
Уруок технологическай каартата 

Литература ааҕыыта. 4 кылаас. 

Уруок тиэмэтэ: В.Ф.Афанасьев оҕолорго хоһоонноро 

 

И.Н.Жирков аатынан 

Дүпсүн орто оскуолатын  

алын сүһүөх кылааһын учуутала 

Протопопова Раиса Петровна 

Биридимиэт: Литература ааҕыыта 

Кылаас: 4 

Уруок тиэмэтэ: В.Ф.Афанасьев оҕолорго хоһоонноро 

Уруок тиибэ: Саҥа тиэмэни үөрэтэр уруок (саҥаны арыйыы уруога) 

Уруок сыала: В.Ф.Афанасьевы педагог, учуонай, сатирик поэт быһыытынан   

билиһиннэрии; оҕолорго анаабыт хоһооннорун ис хоһооннорун ырыттара 

үөрэтии;   

Учуутал сыала: В.Ф.Афанасьев Алданскайы бары өттүттэн оҕолорго сөптөөх 

гына түмэн көрдөрөр дьарыгы тэрийии, хоһоону ырытыыга оҕо сөптөөх 

түмүгү оҥороругар усулуобуйаны тэрийии. 

Соруктара: 

Үөрэтэр: В.Ф.Афанасьев – Алданскайы суруйааччы быһыытынан 

билиһиннэрии,  оҕолорго анаабыт хоһоонун үөрэтии, боппуруостар нөҥүө 

ырытыыга холонуу. 

Сайыннарар: толкуйдуур, бэйэ санаатын толору этэр дьоҕуру сайыннарыы. 

Иитэр: бэйэ-бэйэни истии, кэпсэтии култууратыгар иитии. 

Үөрэнээччигэ үөрэх дэгиттэр дъайыыларын иҥэрии:  

Билэр-көрөр үөрүйэх: 

• үлэ сыалын-соругун таба туруорар; 

• ылбыт билиитин сатаан түмэр, сааһылыыр; 

• билиини- көрүүнү ааҕан кэбэҕэстик ылар. 

Бэйэни салайар-дьаһайар үөрүйэх : 

• бэйэ үлэтин сатаан былааннааһын; 



• хайа да үлэ кэмигэр сыал туруорары сатыыр; 

• тус бириэмэтин сатаан туһанар. 

Тус санааны, сыһыаны сайыннарар үөрүйэх : 

• Хоһоон ис хоһоонун ааҕан баран санаатын, сыһыанын этэн ырытар 

• Айымньыны ырытарга то±оостоох тылы булар; 

• Бэйэни сыаналаныы 

Бодоруһар үөрүйэх   

• тус санаатын этэр, суруйар; 

• бииргэ тапсан үлэлиир. 

• саха тылын баайын туһанан сатаан саҥарар, ырытар, суруйар. 

Уруок тэрилэ: Оҕо ахсаанынан уруокка анаан оҥоһуллубут кинигэ-тэтэрээт, 

презентация. 

Уруок былаана: 

Уруок 

Хаамыыта 

 

Үөрэх дэгиттэр 
үөрүйэхтэрэ 

 
Учуутал 

дьайыыта 

 
Үөрэнээччи үлэтэ 

Тэрээһин 

чааһа 

Бэйэни салайар- 
дьаһайар 
үөрүйэх. Бэйэни 
хонтуруолланыы 

Үөрэнэр турукка 

киллэрии. 

Уруокка хас 

биирдии о±о 

бэйэтин үлэтин 

бэйэтэ 

сыаналанарын 

санатыы 

Уруокка 
бэлэмнэнии, 
үлэлииргэ 
дьулуһуу 

Билии Билэр-көрөр 

үөрүйэх. Сыалы-

соругу таба 

туруорунуу. 

 В.Ф.Афанасьев 

хаартыскатын 

экраҥҥа 

көрдөрөбүн, ким 

билэрин 

ыйыталаһабын. 

Кини туһунан 

билээри текси 

ааҕаллар 

Оҕолор текстэн 

билбиттэрин 

кластер 

технологиятынан 

түмүктээн 

Тугу билэллэрин 

эппиэттэһэллэр. 

