
Иванова Екатерина Васильевна,

саха тылын, литэрэтиирэтин учуутала,

С.А. Новгородов аатынан

Чурапчы орто оскуолата



Уруок сыала: үөрэнээччилэр Г.С.Угаров «Долбор сулуһа» айымньытын

идейнэй ис номоҕун өйдөөн тус санааларын ситимнээн этэ, айымньыны

ырыта үөрэнэллэригэр дьулуур.

Уруок соруга: 1. үөрэнээччи айымньыны киэҥник анааран өйдүүрүгэр

уһуйуу, дьиҥ олоҕу кытта дьүөрэлээн көрүүтүн ситиһии; 2. үөрэнээччи

ааҕар сатабылын сайыннарыы.

Уруок көрүҥэ: философия, төрүт культура, саха литературатын кытта

алтыһыннарыылаах уруок

Үлэ көрүҥнэрэ: тус үлэ, бөлөҕүнэн үлэ

Уруок тиибэ: Түмүктүүр уруок (иккис уруок)

Кылаас: 8

Уруок тиэмэтэ: ____________________ (Г.С.Угаров “Долбор сулуһа”

айымньытынан )



Уруок былаана:

*I. Тэрээhин 

*II. Сонурҕатыы

*III. Кейс ньыматынан бөлөҕүнэн үлэ.

*IV. «Тобул. Таай» ааҕар сатабылга (читательская 

грамотность) туһуламмыт чинчийэр оонньуу.

*V. Түмүк санаа (рефлексия).



Хаамыыта:

I.Тэрээhин.

* - Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Бүгүҥҥү уруокпут саха фантаст-

суруйааччыта Г.С. Угаров – Угаалаах “долбор суоуһа” сэһэнигэр

ананар. Уруок тематын эппэппин, үлэбит түмүгэр бэйэ5ит

ааттыаххыт эбэтэр талыаххыт, то5о талбыккытын, бэйэ

санаатын, толкуйун этиэххит.

* Сыалы иhитиннэрии.



II.

- Уһун үйэлээхтэри чинчийэр наука туох дэнэрий?

- Ити наука биһиги олохпутугар туох суолталааҕый? Наадалаах наука дуо?

(Оҕолор хоруйдара)

- Геронтология (тыынар-тыыннаах уонна киһи уһун үйэлэниитин үөрэтэр

наука).

- Чөл, уһун үйэлэнэрбитигэр наада. Киһи олоҕо олус кылгас, түннүгүнэн

чыычаах көтөн ааспытын курдук ааһар. Онон былыргыттан киһи-аймах

олоҕун тухары үйэтин уһата сатыыра.

- Сахалартан геронтологиянан дьарыктанар учуонай, ону ааһан, 

суруйааччы кимий?

- Прокриобиология диэн тугуй?

(Оҕолор хоруйдара) Г.С.Угаров олоҕун кэпсииллэр, бэлиэтэнэллэр.

Прокриобиология – биологическай  нуулу 4 кыраадыстан ааҕар, тымныы 

тыынар тыыннаахха дьайыытын үөрэтэр криобиология салаата.



III. Үөрэнээччилэри баҕаларынан 4 бөлөххө арахсаллар:

1. Статистар: Арассыыйа, Саха сирин нэһилиэнньэтин олоҕун орто кээмэйэ;

2. Учуонайдар: уһун үйэлэнии кистэлэҥэ (учуонайар, СМИ суруйарынан);

3. Чорооноптор: уһун үйэлэнии эдэр учуонай хараҕынан;

4.  Саарбахтааччылар: 3 бөлөх үлэтин ырыталлар, ыйытыы биэрэллэр.

 Бөлөхтөргө арахсаллар, салайааччы талыналлар. Кейстэринэн үлэлииллэр.

 Сорудахтаах карточкалары толороллор, билиини сааһылыыллар. Ыйытыы

бэрсэллэр.

1 бөлөх Статистар: Арассыыйа нэһилиэнньэтин олоҕун уһунун диаграмманан

көрөн ырыталлар, Саха сирин статистика көрдөрүүтүнэн сыаналыыллар.

