
 Дьарык темата: Дьикти библиотекалар 

Дьарык  сыала: Аан дойдуга баар дьикти библиотекалары билиьиннэрэн, кэрэхсэтэн, 

умсугутан о5о кинигэни аа5ар ба5атын кебутуу 

Дьарыгы ыытааччы сыала: ФГОС ирдэбилинэн уерэх дэгиттэр сатабылларын  

сайыннарыы. 

 

Уерэх дэгиттэр сатабыллара УУД:  

Тус суолталаах дьайыы (личн): 

Сана билиини, сатабылы ыларга кыьаллар, туохха ыарыр5атарын билэр уонна ону 

туоратарга кыьаллар,билэргэ-керерге кыьаллар,улэ5э активнайдык кыттар,  белеххе 

улэлээн бэйэтин учугэйдик сананар 

 

Бэйэни салайынар-дьаьайар сатабыл (регул): 

бэйэ уруокка бэлэмин хонтуруолланар, уруокка сорук туруорунар,улэтин былаанныыр,   

тус билиитин хонтуруолланар, о5о санаатын истэр, ырыналыыр,бэйэ санатын еруу 

кэтэнэр, керунэр, ал5аьа суох санарарга, санаатын ыпсаран, хомо5ойдук этэргэ кыьаллар, 

бэйэтин билбититтэн астынар, тумук онорор, сыаналанар 

 

Билэр-керер сатабыл (позн): 

 уруок соругун бэйэтэ арыйар,билэрин билбэтин араарар, эппиэт истэн, тугу эбиэххэ себун 

толкуйдуур, ситэрэн биэрэр, билэригэр тирэ5ирэр, сана билиини инэринэр, ырытар-

ырыналыыр, чинчийэр, уруок устата инэриммит билиитин быьаарар, холобурдаан 

этэр,сатаан сибээстээн хомо5ойдук санарар, санаатын сааьылаан этэр 

 

Бодоруьан уерэнэр сатабыл (комм): 

учууталы бол5ойон истэр, о5олорго бол5омтолоохтук сыьыаннаьан эппиэттиир, 

санааларын истэр, санаатын сатаан этэр, меккуьэр, дакаастыыр, о5о санаатын истэн биир 

санаа5а кэлэр,  тумуккэ саамай бол5омтолоох о5ону, паараны быьаарар, тумук санаатын 

этэр 

Туттуллар тэриллэр: компьютер, презентация, 

                                          Дьарык хаамыыта 

1. Тэрээьин чааьа. Э5эрдэлэьии.(о5олору уруокка бэлэмнээьин) 

Утуе кунунэн! Билсэн кэбиьиэ5ин, мин аатым Нюрбина Васильевна. Таатта улууьун 

Ытык-Куел1№ орто оскуолатын педагог-библиотекарабын. 

Бугун мин эьиэхэ элбэ5и кэпсии, кердере кэллим.  

Уруокка активнайдык улэлиэхтэрэ диэн эрэнэбин. 

-О5олоор,  уруокка хайдах улэлээтэхпитинэ элбэ5и оноробутуй, билэбитий? 

(бол5омтолоохтук, тургэнник,эйэлээхтик) 

 

2. Уерэнэр тугэни тэрийии. Билбэти араарыы.(библиотека фото…) 

- О5олоор, экраны керуеххэйин эрэ, туох кестеруй? (….. 

- Оччо5о бугун биьиги туох туьунан кэпсэтэр эбиппитий? (библиотека) 

- О5олоор, аан дойдуга теье элбэх библиотека баара буолуой? (элбэх) 



- Эьиги ханнык библиотекалары билэ5итий? (о5о, улахан дьон, Пушкин аатынан, … 

- Оттон ким эмэ дьикти библиотекалар баалларын билэр дуо? ( суох 

- Оччого дьикти библиотекалар тустарынан билиэххитин ба5ара5ыт дуо?(ба5арабыт 

- Онон бугунну уруокпут темата туох диэн эбитий? - Дьикти библиотекалар –(дьарык  

тематын суруйабын) 

- Онтон ол дьикти библиотекаларга туохтар баалларый? (кинигэлэр) 

У: Биьиги билигин киьи аймах историятыгар аан мацнайгы библиотека5а 

айанныахпыт. 

Бу киинэ5э эьиги тугу кердугут, туох дьикти баарый? 

Сал5ыы дьикти библиотекаларга айанныахпыт. 

Билигин кинигэни аа5ыы а5ыйаата дииллэр да аан дойду урдунэн санаттан 

сана библиотекалар тутуллан улэ5э киирэллэр. Ол аата кинигэни аа5арга 

интэриэс улахан. 

