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БЫһААРЫЫ СУРУК 

Үөрэх биридимиэтин өйдөбүлэ 

«Төрөөбҥт тыл» ҥлэлиир бырагыраама Федеральнай государственнай ҥөрэх стандартын ирдэбилинэн Кронникова М.Ф. «Букубаар» 1 кылаас 

ҥөрэнэр кинигэ; Семенова С.С., Васильева Н.Н., Төрөөбҥт тыл, 1 кылаас ҥөрэнэр кинигэ / Семенова С.С., Васильева Н.Н.; [Н. Николаева 

ойуулара]. – ДьҤөрэх федеральнай базиснай былаанынгар олоҕуран 1 кылааска нэдиэлэҕэ төрөөбҥт тылы уонна литературнай ааёыыга 

холбоон 5 чаас бэриллэр. 

Нэдиэлэтээҕи нагрузка - 5ч.- 33 нэдиэлэ, сыл тҥмҥгэр-165 ч.Дьокуускай: Бичик, 2015. – 144с. – («Саха оскуолата» систиэмэ) оңоһулунна. 

Төрөөбҥт тыл – көлҥөнэттэн көлҥөнэҕэ бэриллэр ханнык баҕарар норуот улуу нэһилиэстибэтэ, киһи аймах ытык өйдөбҥллэриттэн 

биирдэстэрэ. Төрөөбҥт тыл – о5о5о тулалыыр эйгэтин кыра5атык билэр-көрөр, чугас дьонун-сэргэтин кытта истиңник бодоруһар, иэйиитэ 

уһуктар, өйө санаата сайдар, өбҥгэтин ҥөрэ5ин утумнуур сҥрҥн эйгэтэ. 

Билигин төрөөбҥт тыл, Федеральнай государственнай ҥөрэх стандартын ирдэбилинэн, уопсай ҥөрэхтээһин булгуччулаах чааһыгар киирэн, 

базиснай ҥөрэх былааныгар миэстэтэ, ҥөрэтиллэр чааһа чопчу ыйыллан ҥөрэтии таһыма ҥрдээтэ. Начаалынай оскуола5а төрөөбҥт тылы 

ҥөрэх биридимиэтин быһыытынан ҥөрэтиигэ тҥмҥк ирдэбили эмиэ ФГҤӨС сҥрҥннҥҥр. 

Ити ааттаммыт докумуон быһыытынан, начаалынай ҥөрэхтээһиңңэ нуучча уонна төрөөбҥт тылы ҥөрэтиигэ тэң таһымнаах тҥмҥк ирдэнэр. 

Төрөөбҥт тыл атын ҥөрэх биридимиэттэрин кытта бииргэ о5о лиичинэс быһыытынан сайдыытын хааччыйыахтаа5а этиллэр, ону сэргэ 

урукку өттҥгэр ирдэнэ илик саңа булгуччулаах ирдэбили – ҥөрэнээччигэ ҥөрэх дэгиттэр дьайыыларын иңэриини киллэрэр. 

Үөрэх биридимиэтин сыала уонна соруга 

Начаалынай оскуола5а төрөөбҥт тылы ҥөрэтии биридимиэтэ атын ҥөрэх биридимиэттэрин ортотугар ҥөрэнээччи тылын-өһҥн уонна өйҥн-

санаатын сайыннарар, ҥөрэх дэгиттэр дьайыыларын иңэрэр кыа5ынан бас-көс балаһыанньаны ылар биридимиэт буолар. Онон бу 

биридимиэти ҥөрэтии таһымыттан саха оскуолатыгар начаалынай ҥөрэхтээһин уопсай туруга, ҥөрэнээччи салгыы сҥрҥн оскуола5а 

ситиһиилээхтик ҥөрэнэрэ тутулуктаах. 

Төрөөбҥт тылы начаалынай уопсай ҥөрэхтээһин таһымыгар ҥөрэтии сыалын ҥс хайысха5а араарыахха сөп: 

1. ҥөрэнээччигэ төрөөбҥт тыл туһунан билиини аан дойду туһунан научнай билии быстыспат сор5отун быһыытынан иңэрии, тыл 

ҥөрэ5ин сҥрҥн хайысхаларын кытта билиһиннэрии, онно оло5уран, о5о билэр-көрөр, толкуйдуур кыа5ын сайыннарыы; 

2. ҥөрэнээччи дьону-сэргэни кытта төрөөбҥт тылынан бодоруһар ҥөрҥйэ5ин, саңа (тыл) култуурата киһи уопсай култууратын быстыспат 

сор5ото буоларын туһунан өйдөбҥлгэ тирэ5ирэн, саңа (тыл) араас көрҥңэр (кэпсэтии, суруйуу, аа5ыы, өйтөн аа5ыы, о.д.а.) ҥөрэтэн, 

салгыы сайыннарыы; 



3. ҥөрэнээччигэ төрөөбҥт тыл норуот ытык өйдөбҥллэриттэн биирдэстэрэ буоларын быһыытынан ураты харыстабыллаах сыһыаны 

иңэрии, хас биирдии киһи ийэ тылын сайыннарар иэстээ5ин өйдөтҥҥ. 