Текси ааҕаллар.  

 

 

 

 

Ааҕан баран 

билбиттэрин 

кэпсииллэр. 

Кластер 

технологиятынан 

түмэн 

түмүктүүллэр. 



экраҥҥа 

таһаарыы. (Хас 

биирдии таблица 

анимация 

көмөтүнэн 

экраҥҥа тахсан 

иһэр) 

 Санаатын 
ыпсаран, 
хомо±ойдук 
этэргэ кы´аллар. 
Ал±аһы 

көннөрөр. 

Кини туох 

эбитий? 

Поэт уонна 

сатирик диэн 

тыллар 

суолталарын 

быһаартарар 

Кини сатирик поэт 

буоларын, ханнык 

кинигэлэри 

таһааттарбытын 

экрантан билсэллэр 

Поэт уонна сатирик 

диэн тыл суолтатын 

быһаараллар 

Өйдөөһүн Бэйэни салайар- 

дьаһайар 

үөрүйэх. 

Бодоруһар 

үөрүйэх. 

Бөлөҕүнэн поэт 

оҕолорго анаабыт 

хоһоонун 

ааҕаллар.(оҕо 

аайы кинигэ-

тэтэрээт баар) 

 

Оҕолор ааҕаллар. 

Биирдии оҕо 

доргуччу ааҕар. 

 

 

Билиини 
туһаныы 
 

Билэр-көрөр 

үөрүйэх. Тус 

санааны, 

сыһыаны 

сайыннарар 

үөрүйэх. 

Оҕолор 

ааттаабыттарын 

кэннэ хоһооннор 

дьиҥнээх ааттара 

биир биир 

тахсаллар 

(анимациялаах) 

 

Хоһоону сүбэлэһэн 

ааттыыллар. 

Бэйэлэрин ааттарын 

кытта тэҥнииллэр 

Ырытыы, 

ыры²алааһын, 

Бэйэни салайар- 
дьа´айар үөрүйэх. 
Проблеманы 
туруорар уонна 
быһаарар 
үөрүйэх. 
Тус санааны, 

сыһыаны 

сайыннарар 

үөрүйэх 

Хоһоон ис 

хоһоонун 

таблицаҕа баар 

боппуруостар 

көмөлөрүнэн 

ырытарга 

холоноллор 

Ис хоһоонун 

ырыталлар. 

Санааларын 

этэллэр. Тоҕо оннук 

толкуйдаабыттарын 

дакаастыыллар, 

бөлөҕүнэн 

Түмүү Тус санааны, 

сыһыаны 

сайыннарыы 

Тобулла±ас өйү 

сайыннарар 

Хоһоон туохха 

үөрэтэрин 

быһааттарыы 

 

Оҕолор 

Оҕолор санааларын 

этээл, текстэн 

дакаастабыл 

строкалары булан 

ааҕаллар. 



үөрүйэх. санааларын 

эппиттэрин кэннэ 

түмэн кластер 

технологиятынан 

экраҥҥа көрдөрүү 

Кластерынан автор 

бу хоһооннор нөҥүө 

туохха үөрэппитин  

түмүү 

Билиини 

бигэргэтии 

Түмүк оҥотторуу Тоҕо маннык 

аннотациялаах 

ыйынньыгы 

оҥорбута 

буолуой? 

Оҕолор кинигэни 

чопчу булан 

аахтыннар диэн 

түмүк оҥороллор. 

Оҕолор санааларын 

этэллэр 

Түмүк Бэйэни салайар- 
дьаһайар үөрүйэх. 

Бодоруһар 

үөрүйэх. Түмүгү 

сылыктааһын. 

Бэйэни 

сыаналаныы. 

Тугу ордук 
сэргээтигит? Туох 
саҥаны  биллигит? 
Тугу 
ыарыр±аттыбыт? 

Көхтөөх үлэ иһин 
махтаныы. 

Дьиэҕэ сорудах 

биэрии. 

Оҕо бэйэтин үлэтин 

ырытар, сыаналыыр. 

Толору эппиэттиир, 

санаатын сааһылаан 

этэр.   

 


