Дьарык темата: . Биир дойдулаахпыт поэт В.Р.Сидоров олоҕо, үлэтэ.

Сыала: -алын кылаас о5олоругар биир дойдулаахпыт поэт В.Р.Сидоров
оло5ун, үлэтин туһунан билиһиннэрии;
Соруктара:
- о5олорго хоьооннорун аахтарыы, ырытыы;
-о5ону кинигэни умсугуйан туран аа5арга уһуйуу,о5о билиитин
хаҥатыы;
-о5о бэйэтин тус санаатын таба этинэригэр,толкуйдуурга үөрэтии;
-төрөөбүт тылга тапталы иитии.
Кыттыыны ылаллар: учуутал, библиотекарь, 2-с кылаас
уерэнээччилэрэ.
Тэрилэ: В.Р.Сидоров олоҕун, үлэтин, кинигэлэрин быыстапката,экран,
проектор.
Хаамыыта:
1.Тэрээьин чааһа.
2.Турукка киллэрии.
Экраҥҥа В.Р.Сидоров хоһоонуттан быһа тардыы көстөн турар.
- Бүгүҥҥү дьарыкпытыгар туох саҥаны билиэхпит дии саныыгыт?
О5олоор, туох туьунан кэпсэтиэхпитин бэйэ5ит толкуйдаан этин эрэ.(о5олор
эппиэттэрэ)
3.Сүрүн чааһа.
-Элбэхтик аа5ар киьи билиитэ-көрүүтэ киэн, тыла- өһө хомо5ой,санаата
сырдык,ырата ыраас буолар.Аа5ар киһиттэн хаьан да5аны куһа5ан киһи

тахсыбат. Саха суруйааччылара, поэттара о5олорго анаан суруйбуттара
элбэх. Бүгүн биһиги билсиэхпит элбэх үтүө хоһооннору суруйан
хаалларбыт биир дойдулаахпыт Василий Романович Сидоров туһунан.
1-кы слайд (Дьарык темата)
2-8-с слайдалар.
-Бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыыр Анджела Николаевна, оскуола
библиотекара (слайдаларынан суруйааччы оло5уттан кылгастык
билиьиннэрэр.)
Эти-хааны сэргэхситэр, болҕомтону эрчийэр хамсаныылар.
Күн көрөр (Оҕолор туран илиилэрин өрө ууналлар)
Халлаан ( Оҕолор тураллар, илиилэрэ өттүктэригэр, хачайданаллар)
Сир (Оҕолор тобуктаан олороллор).
Хамсаныылары 2 мүнүүтэ устата оҥоробут.
-Чэ, эрэ оҕолоор сэргэхсийдибит. Биһиэхэ Анджела Николаевна ким
туһунан кэпсээтэй? Кини туох идэлээх эбитий? (О5олор эппиэтэрэ: Василий
Романович поэт, хаартыска5а түһэриинэн дьарыктаммыт, Өлөчөйбүт гимнын
суруйбут)
-маладьыастар, сүрдээҕин болҕойон истибиккит. Бу илиибэр тутан турар
кинигэлэрим В.Р.Сидоров хоһооннорун хомуурунньуктара. Төрөөбүтүөскээбит Өлөчөйүн туһунан сүрдээх иэйиилээхтик, ол гынан баран
боростуойдук, хас биирдии киһиэхэ тиийэр гына хоһооннорун айбыт.
Оҕолоор, билигин экраҥҥа аахпыт, истибит киһи эрэ киһи сөбүлүүр
хоһоонун тыллара тахсыахтара. Бу хоһоон нэһилиэкпит гимнэ буолта.
Истибиккит дуо оҕолоор? (Оҕолор эппиэттэрэ: истибиппит, сорогор
ылласпыппыт, детсадка) Бары туран тэҥҥэ ыллаһыаҕын.
Фонограмма тыаһыыр

- 9 слайд (Сүтэн баран кэлэрбэр
Сырдаан үөрэн көрсүһэр
Күндү эбэм далайа
Күннүүн күлүм аллайа.
Сайылыкпын, өтөхпүн
Сайын оттуур Өнньүөспүн,
Арыы тыабын, суон Тииппин
Ахтыбыт да эбиппин.
Ийэ сирим Өлөчөй
Ийэм курдук үчүгэй.
-Маладьыастар. Бу ырыаны салгыы барытын үөрэтиэхпит. Оҕолоор,
биһиги өссө 2 дьарыкка В.Р.Сидоров хоһооннорун билсиэхпит. Биирдии
хоһоону үөрэтиэххит уонна манна конкурска кыттыаххыт.
10 -с слайд. Тумук тыл. ( Библиотекарь о5олорго дьиэ5э аа5арга
В.Р.Сидоров хоһооннорун кинигэлэрин уларсар).

Оҕолортон ыйытык: Мин бу дьарыкка биллим......
Өйдөөтүм......................