Төрөөбҥт тылы начаалынай оскуола5а ҥөрэтии сыала маннык сүрүн соруктары быһаардахха ситиһиллэр: 

 дьону-сэргэни кытта бодоруһар саңа (тыл) сҥрҥн көрҥңнэрин ҥөрэнээччигэ ҥөрэх дэгиттэр дьайыыларын иңэриини кытта бииргэ 

алтыһыннаран ҥөрэтии; 

 тыл (саңа) – бодруһуу сҥрҥн ньымата диэн тутаах өйдөбҥлгэ тирэ5ирэн, ҥөрэнээччи кэпсэтэр уонна санаатын толору этэр (тыл этэр), 

суруйар ҥөрҥйэ5ин сааһыгар сөп тҥбэһиннэрэн сайыннарыы; 

 тыл ҥөрэ5ин билиитигэр, сурук-бичик култууратын төрҥт өйдөбҥллэригэр оло5уран, ҥөрэнээччи төрөөбҥт тылын литературнай 

нуорматын тутуһарын, ал5аһа суох саңарарын уонна суруйарын ситиһии; 

 тыл ҥөрэ5ин сҥрҥн салааларын (лексика, фонетика, морфология, синтаксис, тиэкис) туһунан уопсай өйдөбҥлҥ иңэриигэ тирэ5ирэн, 

ҥөрэнээччи толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы, сааһыгар сөп тҥбэһиннэрэн, өй ҥлэтин дьайыыларыгар ҥөрэтии; 

 төрөөбҥт тылы билии, харыстааһын, сайыннарыы сҥрҥн ньымаларыгар ҥөрэтии. 

Саха тылын ҥөрэтии чааһа начаалынай уопсай ҥөрэхтээһини сҥрҥннҥҥр бырагырамаёа бэриллэр төрөөбҥт тылынан ҥөрэнэр кылаастарга 

аналлаах базиснай ҥөрэх былаанын тирэёирэн быһаарыллар. 

Ити ыйыллар базиснай ҥөрэх былааныгар нуучча уонна төрөөбҥт тылы ҥөрэтии чаастарын ахсаана тэңнэнэн, ордук государственнай 

статустаах төрөөбҥт тыл ҥрдҥк таһымңа ҥөрэтиллэр усулуобуйа тэриллибитэ көстөр. 

 

ҤӨРЭХ САТАБЫЛЛАРЫН САЙЫННАРЫЫ ТҤМҤГЭ 

Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл. 

Тылы сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох ханнык түмүккэ быһа холоон билэр. Тугу билэрин-билбэтин, 

тугу ситэри ҥөрэтиэхтээёин арааран өйдҥҥр. 

«Тылы сэрэйэр» дьођуру сайыннарыы. Бэйэтин сааһыгар сөп тҥбэһэр тиэкискэ ҥөрэппит матырыйаалын сҥнньҥнэн тыл литературнай 

нуормата саңарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар төһө сөпкө эбэтэр сыыһа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, итэёэһин, алёаһын быһаарар, 

көннөрөр, бэйэтин тылыгар- өсҥгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуһарга дьулуһар. 

Бэйэ саңатын сайыннарар бађаны үөскэтии. Төрөөбҥт тылын барёа баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, санаатын сиһилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһар. 



Хонтуруолланыы. Бэйэ саңатын өрҥҥ кэтэнэр, көрҥнэр, алёаһа суох саңарарга, санаатын ыпсаран, хомоёойдук этэргэ кыһаллар. 

Билэр-көрөр сатабыл. Үөрэнэр сатабыл. 

Үлэ сыалын-соругун таба туруоруу. Төрөөбҥт тылын ҥөрэтэригэр сыал-сорук туруорунан көдьҥҥстээхтик ҥлэлиир. 

