо остуоруйа сүрүн санаатын биллибит дуо? 

4. Yөрэх соругун туруоруу 

- Бүгүн уруокпутугар тугу билэр эбиппитий? 

Дуоскаҕа бэлиэтээhин: « Тулаайах уол» остуоруйа сүрүн санаата 

5.Yөрэх соругун быhаарар түгэн 

Сорукпутун хайдах ситиhэбит? 

5.1 Былааннаныаҕыҥ 

-ааҕабыт 

-ырытабыт, былаан оҥоробут 

-бөлөҕүнэн улэлиибит.  

-түмүктүүбүт 

5.2 Оҕолор ааҕыылара 

5.3 Ырытыы. Былаан оҥоруу 

Былаан: 

Тулаайах уолу Холорук аҕалыыта 



Кистэлэҥнээх ампаар 

Тараах-тыа ,оҕуруо-муоста 

Yлэҥ иhин-соноҕос 

Тулаайахсыйан бүппүт 

-Бу тыллары, тыл ситимнэрин хайдах өйдүүгүтүй? Тиэкистэн булан ааҕыҥ. 

Эр бэрдэ көтөн түспүт (эдэр киhи) 

Ампаартан тахсаат, мэлис гыммыт (эмискэ суох буолбут, сүтэн хаалбыт) 

Байҕалга тиийдэххинэ-оҕуруону (улахан күөл, муора, акыйаан) 

Көрүөх бэтэрээ өттүгэр (эмискэ. түргэнник) 

Ыт мунна баппат тыаҕа кубулуйбут (хойуутук үүммүт мастаах, ыркый) 

Быраҕан кыыраппыт( үөhэнэн бырахпыт) 

6.Бөлөҕүнэн үлэ.  

6.1. Бөлөҕүнэн үлэ быраабылата (эбээhинэhи үллэстии, санааны этии, атын оҕо санаатын 

истии, сөбүн –сыыhатын быhаарыы,биир санааҕа кэлии, эппиэти суруйуу) 

6.2. Айымньы сүрүн санаатын бэлиэтээн, дуоскаҕа тахсан көмүскээhин 

6.3. Бөлөххө үлэни сыаналаныы 

7. Түмүк 

- Уруок соруга туох диэн этэй (Остуоруйа сүрүн санаатын билии) 

- Остуоруйа сүрүн санаатын ханнык өс хоhоонунан этиэххэ сөбүй? 

Yтүө үтүөнэн төннөр 

8. Бэйэни сыаналаныы 

-Бу остуоруйа эhигини тугунан интэриэhиргэттэ? 

-Ким санаатын ордук биhирээтин? Тоҕо? 

-Уруокка улэлээбиккин хайдах сыаналанаҕын? 

9. Дьиэҕэ үлэ. 

- Остуоруйаҕа бэйэҕит салҕыытын айан, кэпсииргэ бэлэмнэнээрин 

 

 