2 бөлөх Учуонайдар: остуолтан ситэ аһаабакка туруу, ардах уутун иһии,

үлэһит, олоххо дьулуурдаах, хаамыы, ген, төрүкү сир аһа-үөлэ киһи олоҕор

сабыдыала.

3 бөлөх Чорооноптор: естесственный отбор – айылҕа сүүмэрдээһинэ,

алаастарынан олоруу, ыраас салгын, былчыҥ үлэтэ, элбэхтик чэй иһии. Чэй –

туустары суурайар, бүөр таастыйбат, Р витамин уонна катехин тымыр

эркинин бөҕөргөтөр, сүрэҕи үлэлэтэр (226-228с)

4 бөлөх Саарбахтааччылар: атын бөлөхтөргө утары ыйытыы биэрэллэр,

мунаах боппуруостары таарыйаллар.



1№кейс Статистар

1 Уһун үйэлээх дойдулар икки

ардыларыгар ханнык

утарыта өйдөбүллэр

баалларый? Ааттаталаа

2 Биир географическай пууҥҥа

олорор сахалар уонна кэлии

омуктар атеросклероз

ыарыынан ыалдьаллара лаппа

араастаһара туохтан

төрүөттээх дии саныыгытый?

3 Сахалар уһун үйэлээх омуктар

ахсааннарыгар киирсиэхтэрин

сөп дуо? Тоҕо? Онтон Чурапчы

улууһун олохтоохторо?

2№кейс Учуонайдар

1 Саха сирэ Арассыыйа5а олох

орто кээмэйинэн хаһыс

миэстэҕэ турарый?

2 Арассыыйа нэһилиэнньэтин

олоҕун орто кээмэйэ ордук

ханнык сылларга намтыы

уонна тахса сылдьыбыттарый?

Саастарын ый. Төрүөтүн

быһаарарга холон.

3 Эһиги санааҕытыгар бу

динамика салгыы өрө тахсыа

дуо? Туох мэһэй баар буолуон

сөбүй?

1 227-228сс аах.

Ньургун Николаевич уһун

үйэлээхтэри чинчийэргэ

дьон ханнык өрүттэрин

чинчийбитий?

2 Сахалар уһун үйэлэниилэрин

сүрүн биричиинэтинэн кини

тугу көрөрүй? Ону кытта

сөбүлэһэҕит дуо?

3 Эһиги санааҕытыгар уһун

үйэлэниигэ өссө туох

нааданый?

3№кейс Чорооноптор

1 Статистарга

2 Учуонайдарга

3 Чороонопторго

4№ кейс Саарбахтааччылар. Бөлөхтөргө
ыйытыыларда, утары аргуменнарда толкуйдааҥ

   Үлэлэрин түмүгүн билиһиннэрэллэр, уопсай кейскэ киллэрэллэр. 
 

 



IV. “Тобул, таай”  чинчийэр оонньуу

Һ Ө Ҕ Ү Ҥ

Һ1 Ө1 Ҕ1 Ү1 Ҥ1

Һ2 Ө2 Ҕ2 Ү2 Ҥ2

Һ3 Ө3 Ҕ3 Ү3 Ҥ3

Һ4 Ө4 Ҕ4 Ү4 Ҥ4

Һ5 Ө5 Ҕ5 Ү5 Ҥ5

Һ6 Ө6 Ҕ6 Ү6 Ҥ6

Оонньуу быраабылата

• Ыйытыктаах карточканы ыл.
• Сорудаҕы аах.

• Түөрт ыйытыкка хоруйдаа.

• Түөрт сурааһыны таба тартаххына, сөптөөх эппиэти 

тобулуоҥ.

• Оонньуу саҕаланыытын бул.

• Хас ыйытык аайы биирдии хардыыны оҥор.

• Оонньууҥ саҕаланыытын уонна түмүккүн учууталга эт.



Оонньуу ыйынньыга
Оонньууну са5алыыр 

бэлиэ

Соруда5ы 

бол5ойон  

аах.

Оонньууга

түөрт

ыйытыкка

хоруйдуугун, 

хоруй аайы

биирдиитэ

хаамаҕын.

Түөрт

хаамыы

кэнниттэн

бүтэһик

бэлиэҕин

ый.

Хас биирдии

ыйытыкка

толкуйдаан, 

сөптөөх хоруйу

оҥорорго

кыһан.