Билиини-көрүүнү кэңэтэр араас матырыйаалы туһаныы. Сахалыы ҥөрэх, наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, 

энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) туһааннаах информацияны, билиини дөбөңнҥк булар, бэлиэтэнэр, тҥмэр, ситимниир араас ньыманы 

табыгастаахтык туһанар. 

Билиини сааһылааһын (структурирование знаний). Саңа били ыларга баар билиитигэр тирэёирэр. Атын биридимиэттэргэ ылбыт билиитин 

сатаан ситимниир (интеграция знаний). 

Тобулук өйү сайыннарар үөрүйэхтэр. Төрөөбҥт тыл оскуолаёа оёону сайыннарар ҥөрэх тутаах салааларыттан (биридимиэттэриттэн) 

биирдэстэрэ. Онон ҥөрэнээээччи саха тылын ҥөрэтэр кэмигэр ҥөрэнэргэ төрҥт буолар өй ҥлэтин сҥрҥн ҥөрҥйэхтэрин баһылыыр. 

Рефлексия. Сыалы-соругу ситиһэр ньымаларын уонна усулуобуйаларын төһө сөпкө талбытын сыаналыыр, холонор. 

Бэлиэни-символы туһанар үөрүйэхтэр. Дорёоон (буукуба), тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис анал бэлиэлэрин сатаан туһанар. Анал 

бэлиэлэринэн этии, тиэкис моделын оңорор. Бэриллибит модельга тирэёирэн, тылы, этиини толкуйдуур, тиэкиһи айар. 

Бодоруһар сатабыл. 

Бииргэ үлэлиир үөрүйэх. Дьону кытта бииргэ алтыһан ҥөрэнэр, ҥлэлиир араас ньыманы баһылыыр (пааранан, бөлөёҥнэн, хамаанданан, 

о.д.а.). 

Кэпсэтэр үөрүйэх. Кэпсэтии уратыларын өйдҥҥр, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр киһитин убаастыыр, сэңээрэр, санаатын болёойон истэр, ылынар. 

Кэпсэтэр кэмңэ бэйэ көрбҥтҥн, истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир. Дьон өйдөспөт буолар төрҥөттэрин сөптөөхтҥк сыаналыыр, сатаан 

ырытар, өйдөһҥҥ суолун буларга баёалаах. 

Үөрэх биридимиэтин ис хоһооно 

Начаалынай оскуола5а төрөөбҥт тылы ҥөрэтии – уопсай ҥөрэхтээһин систиэмэтигэр саха тылын ҥөрэтэр биридимиэт быстыспат сор5ото, 

«Филология» ҥөрэх уобалаһыгар төрҥт буолар сҥрҥн куурус. 

Төрөөбҥт тылы начаалынай оскуола5а ҥөрэтии маңнайгы кылааска «Бодоруһуу култуурата» диэн саңа киирэр салааттан са5аланар, ол 

кэнниттэн «Грамота5а ҥөрэтии» диэн ҥгэс буолбут аа5арга уонна суруйарга ҥөрэтэр салаа «Аа5арга уонна суруйарга ҥөрэнэбит» салаа 

кэнниттэн биирдэ төрөөбҥт тыл уонна литературнай аа5ыы биридимэттэрэ тус-туспа ҥөрэтиллэр. Ити кэмтэн ыла начаалынай оскуола5а 

төрөөбҥт тыл биридимиэтин сҥрҥн ис хоһоонун тиһиктээхтик ҥөрэтии са5аланар. 



Төрөөбҥт тылы ҥөрэтии ис хоһоонугар маннык сҥрҥн научнай хайысхалар киирэллэр: 

1. Бодоруһуу култуурата. 

2. Саңа көрҥңэ: истии, саңарыы, аа5ыы, суруйуу. 

3. Тыл ҥөрэ5ин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбҥлэ: фонетика, лексика, морфология, синтаксис. 

4. Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

5. Ситимнээх саңаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сҥрҥн өйдөбҥл). 

Сҥрҥн хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоһоонноро начаалынай оскуола ҥөрэнээччитин сааһын уратытын, өйҥн-санаатын кыа5ын, билэр-

көрөр дьо5урун учуоттаан таңыллыахтаахтар. 

БОДОРУҺУУ КУЛТУУРАТА 

Дьону кытта бодоруһуу араас көрҥңэ: кэпсэтии, сэһэргэһии, сҥбэлэһии, сөпсөһҥҥ. Тылы бодоруһуу сҥрҥн ньыматын быһыытынан арыйыы: 

бодоруһууга саңа (вербальные средства общения) уонна туттуу-хаптыы (невербальные средства общения) суолтата. Саңарыы уонна истии 

култууратын, кэпсэтии сиэрин тутуһуу. 

