
Тулалыыр эйгэ уруогун технологическай картата 

1. Кисиляхова Вера Ионовна, алын кылаас учуутала, Тумул орто оскуолата 

2. Тулалыыр эйгэ уруога, 2 кылаас 

3. Уруок тиэмэтэ: «Киһи билэр уорганнара киһиэхэ туһата» 

4. Уруок сыала:  

 Үөрэтэр: Киһи билэр уорганнарын сүрүн туһаларын билии 

 Сайыннарар: Оҕо толкуйдуур, кэтээн көрөр, ырытар үөрүйэҕин сайыннарыы 

 Иитэр: Бэйэ санаатын этэр, алтыһар сатабылын сайыннарыы, киһи билэр органнарыгар харыстабыллаахтык сыһыаннарын иитии 

5. Соруктар: 

 Билэр уорганнарын предмети быһаарар уратыларын чуолкайдааһын, киһи тулалыыр эйгэтин кэтээн көрөрүгэр билэр органнарыттан ордук 

хараҕа, кулгааҕа уонна тириитэ туһалыырын туһунан өйдөбүлү үөдүтүү 

 Оҕо бэйэтин билиитин, кэтээн көрүүтүн сатаан сааһылаан этэрин ситиһии 

 Оҕо билэр органнарыгар харыстабыллаахтык сыһыаннаһарын иитии. 

6. Уруокка туттуллар матырыйааллар: экран, ноутбук, проектор, док-камера 

Учууталга: маллардаах мөһөөччүк (чаһы, духуу, шоколад, мээчик, хаар) 

Үөрэнээччигэ: бэлэх аайы араас маллаах коробка (чуораан, чеснок, кэмпиэт, оонньуур), кэтээн көрөр таблицата, кыһыл, күөх, от күөх фломастер, 

хара таҥас ачыкы, карточкалар.  

Уруок хаамыыта: 

№ Уруок 

этаптара 

Би 

риэ 

мэ  

Сыала  Ис хоһооно Тутуллар 

ньымалар 

Үлэ 

формата 

Учуутал 

дьарыга 

ИКТ 

туттуллуута 

(презентацияла

р) 

Үөрэнээччи 

Дьарыга 

Үөрэх дэгиттэр 

дьайыылара 

1 Тэрээһи

н чааһа 

1 Үөрэх дьарыгар 

баҕаны 

үөскэтии, 

интэриэһи 

кэбүтүү 

- - - Үөрэнээччилэри 

кытары 

дорооболоһуу, 

үөрэххэ баҕаны 

үөскэтии 

Үөрэнээччилэр 

ойуулара 

Учууталы 

кытары 

дорооболоһолл

ор, уруокка 

бэлэмнэрин 

көрүнэллэр 

Бэйэни салайынар-

дьаһанар дьайыы  

2 Уруок 

тиэмэти

н, 

сорукта

рын 

таһаары

 Үөрэнээччилэр

и уруок 

тиэмэтигэр 

уонна 

соруктарга 

киллэрии.  

Таабырын 

таайыы 

 

Коробкаҕа  

туох 

баарын 

 

 

 

Кэтээн 

көрөөһун

, 

Ф  Киһи туһунан 

таабырын 

таайтарыыта. 

Киһи тулалыыр 

эйгэтин хайдах 

билиэн сөбуй?  

 Таабырыны 

таайаллар, 

коробка иһигэр 

туох баарын 

билэ 

сатыыллар, 

Өйу сайыннарар 

дьайыы: 

толкуйдатыы, 

сөптөөх эппиэти 

биэрэн уруок 

тиэмэтин 



ы таайтарыы  проблемн

ай 

ситуация

ны 

үөскэтии 

Билиэххитин 

баҕараҕыт дуо? 

болҕойон 

көрөллөр, 

толкуйдууллар, 

эппиэттииллэр 

быһаарыы 

    Мөһөөччук

кэ баар 

маллары 

таайтарыы 

(чаһы, 

духуу, 

шоколад, 

мээчик, 

хаар, 

яблоко) 

Кэтээн 

көрөөһун

, 

биллибэт

и 

быһаарта

рыы 

Ф  Биирдии оҕону 

таһааран 

таайтарыы:  

-бу тугуй? 

