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«天国 中国 – Tian guo Zhong guo» (Улуу Кытай дойдута) 

тиэмэҕэ оҕону кытта улахан киһи бииргэ алтыһыытын дьайымала 

 

Сааһынан бөлөх: бэлэмнэнии бөлөх. 

Үөрэх уобалаһа: «Оҕо билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарыы». 

Алтыһар уобаластара: «Оҕо уопсастыбаҕа сылдьарын-бодоруһарын сайыннарыы», «Оҕо 

кэрэни өйдүүр дьоҕурун сайыннарыы». 

Сыала: Кытай дойдутун уратытын, олоҕун-дьаһаҕын, тылын-өһүн, үгэстэрин 

билиһиннэрии. 

Соруктара: 

1. Үөрэтэр: Кытай норуотун төрүт таҥаһын, саҥарар тылларын, аһыыр астарын, атын 

дойдулартан уратытын үөрэтии. 

2. Сайыннарар: оҕо толкуйдуур дьоҕурун, болҕомтотун сайыннарыы; атын норуоттар 

култуураларыгар интэриэһи (кэрэхсэбили) үөскэтии; оҕо истэр уонна өйүгэр тутар  

дьоҕурун сайыннарыы. 

3. Иитэр: атын норуоттарга убаастабыллаах сыһыаны иитии; оҕоҕо бэйэ-бэйэҕэ истиҥ 

сыһыаны, алтыһар-бодоруһар дьоҕуру иитии. 

Туттуллар технологиялар: 

 оонньуунан;  

- IT (цифровой); 

 кейс-технология; 

 доруобуйаны харыстааһын; 

 сайыннарар үөрэх; 

 «Тутул» авторскай ньыма; 

 ―Түмэн» проектнай үлэ. 

Тэрээһин көрүҥэ: хамаанданан, бөлөҕүнэн, пааранан. 

Туттуллар матырыйааллар: ―Эргимтэ‖ остуол оонньуута, аан дойду картата, 3Д 

саҥарар глобус, интерактивнай доска, ноутбук, иитээччи ―Холбуката‖, ―Түмэн‖ альбом, 

―Го‖ Кытай остуол оонньуута, үөрэнэр тэриллэр, картинкалар. 

Саҥа тыллар: кимоно, гедзе, иероглиф, Кытай омук сүрүн туттуллар тыллара (―ни хао‖ 

[nǐ hǎo], ―hao wei kou‖ [хао вэй коу], ―zài jiàn‖ [Цзайцзиень], ―xièxie‖ [сесе]). 

 

Дьайымал хаамыыта: 

1. Киирии, тэрээһин чааһа. 

Оҕолору кытары билсиһии.  

 Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Мин аатым Елена Ивановна, Чуораанчык уһуйаантан кэллим.  



 Биһиги ханнык омук тылынан эҕэрдэлэстибитий? (Сахалыы). 

  Өссө ханнык омук тылынан эҕэрдэлэһэр тыллары билэҕитий? (нууччалыы 

«Здравствуйте!», английскайдыы «Hello!»). 

 Оҕолоор, zoom нөҥүө мин уһуйааным оҕолоруттан ханнык омуктар эҕэрдэ тылларын 

билэллэрин ыйытабыт дуо? Zoom платформа нөһүө «Чуораанчык» иитиллээччилэригэр 

сибээскэ тахсыы. «Чуораанчык» уһуйаан оҕолоро араас омук тылынан эҕэрдэлэһэллэр. 

 Эһиги инник элбэх араас омуктары үөрэтиэххитин баҕараҕыт дуо? 

2. Оҕо баҕатын көбүтүү, проблемнай ситуацияны үөскэтии. 

 Оҕолоор, мин эһиэхэ наһаа үчүгэй остуол оонньуутун аҕаллым. Кини аата «Эргимтэ». 

Бу оонньуу нөҥүө аан дойду омугун барытын билиэххэ сөп. Мин оҕолорбун кытта тэҥҥэ 

оонньоон көрүөҕүҥ эрэ (Иитээччи оонньуу быраабылатын билсиһиннэрэр). 

 Улахан эргимтэҕэ ханнык дойду түбэстэй, оҕолоор? (Италия) Чуораанчык оҕолоро 

эппиэттиилэр. 

 Кыра эргимтэҕэ туох түбэстэй? (Аһылыга - Пицца, спагетти, паста араас көрүҥэ). 

 Өссө биирдэ эргитиэх. Ханнык түбэстэй? (Индия). 

 Кыратыгар? (Территорията - Пакистаны кытары ыаллыы олороллор, кыһын буолбат 

сылаас дойдулаахтар). 

 Маладьыастар! Өссө биирдэ эргитиэх. 

 Ханнык түбэстэй? (Китай). 

 Биһиги билэбит ду Кытай норуотун? (Суох бара иликпит) Zoom сибээһэ быстар. 

 Оо, сибээспит быстан хаалла, чэ оҕолоор, Кытай омугу кытары билсиэҕин, мин тиийэн 

оҕолорбор кэпсиэм. Кытайы түҥ былыргыттан «天国 中国 – Tian guo Zhong guo» 

«Халлаан аннынааҕы дойду» диэн ааттыыллар эбит. Кинилэр итэҕэллэринэн халлааҥҥа 

сүгүрүйэллэр эбит. Хатылаатыбыт эрэ Тиан гуо Жонгуо (Халлаан аннынааҕы дойду). 