 

 

САҢА КӨРҤҢЭ: ИСТИИ, САҢАРЫЫ, СУРУЙУУ 

Истии. Дьону кытта бодоруһууга (кэпсэтиигэ) истии култууратын тутуһуу. Кэпсэтии сыалын-соругун, дьон этэр санаатын, кэпсэтии ис 

хоһоонун өйдөөһҥн. Сахалыы араас тиэкиһи истии, сҥрҥн ис хоһоонун, болёойуллуохтаах тҥгэннэрин истэн сиһилии ылыныы, истибиккэ 

олоёуран тус санааны ҥөскэтии. Истибиттэн туһааннааы, суолталааёы сурунуу, анал бэлиэлэри туһанан, ис хоһоонун, тутулун исхиэмэнэн 

көрдөрҥҥ. 

Аађыы. Сахалыы араас тиэкиһи сахалыы саңа интонациятын, төрҥт дорёоон этиллиитин тутуһан, тэтимнээхтик ааёыы. Тиэкиһи туох 

сыаллаах-соруктаах ааёартан көрөн, ааёыы араас көрҥңҥн сатаан туһаныы (ҥөрэнэр ааёыы, билсиһэр ааёыы, сорудахтаах ааёыы, о.д.а.). 

Ааёыы кэмигэр тиэкис сҥрҥн санаатын өйдөөһҥн, наадалаах, туһалаах информацияны араары. Аахпыт тиэкис сҥрҥн ис хоһоонугар тус 

сыанабылы (сыһыаны) сатаан этии. Тиэкистэн синонимы, сомоёо домоёу, тҥөлбэ тылы, ойуулуур-дьҥһҥннҥҥр ньыманы туттуу бастың 

холобурун булуу, анаан болёойуу, аахпыты кэпсииргэ туһаныы. Ааёыллар тиэкистэн билбэт, өйдөөбөт саңа тыллары тылдьыттан булуу. 

Ааптар санаатын, иэйиитин биэрэригэр тиэкис тутулун, этии арааһын хайдах туһаммытын быһаарыы. Ааёыыга тиэкис интонациятын, 

туонун сҥрҥн санааёа сөп тҥбэһиннэрэн таба тайаныы. 



Саңарыы (дорёоонноох саңа). Кэпсэтии сиэрин, саңарыы култууратын тутуһуу. Дьону кытта табан кэпсэтии. Кэпсэтиини тоёоостоохтук 

көёҥлээһин, саёалааһын, салёааһын, тҥмҥктээһин. Саныыр санааны толору, сиһилии тириэрдэр инниттэн кэпсэтии сыалыгар-соругар, ис 

хоһоонугар сөп тҥбэһэр сахалыы тылы-өһҥ, ойуулуур-дьҥһҥннҥҥр ньымалары таба туһаныы. Саңарыы кэмигэр туттуу-хаптыы бэлиэтин 

тоёоостоохтук туттуу. Саңа тиибин арааһын (ойуулааһын, сэһэргээһин, тойоннооһун) туттан тыл этии. Кэпсэтии, тыл этии тҥгэниттэн 

дорёоону кҥҥһҥрдэн-сымнатан, ҥрдэтэн-намтатан, уһатан, куолас толбонун, эгэлгэтин туһанан истээччигэ тус сыһыаны, иэйиини тириэрдии. 

Этэр санааны сааһылаары эбэтэр тустаах өйдөбҥлҥ истээчччигэ тоһоёолооон тиэрдээри тоёоостоох миэстэёэ анал тохтобуллары (паузаны) 

сатаан туһаныы. Тҥгэниттэн көрөн, саңарыы тэтимин сөпкө талыы. 

Суруйуу (суругунан саңа). Сурук-бичик култууратын тутуһуу. Тупсаёай буочарынан ыраастык суруйуу. Тиэкиһи устуу, истэн суруйуу. 

Саныыр санааны суругунан сиһилии тиэриэрдии. Аахпыттан суруйуу. Дьиэ кэргэн, чугас доёор, таптыыр дьарык, айылёа, кыыллар 

тустарынан, ону таһынан аахпыт айымньы, хартыына, киинэ ис хоһоонун, экскурсияёа, быыстапкаёа сырыытын туһунан тэттик тиэкистэри 

суруйуу (өйтөн суруйуу). Суругунан ҥлэёэ сомоёо домоёу, синоним тыллары, онтон да атын сахалыыы ойуулуур-дьҥһҥннҥҥр ньымалары 

туттуу. Тиэкис тутулун, сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылатын тутуһуу. 