-хайдах биллэ? 

-ханнык уорган 

көмөлөстө? 

 

 

Бу уруокка туох 

туһунан 

кэпсэтэбитий? 

Киһини тула 

билэр органнар 

ойуулара 

көстөллөр 

(кулгаах, 

мурун, айах, 

тирии нөнүө 

илии, харах) 

Бэйэ 

санааларын 

сааһылаан 

этэллэр, 

ханнык уорган 

көмөтунэн 

таайбыттарын 

этэллэр 

 

Киһи биэс 

билэр 

уорганнаах 

диэн 

таһаараллар 

Тобулук өйу 

сайыннарар: кэтээн 

көруу, 

толкуйдааһын, бэйэ 

санааны сааһылаан 

этэ үөрэнии, тумук 

оноруу 

3 Тылга 

улэ 

 Уорган диэн 

тыл 

терминологият

ын 

билиһиннэрии 

Иһитиннэр

иини ааҕан 

биэрии 

Сананы 

иһитиннэ

рии 

Ф  Уорган диэн тыл 

нууччалыы 

тылы сахатытан 

уорган дииллэр 

эбит, киһи этэ-

сиинэ билэр 

чаастара диэн 

быһаараллар 

Уорган диэн 

тыл 

быһаарыыта 

Уорган диэн 

тыл тылбааһын 

бары искэ 

ааҕаллар 

Билии-көруу ылар 

дьайыы 

(познавательнай) 

Хараҕынан көрөн 

искэ таба ааҕыы 

4 Чинчий

ии 

этааба 

 Бэриллибит 

предметтэри 

ырытан, 

чинчийэн 

көруу, бэлэххэ 

сатаан улэни 

тэрийии 

Үөрэнээчч

илэргэ 

араас 

предметтэр

дээх 

коробкалар

ы тунэтии, 

лиискэ 

таблицаҕа 

бэриллибит 

предметтэр 

Кэтээн 

көруу 

Г Учуонай 

туругар 

киллэрии. 

Учуонай кимин 

ыйыталаһыы.  

Учуонай диэн 

чинчийээччи, 

кэтээн-кэрээччу. 

 

 

Таблицаны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учуонай диэн 

өйдөбулу 

хайдах 

өйдууллэрин 

этэллэр. 

Таблицаны 

хайдах 

толороллорун 

кэтээн 

көрөллөр 

 

Тобулук өйу 

сайыннарар 

дьайыы: 

толкуйдатыы, 

кэтээн көруу 

Бодоруһан үөрэнэр 

дьайыы: Бэйэ-

бэйэҕэ эйэлээх 

сыһыан, истиһии, 

толкуйдааһын, 

куолаан улэлээһин, 



ааттарыгар 

+ бэлиэнэн 

толоруу 

хайдах 

толороллорун 

быһаарыы. 

 

Бэлэххэ улэ 

быраабылалары

н хатылааһын 

 

Улэ алгоритмын 

көрдөруу 

 

Толорор 

таблицалара 

көстөр 

 

 

 

 

 

 

Улэ 

хаамыытын 

алгоритма 

 

 

 

 

 

 

Үөрэнээччилэр 

субэлэһэн, 

биир санааҕа 

кэлэн, 

таблицаны 

толороллор 

(чуораан, 

чеснок, 

кэмпиэт, 

олимпиада 

диэн тыллар) 

тус санааны этии, 

биир санааҕа кэлии  

 

5 Сынньа

лан  

 Эти-хааны 

эрчийии 

Кыһынны 

олимпиада

оонньуулар

ын 

хамсаныыл

арын 

толоруу 

 Ф Кэтээн көрөр 

таблицаҕа туох 

ураты тыл 

баарый? 

 

Билигин Сочига 

ханнык 

олимпиада 

буола турарый? 

Кыһынны 

олимпиадаҕа 

спорт ханнык 

көруннэрэ 

киирэллэрий? 

 

 Хайыһар 

 Ханкы  

 Хоккей  

 Сынньалан 

хамсаныылары

н толоруу.  

Олимпиада 

диэн ураты 

тылы булаллар. 