Интэриэһинэй дуо, оҕолоор? Салҕыы билсэбит дуо? Онньуубут кыра эргимтэтинэн 

биирдиилээн билсэн иһиэххэ. 

3. Саҥаны ылыныы, билиини байытыы, хаҥатыы. 

«Кытай омук таҥаһа-саба». 

 Оҕолор, ити турар аптаах холбукалартан Кытай былаахтаах холбуканы булан аҕалын 

эрэ.  

 Арыйан көрүөх эрэ, туох баарый? (таҥастар, куукулалар, сувенирдар, хартыыҥкалар). 

 Маладьыастар, куукулалары көрөн Кытайдар таҥастарын таҥныах. 

 Кыыс киэнэ хайдах эбитий? Уол киэнэ? Туох уратылаахтарый? 

 Ханнык норуот таҥаһыгар майгынныырый? (Япония) (оҕолор эппиэттэрин быһааран 

биэрии). 

 Кытайдыы бэйэ-бэйэбитин кытары эҕэрдэлэһэбит дуо? «ни хао» [nǐ hǎo] диэн буолар 

эбит. 

«Кытай омук аһа-үөлэ» (пааранан үлэ).  

 Манна кэмбиэргэ картинкалар бааллар. Араас омук астара. Кытай омук аһа 

диэбиккитин талан тэриэкэҕэ уурун.  (рис, креветка уонна гедза).  

Кэмбиэртэн араас норуот аһылыктарын хартыыналарыттан сөптөөх эппиэти булуу. 

 Маладьыастар. Түҥ былыргыттан Кытай норуота оҕолордуун, кырдьаҕастыын рис 

үүннэрэр дьарыктаах эбиттэр.  



 Муора кытылыгар олорор норуот буолан креветканан, балык арааһынан 

аһылыктаналлар эбит. Уонна «Гедза» диэн ураты аһы таптаан сииллэр эбит. 

 Бэлэмнээбит тэриэлкэбитин микроволновкаҕа угуохха уонна атын аанынан арыйан 

бэлэм аспытын ылан тардынан амсайыах. Оҕолоор, аспытын амсайыах иннинэ илиибитин 

ыраастык сииктээх салфеткатан соттуоҕун. 

 Кытайдыы минньигэстик аһаан диэн- 好胃口 - hao wei kou (хао вэй коу) буолар эбит. 

Кытай норуотун төрүт аһын амсайыы. Иитээччи оҕолор сыыһа уурдахтарына 

быһаарар, оҕолордуун көннөрөн уураллар. 

«Кытай омук территорията, климата». 

 Аан дойду картатыгар кытайы булун эрэ, оҕолоор (Аан дойду картатыгар Кытайы 

булуу). 

 Ханнык дойдулары кытары ыаллыы сытар эбитий? (оҕолор эппиэттэрэ). 

 Саха сириттэн төһө ырааҕый? (оҕолор эппиэттэрэ). 

 Хаҥас, уҥа өттүгэр ханнык дойдулар сыталларын көрүөх эрэ (быһаарыы).  

 Билигин бары кэлэн өйдөөх глобус тугу кэпсиирин истиэҕин (бигэргэтэн оҕолор 

ыйытыктарыгар эппиэттээһин). 

3Д глобус тула туран Кытай нэһилиэнньэтин, иэнин, айылҕатын истии. 

Физкультминутка.  

 Оҕолоор, төгүрүктүү тураммыт өйдөөх глобуска Кытай төрүт ырыатын истиэх, миигин 

үтүктэн аҕыйах хамнаныыны оҥоруох.  

«Кытай омук уратыта». 

 Оҕолоор, төрдүс ыйытыкпытыгар эппиэти буларга Кытай туһунан видеоролик 

көрүөххэ. Интерактивнай доскаҕа видеоролик көрүү. 

4. Практическай үлэ (оҕо өйүгэр оҥорон көрүүтэ, тутан-хабан оҥоруута). 

 Маладьыастар. Кытай норуотун кытары билсистибит. Ким сөбүлээтэй? 

 Билигин «Түмэн» альбомҥа, икки бөлөххө арахсан ким тугу сөбүлээбитинэн оҥоруох.  

Бөлөххө арахсан «Түмэн» альбому толоруу. 

5. Түмүктүүр чааһа 

 Бүгүн туох саҥаны биллигит, ким тугу сөбүлээтэй?  

 Барыгытыгар миигин кытары Кытайга айаннаспыккытыгар барҕа махтал- ( xièxie 

[сесе]). 

 Көхтөөхтүк кыттыбыккытын иһин Кытай норуотун оонньуутун бэлэх уунабын. Бу «Го» 

диэн остуол оонньуута, былыр былыргыттан Кытайдар сөбүлээн оонньуур оонньуулара 

эбит.  

 Көрсүөххэ дылы-再见 [zài jiàn] — До свидания. 

 

 