ТЫЛ ҤӨРЭҔЭ 

Төрөөбүт тылбыт – саха тыла. Төрөөбҥт тыл киһи олоҕор суолатата. 

Дорђоон уонна таба саңарыы. Саңа дорёоонун өйдөбҥлҥн, сахалыы дорёоон арааһын билии. Төрөөбҥт тылын дорёооннорун, ордук 

чуолаан сахалыы ураты дорёооннору (уһун-кылгас аһаёас уонна хоһуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаһар бҥтэй дорёооннору, дифтоннары, һ, 

нь, мурун, i ё дорёооннору) арааран истии, чуолкайдык, таба саңарыы нуорматын тутуһуу. Саха тылыгар киирии тыллары ҥксҥн сахатытан, 

аһаёас дорёооннор дьҥөрэлэһиилэрин сокуонун тутуһан саңарыы. Тылы дорёоонун састаабынан ырытыы. 

Лексика. Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбҥлҥ, төрҥт уонна киирии тыл уратыларын билии. Литературнай тыл суолтатын билии, 

нуорматын тутуһуу. Тыл лексичиэскэй суолтатын быһаарыы. Хомуур суолталаах, тҥөлбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах тыллар, көспҥт 

суолталаах тыллар, омоним, антоним, синоним өйдөбҥллэрин билии, тиэкистэн булуу, саңарар саңаёа сөпкө туттуу. Быһаарыылаах тылдьыт 

арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан быһаарыы. 

Графика. Сурук сайдыытын бэлиэ тҥгэннэрин билсии, киһи олоёор суолтатын өйдөөһҥн. Сахалыы сурук-бичик сайдыытын историятын 

билии. Дорёоон буукубаларын билии, таба ааттааһын. Буукубалары суруллар ньымаларынан холбоон, ыраастык, тэтимнээхтик илиинэн 

суруйуу. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, өйдөбҥллэри (абзац, тылы көһөрҥҥ бэлиэтэ, тыл икки арда (пробел) сөпкө туһаныы. 

Компьютерга сахалыы шрибинэн тиэкиһи бэчээттээһин. 

Морфология. Тыл састааба диэн өйдөбҥлҥ, тыл уларыйар уонна ҥөскҥҥр ньыматын билии. Саңа чааһын туһунан уопсай өйдөбҥлҥ билии. 

Саңа чаастарын бөлөёө: ааттар (аат тыл, даёааһын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуурдар (аат туохтуур, сыһыат туохтуур, тус 

туохтууур), сыһыат, көмө саңа чаастара. Тылы састаабынан ырытыы (тыл олоёо, сыһыарыыта). Тыллары сҥрҥн бэлиэлэринэн 

(грамматическай халыыптарынан) бөлөхтөөһҥн, ырытыы. Саңарар саңаёа тыл литературнай нуорматын тутуһуу. 



Синтаксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйытыы, кҥҥһҥрдҥҥ) билии. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, 

судургу уонна холбуу этии, сирэй саңа, ойоёос саңа, диалог, туһулуу өйдөбҥллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин 

толкуйдааһын. Этиини таба интонациялаан ааёыы, сурукка саңа дэгэтин сурук бэлиэтинэн араарыы. Этии чилиэнинэн ырытыы. 

СУРУК-БИЧИК КУЛТУУРАТА 

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын өйдөөһҥн. Уһун аһаёас дорёооннору, дифтону, хоһуласпыт, сэрэгэстэспит, 

маарыннаһар бҥтэй дорёооннору, саха тылыгар киирии дорёооннору таба суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр тыллар таба суруллуулара 

тыл төрҥт сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка ҥөрҥйэх, ҥгэс буолбут нуормаларыгар олоёуралларын өйдөөһҥн, харыстабыллаахтык 

сыһыаннаһыы. Киэңник, элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйуу, тылбаастанар эбэтэр 

саха тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча тылларын сахалыы солбугунан биэрии; олохторо нуччалыы суруллар киирии тыллар 

сыһыарыыларын таба суруйуу. 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ – тыл култууратын сорёото буоларын, киһи этэр санаатын чуолкайдыырга, суругу-бичиги тупсарарга биллэр-

көстөр туһалааёын, тиэкис ыһыллыбатын, биир сомоёо, сибээстээх буоларын хааччыйарын өйдөөһҥн. Сахалыы этиигэ сурук бэлиэтин 

арааһын сатабыллаахтык туттуу. 