 

Кыһынны  

 

 

Оҕолор 

эппиэттэрэ 

 

 

 

Хамсаныылары 

утуктуу 

 

Бэйэни эт-хаан 

өттунэн салайынар 

дьайыы 

Хамсаныылары 

таба, сөпкө оноруу, 

утуктуу 

6 Улэни 

көмускэ

эһин, 

тэннээһ

 Улэни 

көрдөруу, 

көмускээһин.  

Бэлэхтэн 

биирдии 

оҕо тахсан 

толорбут 

Улэ 

тумугун 

кэпсээһи

н, диалог 

И Спортсменнарб

ыт кыһынны 

олимпиадаҕа 

биһиги 

Толорбут 

улэлэри док-

камераҕа ууруу 

 

Бэлэхтэн биир 

оҕо тахсан 

таблицаны 

толорбут 

Сатаан санарыы, 

ыйытыыларга 

хоруйдааһын 

Тобулук өйу 



ин улэлэрин 

тахсан 

кэпсииллэр 

дойдубут Россия 

чиэһин 

көмускуур 

буоллахтарына 

биһиги онорбут 

улэбитин 

көмускээһиннэ 

киириэҕин, 

бэлэхтэн биир 

оҕону 

ынырабыт. 

Үөрэнээччи 

бэйэ санаатын 

этэрин 

көҕулуур, 

үөрэнээччилэр 

эппиэттиир 

үөрэнээччини 

истэллэрин 

курдук 

усулуобуйаны 

тэрийии 

улэлэрин 

көмускуур 

сайыннарар 

дьайыы: кэтээн 

көруу, тэннээһин, 

тумук оноруу, 

дакаастааһын 

7 Бэрэбиэ

ркэлэни

и 

 Улэни 

көрдөруу, 

көмускээһин. 

Толорбут 

таблицаны 

сөптөөх 

эппиэттэри 

кытары 

тэннээһин  

Оҕолор 

толорбут 

таблицалар

ын 

эппиэттэри

н док-

камераҕа 

ууран 

эппиэттэри  

тэннээн 

көруу 

Кэтээн 

көруу 

Ф Үөрэнээччилэр 

улэлэрин док-

камера нөнүө 

холбоон экранна 

көрдөруу, улэ 

тэһэ сөпкө 

толоруллубутун 

кэтээн көруу. 

Таблицаҕа 

суруллубут 

предметтэргэ 

саамай элбэх 

«плюс» 

бэлиэлээх 

ханнык орган 

баарый? Саамай 

Док-камераны 

холбоон 

улэлэри 

көрдөруу  

 

Таблица 

туолуутун 

сөптөөх 

эппиэти 

кытары 

тэннээн көруу 

 

 

Харах 

 

Тирии нөнүө 

Үөрэнээччилэр  

толорбут 

таблицаларын 

тэннээн 

көрөллөр, туох 

уратылаахтары

н, 

биирдээхтэрин 

быһаарсаллар 

Тус суолталаах 

дьайыы: бэйэ 

улэтиттэн 

астыныы, улэ 

тумугун көруу, 

бэрэбиэркэлэнии 



аҕыйах «плюс» 

бэлиэ ханнык 

органа баарый? 

Арай биир эмэ 

орган улэлээбэт 

буоллаҕына, 

хайдах буолуой 

этэй?  

Ону 

билиэххэйин 

эрэ. 

илии 

 

 

8 2 

чинчийи

и  

 Оҕолору  

этинэн-

хаанынан 

чинчийэн билэр 

уорганнар олус 

киһиэхэ 

наадалаах 

буолалларын 

ситиһэн 

өйдөтуу 

Биир 

бөлөҕу 

харахтарын 

баайыы, 

кулгаахтар

ын 

бүөлээһин, 

илиилэрин 

кэннигэр 

тутуу 

 

Кэтээн 

көруу, 

турукка 

киирии 

И Арай биир эмэ 

уоргаммыт 

улэлээбэт 

буоллун? 

Оччохо хайдах 

буолуо этэй? 

Чинчийэн 

кэрүөҕун: 

биирдии 

оргаммытын 

суох оноруоҕун. 

