
  Иван Арбита «Долгуннарыгар» уйдаран…  

10 кылааска саха литературатын уруогун былаана. 

 

Учуутал: Попова Аэлита Михайловна, саха тылын, литературатын учуутала 

  

Уруок тиэмэтэ: Иван Арбита айар улэтэ 

Уруок аата: Уйбаан Арбыыта «Долгуннарыгар» уйдаран… 

Уруок сыала-соруга 

-  үөрэнээччи уус-уран айымньыны тус сыаллаахтык ылынар усулуобуйатын тэрийии,  

- Иван Арбита олоҕун, айар үлэтин билиһиннэрии, салгыы дириҥэтэн ааҕарга, үөрэтэргэ олук ууруу,  

- оҕо айар дьоҕурун сайыннарыы 

Уруок хаамыыта. 

1. Турукка киллэрии. Иван Арбита “Долгуннар” поэматынан ырыа иһитиннэрии    

Бөлөҕүнэн үлэ.   

1)  Поэманы болҕойон истии, тэҥҥэ ааҕыы, ким суруйбутун быһаарга холонуу ( этап «Собери идеи» - учащимся 

предлагается написать максимальное количество идей, кому может быть посвящено данное стихотворение. По завершении 

времени, учащиеся встают с места, передвигаются по кабинету и образуют пару не со своего стола для обмена идеями и 

выполняют работу пока не истечет заданное время. Вернувшись на свои места учащиеся продолжают работу) 

2. Дьүүллэһии. Социализация.  

Бөлөхтөн бастакы киһи тахсан санаа атастаһыыга кыттар. 

3.  Дьүүллэһии. Саха литературатыгар сананы, сонуну киллэрбит саха саарыннара – А.Кулаковскай, П.Ойуунускай, Иван Арбита 

4. Иван Арбита туһунан – түһүмэх. 

5. Бөлөхтөн иккис киһи презентациянан сирдэтэн кэпсиир. 

6. Кэрэни кэрэхсээһин . 

Бөлөхтөн  3с киһи хоьоон ааҕар.     

7.  Этап «Мысли на столе» - на каждом листочке учащийся пишет слово, которое он запомнил из услышанного им 

стихотворения. Затем каждый выбирает из предложенных слов наиболее ассоциативно подходящую поэту. 

8. Толкуй сурук . Холобур,  Оһуордаах ыйдаҥа... 

9. Бөлөхтөн 4с киһи ааҕар. 

10.  Санаа атастаһыы. 

Назовите 3 самых интересных момента урока 

- 2 слова, значения которых вы узнали на урок 

- 1 вопрос, возникший на сегодняшнем уроке.   
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10 кылааска саха литературатын уруогун технологическай картата 

 

Уруок тиэмэтэ Иван Арбита «Долгуннарыгар» уйдаран…  

 

Уруок хаамыыта Соруктар Учуутал үлэтэ Үөрэнээччи үлэтэ Үөрэх дэгиттэр 

үөрүйэхтэрин сайыннарыы 

Турукка киллэрии. 

  

 

Уус-уран айымньыны тус 

сыаллаахтык ылынар 

усулуобуйатын тэрийии 

  Иван Арбита “Долгуннар” 

поэматынан ырыа иһитиннэрии    

 

Иван Арбита “Долгуннар” 

поэматынан ырыа истэ-истэ,    

айымньы тылын кере олорор, 

батыһыннарар.  

Тэринэр – дьаһанар 

сатабылын сайыннарыы 

Бөлөҕүнэн үлэ.   

 

Истибит кэрчигин 

чахчытыгар тус санаатын 

этэригэр усулуобуйа 

тэрийии 

Бөлөҕүнэн үлэни тэрийии ( 

Санааны түмүү – түһүмэх 

хаамыытын быһаарыы, өйдөтүү) 

Поэманы болҕойон истии, 

тэҥҥэ ааҕыы, ким суруйбутун 

быһаарга холонуу. )  

Собери идеи ( дьон санаатын 

түмэ тардыы) 
 Сорудах. Анабыл хоһооннору 

ааҕыы. Кимиэхэ анаммыта буолуой? 

Кини кимий?  