СИТИМНЭЭХ САҢАНЫ САЙЫННАРЫЫ 

Туох сыаллаах-соруктаах саңарарын, суруйарын чуолкай өйдөөн (тиэмэ, сҥрҥн санаа), дьон өйҥгэр-санаатыгар тиийимтиэтик санаатын 

сааһылаан, араас тиэкистэри холкутук саңарар, суруйар (истэн суруу, өйтөн суруйуу, о.д.а.) ҥөрҥйэёи сайыннарыы. Тиэкис сҥрҥн санаатыгар 

олоёуран, тиэкиһи таба ааттааһын. Тиэкис тиибиттэн көрөн (сэһэргээһин, ойуулааһын, тойонноооһун), тиэкис тутулун тутуһуу (киирииитэ, 

сҥрҥн чааһа, тҥмҥгэ), былаанын оңоруу (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытыы. Тыл туттуллар уратытын, дэгэтин учуоттаан, 

сахалыы тутуллаах этиилэрии (логичность речи), ойуулуур-дьҥһҥннҥҥр ньымалары, тыл баайын (богатство речи), сөпкө туттуу (уместность 

речи). 

1кылааһы бүтэрэригэр үөрэнээччи маннык билиилэри баһылыахтаах: 
1. Аа5арга ҥөрэнии. Схеманан этиини тылга, тылы сҥһҥөххэ, сҥһҥө5ҥ дор5оңңо араара ҥөрэнии. Дор5оон арааһын, өйдөбҥллэрин 

арааран билии. 

2. Кылгас, уһун а/д, дифтонг, б/д букватын, й дор5оон а/д кытта ситимин бэлиэтиир букваны, сымнатар, араарар бэлиэни ҥөрэтэр. 

3. Буква бэчээтинэйин уонна суруллуутун араарыы. Маарыннаһар буквалары тэңнээн көрҥҥ.2,3 букваны холбуу көрөн аа5ар сатабылы 

ҥөскэтии. Сҥһҥө5ҥ холбоон, тыл таһаара ҥөрэнии. Тылы дор5оон уһунун тутуһан, сҥһҥө5ҥ ҥргҥлдьҥ холбоон аа5арга ҥөрэтии. 

4. Суруйарга ҥөрэнии. Бары ирдэбили ойдоон тутуһарга эрчийии. 

5. Буква элеменнэрин ситимнииргэ ҥөрэнии. Бутун букваны, 2-3 буквалаах сҥһҥө5ҥ араарбакка суруйуу. 

6. Бэчээттэммит уонна илиинэн суруллубут тылы, кылгас этиини ал5аһа суох устуу. Судургу тутуллаах 1-2 сҥһҥөхтээх тылы, этиини 

истэн суруйуу. Этии са5аланыыта, анал аат суруллуутун билии. 



7. Этии бҥтэһигэр точканы туруоруу. Ыйытыы, кҥҥһҥрдҥҥ бэлиэтин өйдөөһҥн. 

8. Суруйбуту бэрэбиэркэлээһин, ал5аһы көннөрө ҥөрэнии. 

Yөрэх стандартын ирдэбилинэн 

1-гы кылаас бҥтҥҥтэ ҥөрэнээччигэ ирдэбил: 

- дорҕоону, буукубаны, тылы, этиини араарар; 

- аһаҕас, бҥтэй, кылгас аһаҕас, уһун аһаҕас дорҕооннору, дифтоннары уонна сэргэстэспит, хоһуласпыт бҥтэй дорҕооннору билэр; 

- саха тылын дорҕооннорун уонна буукубаларын, киирии дорҕооннорун уонна буукубаларын билэр; 

- истэн таба суруйар (диктант-кээмэйэ 15-20 /10-15/ тыл) 

- тыл сҥhҥөхтэрин уонна көһөрҥҥ быраабылатын билэр; 

- этии бҥтҥҥтҥгэр тохтобул оҥорор, ону сурукка туочуканан бэлиэтиир; 

- саха тылын алфавитын билэр буолуохтаах; 

Маҥнайгы кылааһы бүтэрэр үөрэнээччи билиэхтээх: 
Төрөөбҥт тыл бары дорҕооннорун, киирии бҥтэй дорҕооннору; 

Сахалыы сурукка туттуллар бары буукубалары уонна кинилэр ханнык дорҕооннору бэлиэтииллэрин; 

Тыл сҥһҥөххэ хайдах арахсарын; 