1 бэлэх 

харахтаргытыга

р танас 

ачыкылары 

кэтин, 2 бэлэх 

кулгаахпытын 

тарбахтарбытын

ан саба 

бүөлуубут, 3 

бэлэх 

илиилэрбитин 

кэннигэр 

тутабыт. 

Салгыы кинигэ 

туһунан 

кэпсээһин 

 

 

Оҕолор 

санаалара 

 

 

Турукка 

киирэллэр 

Учуутал 

эппитин 

толороллор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тус санааны этии 

Бэйэни салайынар 

дьайыы, соругу 

быһаарыы 



 

-хайдах турукка 

киирдигит? 

Учугэй дуо? 

 

-оччоҕуна 

биһиги билэр 

уорганнарбытын 

хайыахтаах 

эбиппитий? 

 

-хайдах 

харыстыыбыт? 

 

Куһаҕан 

буолбуттарын 

этии 

 

-харыстыахтаах 

эбиппит  

 

 

 

 

Санааларын 

этэллэр 

9 Информ

ацияны 

кытары 

улэ 

 Билэр 

уорганнар 

тустарынан 

сана 

иһитиннэриилэ

ри ааҕан билии 

Билбит 

билиилэрин 

туоһулаһыы 

Билэр 

уорганнар

ын туһунан 

ис 

хоһоонноо

х 

карточкала

ры ааҕыы, 

тугу 

билбиттэри

н 

кэпсииллэр 

Кэтээн 

кэруу, 

карточка

ҕа 

бэриллэр 

информа

цияны 

кытары 

улэ 

И Бэлэхтэргэ 

билэр 

уорганнарын 

туһунан 

карточкалары 

тунэтии, 

үөрэнээччилэр 

ааҕалларын 

кэтээһин, 

хонтуруоллааһы

н 

 

-туох сананы 

биллигит? 

 Карточкаларга 

бэриллибити 

информацияны 

ааҕаллар, 

сананы 

билэллэр  

 

 

 

 

 

 

Сана билбит 

билиилэрин 

кэпсииллэр, 

туох сананы 

билбиттэрин 

чопчулууллар 

Билии-кэруу ылар 

дьайыы 

(познавательнай) 

Текст ис хоһоонун 

таба ааҕан тус бэйэ 

билиитин ханатыы  

 

Эйу сайыннарар 

дьайыы: 

толкуйдатыы, дьон 

иннигэр санара, 

дьону истэ үөрэнии 

10 Рефлекс

ия 

(ырыты

һыы) 

 Тус бэйэ 

туругун 

ырытыһыы 

Үөрэнээчч

илэр 

хайдах 

турукка 

киирбиттэр

ин, тугу 

билбиттэри

Кэтээн 

кэруу 

И  Биһиги туох 

туһунан 

кэпсэттибит? 

 

Тугу биллибит? 

 Оҕолор 

санаалара 

Уруокка 

бэриллибит улэни 

ырытыһыы, 

астыныы,  тус 

санааны этии 



н, туох 

улэни 

онорбуттар

ын 

кэпсииллэр 

11 Сыанала

ныы  

 Бэйэ улэни 

сэптээхтук 

сыаналааһын 

Тус бэйэни 

сыаналаны

ы 

  

И  

 

 

 

 

 

Сыаналаныы 

кээмэйдэрин 

кэрдэрэн 

сыаналаныы 

туругар 

киллэрэр  

Киһи 

быһыыларын 

тунэтии, аат 

суруйтарыы, 

пьедесталы 

дуоскаҕа 

ыйааһын 

Сыаналаныы 

кээмэйэ  

 

 Сананы 

биллим 

 Чинчийдим 

 Улэлээтим  

Киһи 

быһыылаах 

кумааҕыларга 

ааттарын 

суруналлар, 

сыаналаналлар 

Тус суолталаах 

дьайыы: бэйэни 

сэптээх 

сыаналаныы 

кээмэйгэ олоҕуран 

сыаналаныы 

12 Тумук      Ф 

 

 

 

 

 

 

Дуоһуйууну 

биллэрии, 

хоһоонунан 

тумуктээһин 

 Хоһоону ааҕыы  

 