Америка Канзас куоратыгар Публичнай библиотека иннигэр массыына 

тохтуур сирин туппуттар, ону кестубэтин диэн парковка иннигэр кинигэ 

полкатын курдук истиэнэ туппуттар. Полка5а кинигэ ууруллан турарын 

курдук. Хас биирдии кинигэ урдугэ 8 м, кэтитэ 2 м. Марк Твен 

«Приключения Геккельбери Финна», Толкин «Властелин колец», Шекспир 

«Ромео и Джульетта» ода 

 

Библиотека – скала (хайа) 

Бу ыраахтан кердеххе хайа курдук  библиотека, Колумбия Медельина 

куоратыгар баар, элбэх читальнай заллаах, компьютернай кылаастаах. 

 

Тебе библиотека- 2002 с Киьи ейе тебетугэр баар. Франция Ницца 

куоратыгар улэ5э киирбитэ. Кинигэ киьиэхэ билии биэрэр, Элбэх кинигэни 

аа5ар киьи элбэх билиилээх буолар.   

 

Кетер  тэриэлкэ 

Италия Перуджа куоратыгар летающай тарелка курдук формалаах курдары 

кестер розовай истиэнэлээх библиотека дьиэтэ баар. 

 

Билии маьа 

Сан-Диего куоракка Калифорния университетын библиотеката . Киирэр анна 

«Аах, суруй, толкуйдаа, ба5ар(мечтайдаа)» диэн суруллан турар 

 

Александрина библиотека 



2000 сыл анараа еттугэр урусхалламмыт Бастакы библиотекалартан 

биирдэстэрэ Александрийскай библиотека  оннугар тутуллубут 

Александрина библиотека.  Библиотека5а  8 мел кэринэ кинигэ, хас да 

читальнай зал, планетарий о.д.а. баар. Бу кун курдук диск диаметра 160 м 

 

Курорт библиотека 

Таиланна Самуй арыыга библиотека-отель баар. Бассейн аттыгар библиотека 

баар. Сынньанааччылар онтон киирэн кинигэ ылаллар уонна ырааппакка  

шезлонна сытан аа5аллар. Манна кинигэтэ а5ыйа5а суох. Нууччалыы 

тылынан суруллубут кинигэлэр да бааллар. 

Прага5а 2011 с тутуллубут библиотека. Мухомор тэллэйгэ майгынныыр , 

тэллэй сылайан ата5а туьэн хаалбыт. 

 

У: Соторутаа5ыта Китай Тяньцзин куоратыгар Биньхай библиотека 

аьыллыбыта, проегын голландецтар онорбуттар. Библиотека урдугэ 5 

этээстээх дьиэ са5а урдук стеллажтарыгар барыта  1 мел.200 тыь кинигэ баар. 

Бу библиотеканы кытайдар «ОКО» Харах диэн ааттаабыттар. 

У: О5олоор, оччо5о биьиги бугун туох туьунан кэпсэтэбитий?   

О: Библиотека 

 

3. Уерэнэр соругу туруоруу.  

- Оччотугар бугунну дьарыкпытыгар биьиги сыалбыт-сорукпут тугуй? (дьикти 

библиотекалар тустарынан билии,       ) 

 

4. Уерэнэр дьарык. 

Улэбитин са5алыа5ын.  

1) Саба5алааьын (антиципация ньымата) 

-  О5олоор, аан дойдуга дьикти библиотекалар бааллар эбит.  

- туох дьиктилээх, библиотекалар буолуохтарай? Тугунан аатыраллара буолуой?  

Толкуйдаан керуе5ун эрэ. (… 

Араас санаалары иьиттибит. Аан дойдуга араас библиотека баар эбит. 

- Оттон ол дьикти библиотекалары ханна да айаннаабакка  кылааска олорон керуехпутун 

сеп дуо? (сеп) 

- хайдах? (интернетинэн) Ону биир тылынан туох дииллэрий? (виртуально) 

- Бугун  биьиги айанныахпыт ханнык дойдуга? (Египет) 

 



Египет-диэн «Тайна, загадка» диэн, кырдьык да5аны бу дойду аптаах дойду 

Манна со5отох билиннэ диэри ордон хаалбыт Аан дойду 7 дьиктититтэн 

биирдэстэрэ Хеопс фараон пирамидата. Пирамида иннигэр Сфинкс 

пирамидалары харабыллыы турар статуята.  

Александрина библиотека, эбэтэр сана Александрийскай библиотека. 

Александрийскай университет профессордара 1970 сыллартан туруорсан, 80 

сыллар ортолругар Египет президена Мубарагы уонна ЮНЕСКО тиийэ 

туруорсан туттарбыттара. 1992сылтан туту са5аланан баран 2002 с улэ5э 

киирбитэ. Библиотека5а 8 мелуйуен кинигэ баар. Бу шар диаметра 160м. 