Кыра кээмэйдээх 5-6хоһоону (нойосуус); 

2-3 саха суруйааччытын аатын 

Маҥнайгы кылааһы бүтэрэр үөрэнээччи сатыахтаах: 

 

Кыра текиьи ҥргҥлдьҥ сҥhҥөхтээн уонна бҥтҥн тылларынан, сөп тҥргэннээхтик өйдөөн ааҕары (ортотунан мунуутэ5э 20 – 25 тылы) 

Буукубалары уонна кинилэр ситимнэрин сыыһата суох суруйары, уһун аһаҕас, хоһуласпыт бҥтэй дорҕооннору, дифтоннары табатык 

бэлиэтиири; 

Илиинэн уонна бэчээтинэй буукубаларынан суруллубут тыллары, тыллар ситимнэрин, этиилэри ал5аhа суох устары; 

Тыллары, тыллар ситимнэрин уонна 3-4 тыллаах этиилэри истэн суруйары; 

Тылы суhуоххэ араарары уонна 1-2 суhуохтээх тыл дор5ооннорун араастарын ыйа-ыйа, схема комотунэн ырытары; 

Этиини улахан буукубаттан са5алыыры, этии бутуутун точканан бэлиэтиири; 

Текст ис хоhоонунан ыйытыыга толору эппиэттиири; 

Хартыынанан уонна бэйэ уруhуйунан кыра 4-5 этиилээх кэпсээни онороруу; 

Кэпсээни, остуоруйаны, хоhоону ойдоон истэри уонна ыйытыы комотунэн эбэтэр иллюстрациянан сирдэтэн кэпсиири; 

Урут аахпыт уонна сана кинигэни тас корунунэн арааран билэри уонна аа5ыллыбыт айымньы геройдарын ааттыыры; 

 

 

 



 

Букубаарга, сахатылыгар календарно – тематическай былаан 1 кылаас 

 

№ Уруок тиэмэтэ Чааһа Былаанн

аммыт 

күнэ 

Буолар 

күнэ 

 Бодоруһарга үөрэнэбит (төрөөбүт тыл, саҥа уонна сурук култуурата) (10 ч) 

1 чиэппэр (45 ч.) 

   

1 Ийэ дойдубут 1   

2 Төрөөбҥт дойдубут, сирим. 1   

3 Төрөөбҥт тылбыт – саха тыла 1   

4 Бодоруһуу диэн тугуй? 1   

5 Бодоруһууга кэпсэтии сиэрэ 1   

6 Бодоруһууга туттуу-хаптыы суолтата 1   

7 Бодоруһууга истии суолтата 1   

8 Бодоруһууга суруйуу, ааӄыы суолтата 1   

9 Бодоруһууга анал бэлиэ суолтата 1   

10 Хатылааһын 1   

 Ааӄарга, суруйарга үөрэнэбит (70 ч) 

Тыл туһунан бастакы өйдөбүл (10 ч) 

                                             Букубаар иннинээҕи кэм 

   

11 Тыл уонна саӊа 1   

12 Тыл уонна биридимиэт 1   

13 Биридимиэти ааттыыр тыллар 1   

14 Биридимиэти ааттыыр тыллар 1   

15 Биридимиэти ааттыыр тыллар 1   

16 Хайааһыны ааттыыр тыллар 1   

17 Хайааһыны ааттыыр тыллар 1   

18 Хайааһыны ааттыыр тыллар 1   

19 Биридимиэт бэлиэтин ааттыыр тыллар 1   

20 Этэр санаа кэрчигэ уонна этии 1   

 Дорӄоон (14 чаас)    



21 Дорӄоон. Саӊарар саӊаӄа дорӄоону ҥөскэтии 1   

22 Сахалыы төрҥт дорӄоон арааһа, уратыта 1   

23 Кылгас, уһун аһаӄас дорӄооннор 1   

24 Дифтонг 1   

25 Илин уонна кэлин аһаӄас дорӄооннор 1   

26 Киэӊ уонна айах аһаӄас дорӄооннор 1   

27 Бҥтэй дорӄоон. Ньиргиэрдээх уонна ньиргиэрэ суох бҥтэй дорӄооннор 1   
28 Хоһуласпыт бҥтэй дорӄоонноох тыллар 1   

