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• Уруок: төрөөбүт литература

• Кылааһа: 8 кылаас

• Тиэмэтэ: “Таптал” драмаҕа эр дьон уобарастара

• Cыала: “Таптал” драмаҕа эр дьон уобарастарын арыйыы

• Соруга: - үөрэнээччи санаатын сааһылаан этэр үөрүйэҕин
сайыннарыы;

- Интернет ситимигэр баар информацияны таба
туһанарга үөрэтии;

- Дьиҥ олоххо баар дьону уобарас нөҥүө биллэрии

• УМК: «Төрөөбүт литература», учебник автордара: 
М.Т.Гоголева, Г.А.Захарова, М.В. Осипова, Дьокуускай: 
Бичик, 2016 



Быһаарыы сурук

Уруок тиибэ: ырытыы

Cыала: “Таптал” драмаҕа эр дьон уобарастарын арыйыы

Соруга: - үөрэнээччи санаатын сааһылаан этэр үөрүйэҕин
сайыннарыы;

- Интернет ситимигэр баар информацияны таба
туһанарга үөрэтии;

- Дьиҥ олоххо баар дьону уобарас нөҥүө биллэрии

Туттуллар матырыйаал: Кинигэлэр, тэтэрээт, проектор,
интерактивнай доска, компьютер, мэтириэттэр, ойуулар

Үлэ кѳрүӊнэрэ: бэйэ γлэтэ, пааранан

Веб-квест сигэтэ (ссылка): https://sites.google.com/view/mug-
2020-alampa/сүрүн-сирэй

https://sites.google.com/view/mug-2020-alampa/сүрүн-сирэй


Түмүк ситиhии

Ытык ѳйдѳбүллэри иӊэрии түмүгэ: Үөрэнээччи санаатын сааhылаан этэр
үөрүйэҕин, кэпсэтиигэ быhаарсар, тобулук толкуйу түмэр айар-чинчийэр
сатабылларын сайыннарыы.

Үѳрэх сатабылларын иҥэрии түмүгэ:

Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл: Сыалын таба туруорунар. Туох
ханнык тγмγккэ кэлиэхтээҕин быhа холоон билэр. Итэҕэhин, алҕаhын
кѳннѳрѳр, бэйэтин тылыгар-ѳhγгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуhарга
дьулуhар. Тылын-ѳhγн тупсаран, санаатын сиhилии этэргэ, кэпсииргэ
дьулуhар. Оҕо куйаар ситимигэр баар информацияны таба туһанарыга
үөрэнэр

Бодоруһар сатабыл: Бииргэ үлэлиир үөрүйэх. Атын оҕо санаатын истэр,
бэйэтин санаатын этэр. Алтыhыы туругар кэбэҕэстик киирэр.

Кэпсэтэр үөрүйэх. Кэпсэтэр киhитин убаастыыр, сэӊээрэр, санаатын болҕойон
истэр, ылынар. Кэпсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр,
сонуур5атар. Кэпсэтэр кэмӊэ бэйэ кѳрбγтγн, истибитин, аахпытын сиһилии
сэһэргиир.

Тустаах γѳрэх биридимиэтин γѳрэтии тγмγгэ: Драма нөҥүө олоҕу, олох кэрэ
түгэннэрин, тапталы сыаналыыр



Уруок хаамыыта:

Үлэ көрүҥэ Учуутал үлэтэ Үөрэнээччи үлэтэ

Тэрээһин түһүмэҕэ

Алампа туһунан кылгас 

иһитиннэрии

Кэпсиир. Истэллэр.

Уруок сыалын туруоруу

Веб-квест сүрүн сирэйэ көстөр

“Таптал” драма туруоруутуттан 

Кэтириис монолуога көстөр

Уруок хаамыытын 

быһаарар, сыал 

туруорар. Өс 

хоһоонноох 

карточка көмөтүнэн 

бөлөхтөргө араарар

Оҕолор болҕойон истэллэр, 

үлэлиир турукка 

киирэллэр,бэриллибит карточкаҕа 

баар өс хоһооннору ситэрэн 4 

бөлөххө арахсан компьютер 

иннигэр олороллор.



Үлэ көрүҥэ Учуутал үлэтэ Үөрэнээччи үлэтэ

Ырытыы
Уобарастары анааһын . Бэлэмнээбит теһин 

көрдөрөр 

Тест толорон ханнык герой 

уобараһын арыйалларын 

билэллэр.  

Герой уобараһын ырытыы:

Ыйытыыга хоруйдаан билбит 

герой уобараһын бэриллибит 

барылыныан ырытыы:

1. Тыла-өһө (үөрэнэр 

кинигэттэн цитата туһаныҥ)

2. Майгыта-сигилитэ

3. Кэтириискэ сыһыана

4. Атын дьоҥҥо сыһыана 

5. Драматтан кылгас көстүүнү 

оонньоон көрдөрүөххүтүн сөп  

6. Үлэҕитин кылаас иннигэр 

көмүскээҥ, 

Быһаарар. Үлэни 

тэрийэр.

Оҕолор бэриллибит барылынан 

герой уобараһын толору  

арыйаллар. Веб квескэ 

бэриллибит көмө ресурсалары, 

бэлэмнэммит кинигэлэри туттан 

үлэлэрин көмүскүүргэ 

бэлэмнэнэллэр. Тиэкиһинэн 

үлэлииллэр. 



Үлэ көрүҥэ Учуутал үлэтэ Үөрэнээччи үлэтэ

Ырытыыны 

түмүү

Үлэни көҕүлүүр, салайан ыытар Бөлөҕүнэн дуоска иннигэр 

тахсан уобарастарын хайдах 

арыйбаттарын кэпсииллэр, 

оонньоон көрдөрөллөр. 

Арыйбыт убарастарын ойуутун 

дуоскаҕа ыйыыллар. 

Бырайыактыы

р үлэ

Дуоскаҕа баар мэтириэттэргэ сөп 

түбэһэр ойуулары (смайликтары) 

көрдөрөр, ханнык персонажка сөп 

түбэһэрин таайтарар

Персонажтар мэтириэттэригэр 

майгыларыгар сөп түбэһэр 

ойуулары (смайликтары) 

таайаллар, сыанабыл биэрэллэр

Рефлексия

Уруок 

сыанабыла. 

Оҕолортон үөрбүт уонна хомойбут 

смайлик көмөтүнэн уруокка 

сөбүлээбит/сөбүлээбэтэх түгэннэрин 

ыйытар. Оҕолор санааларын истэр, 

түмүктүүр. Веб квест көмөтүнэн 

үлэлээбиттэрин туһунан иһитиннэрэр

Смайлик көмөтүнэн уруокка 

хайдах үлэлээбиттэрин, 

сыалларын сиппиттэрин-

сиппэтэхтэрин сыаналаналлар. 

Уруок түмүгүн оҥороллор.