 

Италия. Европа государствота. Киин куората Рим. Рим-былыргы Рим киин 

куората этэ, онон ол кэмтэн ордон хаалбыт памятниктар элбэхтэр. Бу 

Колизей, манна гладиатордар охсуьалларын кереллере.  Венеция куорат 

арыылартан турар, манна уулусса диэн суох, каналынан гондоланан 

айанныыллар. Пиза- Галилео Галилей терееебут куората. Пизанскай башня. 

Флоренция – наьаа элбэх музейдардаах куорат. Биллэн турар уонна Италия 

Чипполино уонна Пиноккио а5аларын Джанни Родари уонна Карло Коллоди 

дойдулара.  

Ватикан библиотеката 15 уйэ5э тэриллибитэ. Библиотека5а былыргы 

рукопистар, мунскриптар, кинигэлэр хараллан сыталлар. Бу Сикстинскай 

салон, фресканан киэргэтиллибит. 

Дания – саамай биллэр сказочник дойдута. Кини ханнык остуоруйаларын 

билэ5итий? Дания Европа хоту еттугэр Севернай уонна Балтийскай муора 

биэрэктэригэр турар. Кристиансборг – урукку королевскай резиденция. 

Манна билигин парламент, министерство уонна урдуку суутбаар. Ньюхавнбу 

уулусса5а урут Андерсен олорбут. Гиннес рекордун музейа, Дания символа 

буолбут Русалочка скулптура. Леголенд-бу парка5а барыта леготтан 

оноьуллубут. 

Дания саамай биллэр библиотеката Дания королевскай библиотеката. 

Фредерик король  1648 с бу библиотеканы тэрийбит. Б убиблиотека5а Ганс 

Кристиан Андерсен бэйэтэ суруйбут рукопистара хараллан сыталлар. 



Великобритания5а киин куората Лондон. Лондонна наьаа элбэх театр, музей 

баар. Олкурдук Британскай, Лондон историятын, мадам Тюссо восковай 

фигураларын, Шерлок Холмс музейа о.д.а. бааллар. 

Тауэрский мост – Эйфелева башня Франция, Статуя свободы Америка 

символа буолалларын курдукТауэрский мост Англия символа. Биг-Бен аан 

дойдуга биллэр чаьы, Гринвиьынан Сана Дьыл кэлбитин кердерер.  

Букингемский дворец- монархия символа, королева Елизавета II 

резиденцията. Оксфорд куоракка баар Аан дойдуга аатырбыт университет, 

манна ба5ар эьигиттэн ким эмит тиийэн уерэниэ. Стоунхедж – биьиги эрабыт 

инниттэн баар. Бу туох буоларын билигин да быьаара иликтэр: былыргы 

кельтар храмнара, былыргы астрономическай обсерватория да дииллэр. 

Англия биллэр о5о суруйааччылара Редьярд Киплинг(Маугли), Льюис Кэррол 

(Алиса), Джоан Роулинг (Гарри Поттер) дойдулара. 

Британия библиотеката аан дойду саамай улахан библиотекаларыттан 

биирдэстэрэ. Кини фондатыгар 150 мел кинигэ баар. Манна 

Великобритания5а бэчээттэммит кинигэ барыта баар. Бибилоека 14 

этээстээх, онтон 5 сир анныгар баар. Хас кун аайы 16000 киьи сылдьар. 

Тумук.О5олоор, наьаа дьикти библиотекалары кердубут дии.Бу дьикти библиотекаларга 

араас омук кинигэлэрэ бааллар.Онтон Саха сирин туьунан кинигэ баара буолуо дуо? 

Суох буолуон эмиэ сеп.  

- Онно эьиги Саха сирин туьунан кинигэ баар буолуон ба5ара5ыт дуо? 

5.Билиини чинэтии. Бырайыак  

Чэ, оччо5о биьиги билигин бу библиотекаларга уурарга атын омуктар керелллеругэр, 

билсэллэригэр Сахабыт сирин уратытыларын кердерер наьаа учугэй кинигэ оноруохха. 

Дьэ, о5олор, биьиги туох уратылаахпытый?  

Бастаан ырытыьын, былааннаан, онтон онорун. Бу кинигэлэри туттуоххутун сеп. 

Эьиги бу туьунан интэриэьиргээтигит да, аа5ыаххытын ба5ардыгыт да? 

  

 

 

6. Тумук. 

- бугунну дьарыкпытыгар туох сананы биллибитий? 

- уруок иннинэ туруорбут сыалбытын ситистибит дуо? 

 

7.Сыаналаныы. 



- ким бугунну дьарыктан астынна? То5о? 

- тугу ордук интэриэьиргээтигит? 

- туох санаа кэллэ? Дьикти библиотекаттан кинигэ уларсан аа5ыаххытын  ба5ардыгыт 

дуо? 
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