
5 кылааска саха тылын уруога 
 

Тиэмэ: Тыл оло±ун уонна сыґыарыытын ійдібµлэ 
Ыытыллар кµнэ-дьыла: кулун тутар алтыс кµнэ, 2014 сыл 
Кылааґа: 5 «б» кылаас 
 
Сыала-соруга: - 
- тыл оло±ун уонна сыґыарыытын  ійдібµлµн арыйыы 
-  саІарар саІаны сайыннарыы, тыл саппааґын байытыы 
 
Уруок хаамыыта: 
 

У: Ґтµі кµнµнэн! Бµгµн биґиги саха тылын уруогар білі±µнэн 
µлэлиэхпит. Ґлэбит ситиґиилээх, тахсыылаах буоларын туґугар 
барыгытын кіхтііхтµк кыттаргытыгар ыІырабын. 

 
1.У: Хас биирдии біліххі тэІ кэрчик текст биэрэбин. 
Аа±абыт.  
 
Кэрчик текст:   
Чороон – саха тірµт иґитэ. Чороону удьурхайтан оІороллор. 

ЧорооІІо кымыґы куталлар. Ыґыахха кымыстаах чороонунан 
айах тутан кµндµлµµллэр.  

 
У: - ким улаханнык аа±ан иґитиннэрэрий? (биир µірэнээччи 

аа±ар) 
    - ханнык тыл этиигэ хатыланарый? (µі: чороон, чороону, 

чорооІІо, чороонунан ).  
- Ким дуоска±а тахсан суруйарый? Атыттар кэрчик текспит 

аллараа іттµгэр сурунабыт. 
    - чороон, чороону, чорооІІо, чороонунан - туох 

уратылаа±ый? (µі: сыґыарыыта атын-атын) 
 

    2.  
У: Бу тыллар туох уопсайдаахтарый? (µі: Чороон диэн тылтан 

тірµттээхтэр). Дуоска±а тахсан кірдірµІ эрэ. (µі. дуоска±а 
суруллубут тыллары уопсайдарын бэлиэтиир) 

- Бу уопсай ілµµскэ туох диэн ааттанарый? (µі: тыл оло±о) 
 
У: Онтон хаалбыта тугуй? (µі: сыґыарыы) 

У: онон саха тылыгар тыл састааба тыл оло±уттан уонна 
сыґыарыытыттан тутар эбит. Нуучча тылыттан уратылаах эбит 
дуо? (µі: приставка, основа, корень, суффикс, окончание) 

 



3. Уруок сыалын туруоруу  
У: Онон о±олор бµгµн уруокка биґиги тугу билиэхтээх 

эбиппитий? (µі: тыл оло±ун уонна сыґыарыытын туґунан 
ійдібµлµ). Ити биґиги бµгµІІµ уруокпут тиэмэтинэн буолуо±а. 

У: уруокпут тиэмэтин тэтэрээппитигэр суруннубут: Тыл оло±ун 
уонна сыґыарыытын ійдібµлэ.  

У: Уруокка тугу гыныахтаахпытый? (µі этиилэрэ) 
- Тыл оло±ун буларга, сыґыарыы суолтатын быґаарарга 

µірэниэхпит  
 
4. _________________________________________ 
У: Чороон диэн тыл ханнык саІа чааґай? (µі: аат тыл, 

предмети бэлиэтиир)  
- оло±о сыґыарыы эбиллибитигэр тугунан уларыйдай?  (µі: 

падеґынан) 
 - саха тылыгар хас падеж баарый? (µі: 8 падеж баар) 
 - ким падежтары билэрий? Ким этиэ±эй? 
Учуутал саха тылын падежтарын таблицатын кірдірір, дуоска 

хаІас муннугар µіґэ магнитынан туттарар. 
У: Суруммут тылларбыт ханнык падеж буолалларын µрдµгэр 

суруйабыт. (чороон – туох? тірµт п., чороону – тугу? туохтуу п., 
чорооІІо – туохха? Сыґыарыы п., чороонунан –тугунан? Туттуу 
п. 
 У: Аат тыл оло±о ханнык падежка кістірµй? Хас ахсааІІа 
турарый?  (µі: тірµт падеж, биир ахсаан) 
 
 5. Модель оІоруу.  
У: Аат тыл оло±о хайдах буолуохтаа±ын схеманан кірдірµІ эрэ 
(білі±µнэн µлэни тэрийии) 
Аат тыл оло±о – тірµт падеж, биир ахсаан. Ким? туох? 
Біліхтін биирдии о±о тахсан схематын кімµскµµр, кірдірір. 
 