 Бэриллибит кэм иһигэр  үөрэнээччи 

бэйэтин санаатын суруйар. 

Салгыы атын бөлөх оҕотун санаатын 

истэр, сурунар. ( эрдэттэн  төһө 

бириэмэ бэриллэрэ этиллэр)  

Остуолларыгар төннөн кэлэн ким 

тугу суруммутун ааҕаллар, 

маарыннаһары, хатыланары 

сотоллор, саҥаны бэлиэтэнэллэр. 

Ити курдук биир- биир ырытыһан   

испиэһэк оҥоһуллар. ( ойууну көр)) 

Бодоруһар, билэр-көрөр 

сатабылын сайыннарыы 

Дьүүллэһии.  .  

 

Санаа атастаһыыны тэрийэр Бөлөхтөн бастакы киһи тахсан 

санаа атастаһыыга кыттар 

Кылгас иһитиннэрии 

оҥорор сатабылын 

сайыннарыы 

Дьүүллэһии.  

 

Матырыйаалтан 

наадалааҕын буларга 

Саҥа матырыйаалы кытта үлэни 

тэрийии 

Саха литературатыгар сананы, 

сонуну киллэрбит саха 

Бодоруһар, билэр-көрөр 

сатабылын сайыннарыы 



усулуобуйа тэрийии саарыннара – А.Кулаковскай, 

П.Ойуунускай, Эрилик 

Эристиин, Иван Арбита 

Саҥаны билии Кыттыгас үлэ түмүгүн 

дьүүлгэ таһаарар 

Иһитиннэрии түһүмэҕин тэрийэр Иван Арбита туһунан – 

түһүмэх. 

Бөлөхтөн иккис киһи 

презентациянан сирдэтэн 

кэпсиир. 

 

Саныыр санаатын, 

билбитин холкутук тиэрдэр 

сатабылын сайыннарыы 

Кэрэни 

кэрэхсээһин . 

 

Айымньыны 

хоһоонноохтук ааҕарга 

уһуйуу 

Айымньыны хоһоонноохтук  

ааҕарга усулуобуйа тэрийэр 

Бөлөхтөн  3с киһи хоһоон 

ааҕар.     

 

Хоһоонунан айымньыны 

хоһһоонноохтук ааҕар 

үөрүйэҕи иҥэрии 
Айар үлэ. (Санаа 

атастаһыы. Мысли на 

столе.   Сыала : кылгас 

кэм иһигэр  санаа 

атастаһыыны тэрийии,  

оҕо санаатын 

үллэстэригэр 

усулуобуйа тэрийии. 

 

Хас биирдии 

үөрэнээччигэ 4 лиис 

кумааҕы –карточка 

бэриллэр.  

Үөрэнээччи 

бэриллибит тиэмэҕэ  

тыллары, санаатын этэ-

этэ  суруйар, остуол 

ортотугар ууран иһэр.  

Үлэ түмүгэр остуол 

ортотугар 16  карточка 

баар буолар.  ) 

 

Саныыр санаатын, 

билбитин суругунан 

тиэрдэргэ көҕүлээһин. 

Суругунан үлэ ис хоһоонун, туох 

сыаллааҕын быһаарар. 

Айар улэ .   

Акростих толкуйдааһын 

 

Саныыр санаатын, 

билбитин суругунан  

тиэрдэр сатабылын 

сайыннарыы 

Дьүүлгэ таһаарыы Санаа атастаһыыга саҥа 

араас көрүҥүн туттарыгар 

Суругунан үлэни болҕойон 

истэллэрин кэтээн көрөр 

Бөлөхтөн 4с киһи хоһоонун 

дьүүлгэ таьаарар,  ааҕар. 

 



көҕүлээһин.  

Санаа атастаһыы. 

3-2-1 

3   Саамай 

сэргээбит 

түгэҥҥин эбэтэр 

наадалаах 

диэбиккин суруй 

2 инникитин 

туттуом диэбиккин 

суруй 

 

1  Тугу этиэххин 

эбэтэр 

ыйытыаххын 

ба5арбыккын  

суруй. 

 Санаа атастаһыы  Санаа атастаһыыны тэрийэр.  Уруок сүнньүнэн санаа 

атастаһар 

 

 

 