Оонньуу 

саҕаланыыта:

Оонньуу 

түмүгэ:

Һ Ө Ҕ Ү Ҥ

Һ1 Ө1 Ҕ1 Ү1 Ҥ1

Һ2 Ө2 Ҕ2 Ү2 Ҥ2

Һ3 Ө3 Ҕ3 Ү3 Ҥ3

Һ4 Ө4 Ҕ4 Ү4 Ҥ4

Һ5 Ө5 Ҕ5 Ү5 Ҥ5

Һ6 Ө6 Ҕ6 Ү6 Ҥ6

Сүүстэриттэн тахсыбыт оҕонньоттор, эмээхситтэр билигин да тэп курдуктар. Быраас көрдөҕүнэ, ыарыһах да курдук кырдьаҕастар 

бэйэлэрин букатын...Оччоҕо тугуй? Долбор олохтоохторугар туох ураты баарый? (88 с.)

1 хаамыы. Ыйытык.

2 хаамыы. Ыйытык.

3 хаамыы. Ыйытык.

4 хаамыы. Ыйытык.



Оонньуу 

саҕаланыыта: 

Һ3

Оонньуу 

түмүгэ:
Сүүстэриттэн тахсыбыт оҕонньоттор, эмээхситтэр билигин

да тэп курдуктар. Быраас көрдөҕүнэ, ыарыһах да курдук

кырдьаҕастар бэйэлэрин букатын...Оччоҕо тугуй? Долбор

олохтоохторугар туох ураты баарый? (88 с.)

1 хаамыы. Сүүстэриттэн тахсыбыт оҕонньоттор, эмээхситтэр тоҕо уһун

үйэлэммиттэрин төрдүн ким толкуйдууруй?

Долбор 

олохтоохторо
Ньургун 

Николаевич
Быраас 

Иван 

Никонович

2 хаамыы. Уһун үйэлэниигэ салгыҥҥа сылдьартан уонна удьуордааһынтан атын

туох да оруолу оонньообот дуо?

Сибиэһэй ас 

эмиэ туһалаах

Ол кистэлэҥи Долбор

олохтоохторо кимиэхэ

да эппэттэр

Удьуордааһын эрэ 

баар буоллаҕына 

киһи уһун үйэлэнэр 

Онтон ордук 

туох да суох



3 хаамыы. Долбор олохтоохторо ордук тугу сөбүлээн аһыылларый?

4 хаамыы. Оҕонньоттор билигин да тэп курдук диэн сомоҕо домоҕу хайдах

өйдүүгүн?

Оҕуруот 

аһын
Эт аһы Элбэх ууну Килиэби 

Аргаайдык Бытаан 
Элбэх 

саҥалаах
Тэтиэнэх 



V. Түмүк санаа (рефлексия).

– Биhиги бүгүҥҥү уруокпутугар Долбор олохтоохторо уһун үйэлэниилэрин тула

кэпсэтистибит. Уруокпут тиэмэтин чопчулуоҕуҥ:

- Уруогу туох диэн ааттыаххыт этэй? Бу бэриллибит тиэмэлэртэн ханнык тиэмэни

талыаххыт этэй? Тоҕо?

1. Уһун үйэлэнэргэ туох нааданый?

2. Уһун үйэлэнии туохтан тутулуктааҕый?

3. Уһун үйэлэнии кистэлэҥэ.

4. Олоҕуҥ – бэйэҥ илиигэр.

5. Ыра санаа – олох тутула.

- Оҕолор санаа үллэстэллэр.



- Бүгүҥҥү кэпсэтиигэ олоҕуран, доҕотторгутугар

тугу сүбэлиэ этигитий? Тиэкистэн биирдии

этиини талыҥ (сөбүлээбит санааҕыт).

(“Миэстэ киһини киэргэппэт, киһи миэстэни

киэргэтэр” өс хоһооно;

Ыарыы эмпэтэх киһитэ уһун үйэлэнэр;

Сибиэһэй ас, ыраас салгын, үчүгэй састааптаах уу,

өҥ сир – бары тоҕоостоохтук холбоһууларын

түмүгэ о.д.а).

(Оҕолор быһа холуйан маннык санаалары

булуохтарын сөп)