Дуоска кэннигэр суруллубуту арыйан кірдірµµ: турбута, тур, 
туруохпут, тураллар. 
У: ханнык саІа чааґай? (µі: туохтуур).  
- Туох уратылаахтарый?  
- тугунан уларыйбыттарый? (µі: сирэйинэн, ахсаанынан, 
кэминэн) ырытан кірдірібµт (турбута – 3с, б/ахс, аасп.к.; тур – 
2с, б/ахс, бил.к.; туруохпут – 1с, элб/ахс., кэлэр кэм; тураллар – 
3с, элб/ахс., бил.кэм) 
- уопсайдара тугуй? (µі: тылын оло±о – тур) сирэйэ, ахсаана 
- тыл µірэхтээхтэрэ чинчийбиттэринэн туохтуур оло±о соруйар 
киэпкэ туруохтаах. 
 



Модель оІоруу. 
У: Билигин аат тыл оло±ор курдук туохтуур оло±ор схема 
оІоробут (білі±µнэн µлэ) 
Туохтуур оло±о – 2 сирэй, биир ахсаан, соруйар киэп. Эн хайаа? 
Біліхтін биир о±о тахсан µлэтин кімµскµµр, кірдірір. 
 
У: аат тыл уонна туохтуур олохторун буларга µірэннибит. Дьэ, 
онон олох диэн тугуй? то±о наадалаа±ый? арай мин бу тыл 
олохторун сабан кэбистэхпинэ туох буоларый? туох хааларый? 

- тыл оло±о туох суолталаа±ый? (µі: тыл сµрµн ійдібµлµн 
илдьэ сылдьар) 

У: Ол аата, тыл сµрµн суолтатын тутар ілµµскэ тыл оло±о диэн 
ааттанар. (тэтэрээккэ сурунабыт) 

- сыґыарыы туох оруоллаа±ый? (µі: тыл оло±ор сыстар, тылы 
уларытар, µіскэтэр, эбиллэр) 

У: Тыл оло±ор эбиллэн, ханнык эмэ суолтаны биэрэр ілµµскэ 
сыґыарыы диэн ааттанар. 

 
Учуутал дуоска±а суруйар: балыгы, балыктаах, балыктан, 

балыксыт, балыгынан. 
У: тылын оло±о? (µі: балык) туга атыный? (µі: сыґыарыыта) 
У: Бу тыллары сыґыарыыларын кірін 2 біліххі хайдах 

наардыахха сібµй? (білі±µнэн µлэ).  
 
Ґлэни кімµскээґин. 

?  (µіскэтэр) ? (уларытар) 
Балыгы, балыктан, балыгынан Балыктаах, балыксыт 
Балыгы бэлиэтиир, падеж 
сыґыарыытынан уларыйбыт. 

-таах сыґыарыынан µіскээбит 
да±аааґын аат, туохтаа±ын 
бэлиэтиир. 
-сыт сыґыарыынан µіскээбит 
идэни кірдірір. Киґи. 

 
Билиини чиІэтии 
У: Дуоска±а: кырдьа±ас, алгыс, эдэр, эйэ, ыл – тыллары 

маннык суруйдахпына этии буолар дуо? Тыллары сіптііх 
сыґыарыыга уларытан, этии оІорон іс хоґоонун таґаар 

µі: Кырдьа±астан алгыґын, эдэртэн эйэтин ыл. 
У: туох уратылаа±ый? 
µі: тыл ситимнэнэр, этии ос хоґооно ійдінір. 

У: сыґыарыыны сіпкі туттарбыт туохха туґалаа±ый? (µі: 
бэйэлэрин санааларын этэллэр) 
У: Саха тыла наґаа баай. Сыґыарыы кімітµнэн уґун тыллар 
µіскµµллэр 



Пректорынан кірдірµµ: 
КЫДАМАЛА¤ЫННАРБАТАХТАРЫНААЎАР – 29  тыд 
Тыл суолтатын «Саха тылын быґаарыылаах кылгас 
тылдьытыттан» булуу 
Кыдама – стр.266. от кэбиґэргэ туттуллар уґун атырдьах эбит. 
Онтон кыдамаґыт диэн от кэбиґэр киґи.  
 
 
Тµмµк. 
У: БµгµІІµ уруокка тугу биллибит? 
- саха тылыгар тылбыт ханнык ілµµскэлэртэн турар эбитий? (тыл 
оло±о, сыґыарыыта). - туох туґалаа±ы ситистигит? 
- Білі±µнэн µлэ±э  хайдах µлэлээтигитий? 
 
Дьиэ±э µлэ. 
Сорудах: Биир туохтууру сирэйинэн, ахсаанынан, кэминэн 
уларытыы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эбэм сарсыарда аайы дьэдьэннээх кµірчэх оІорор. Сиэннэрэ 
µірµµнэн эбэбит кµірчэ±ин минньигэс алаадьыны кытта сиибит. 
Онтон бары алааспытыгар оттуу барабыт. 
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чороонунан айах тутан  кµндµлµµллэр. 
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Балыгы, балыктаах, балыктан, балыксыт, балыгынан 
 

                            Сыґыарыы 
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Турбута  
 
    
Тур      
 
 
Туруохпут 
 
 
Тураллар   