29 Хоһуласпыт бҥтэй дорӄооннору арааран истии уонна таба саӊарыы 1   

30 Сэргэстэспит бҥтэй дорӄоонноох тыллар 1   

31 Сэргэстэспит бҥтэй дорӄооннору арааран истии уонна таба саӊарыы 1   

32 Аһаӄас дорӄоон сҥһҥөӄҥ ҥөскэтэр суолтата 1   

33 Тылы сҥһҥөххэ араарыы 1   

34 «Ситиһиибин бэрэбиэркэлэнибин» - Дорӄоон 1   

 Букубаар кэмэ (38 чаас)    

35 А-аа, Ы-ыы дор5ооннор буукубалара 1   

36 У-уу, О-оо дор5ооннор буукубалара 1   

37 ыа, уо дифтоннар 1   

38 «Ситиһиибин бэрэбиэркэлэнэбин» Аа, Ыы, Уу, Оо 1   

39 С-с дор5оон, буукуба 1   

40 Р-р, Л-л дор5оон, буукуба 1   

41 М-м, Н-н дор5оон, буукуба 1   

41 Б дор5оон, буукуба 1   

42 «Ситиһиибин бэрэбиэркэлэнэбин» Лл, Рр,Мм,Нн,Бб, Сс 1   

43 И-ии, Э-ээ, иэ дор5ооннор буукубалара 1   

45 Т-т, - тт- дор5оон, буукуба 1   

 2 четверть (35 чаас)    

46 Υ-ҥҥ, Ө-өө, ҥө дор5ооннор буукубалара 1   

47 К-к, -кк- дор5оон, буукуба 1   

48 Х-х, -хх- дор5оон, буукуба 1   

49 «Ситиһиибин бэрэбиэркэлэнэбин» Ии, Ээ, Υҥ Өө, тт, Кк, Хх 1   

50 Д-д  дор5оон, буукуба 1   



51 Й дор5оон, буукуба 1   

52 Г-г  дор5оон, буукуба 1   

53 П-п, -пп-  дор5оон, буукуба 1   

54 Ҕ дор5оон, буукуба 1   

55 «Ситиһиибин бэрэбиэркэлэнэбин» Дд, й, Гг, Пп, ӄ 1   

56 Ч-ч, -чч- дор5оон, буукуба 1   

57 һ  дор5оон, буукуба 1   

58 Дь-дь  дор5оон, буукуба 1   

59 ӊ  дор5оон, буукуба 1   

60 Нь-нь, -ннь- дор5оон, буукуба 1   

61 «Ситиһиибин бэрэбиэркэлэнэбин» Чч, һ, Дь дь ӊ Нь нь 1   

62 Төрөөбҥт дойдум – Саха сирэ 1   

63 «Я я» буукуба 1   

64  «Ю ю», «Е е», «Ё ѐ» буукуба. 1   

65 «й» уонна «а», «й» уонна «у» дор5ооннортон турар нууччалыы суруллар тыллар. Я я 

Ю ю буквалар 

1   

66 «й» уонна «э», «й» уонна «о» дор5ооннортон турар нууччалыы суруллар тыллар. Е е 

Ё ѐ буквалар 

1   

67 «Ситиһиибин бэрэбиэркэлэнэбин» Я я Ю ю Е е Ё ѐ 1   

68 «В в»,  «Ф ф» дор5ооннор буукубалара. 1   

69 «Ж ж»,  «Ш ш» дор5ооннор буукубалара. 1   

70 «З з» дор5оон буукубата. 1   

71 Бҥтэй дор5оон сымнаӄаһын, кытаанаӄын көрдөрөр бэлиэ. Ь Ъ. 1   

72 «Ситиһиибин бэрэбиэркэлэнэбин» Вв-Фф, Жж-Шш, Щщ, Цц, Зз, ь ъ 1   

 Букубаар кэннинээӄи кэм (6 чаас) 1   

73 Сахалыы алпаабыт 1   

74 «Ыам ыйа» Сайа, «Кэӄэ» Кҥннҥк Уурастыырап 1   

75 «Хатыӊ», «Кҥһҥн», «Кыстык хаар, кыыдамнаа, кылбаӊнаа!», «Тоӊсоӄой» 1   

76 «Таба», «Хоту дойду туллуга», «Туллук-туллук доӄоттоор», «Оттоку олук алгыһа» 1   

77 «Билсибэтэх доӄордуулар», «Кыһын кэлбит», «Кырынаас», «Ыт оӄото уонна 

кырынаас»  

1   

78 «Буукубаар, быраһаай!» 1   



 Саха тыла -48ч 

Аһа5ас дор5оон уонна буукуба – 8 чаас 

1   

 

79 Дор5оон уонна буукуба. 1   

80 Аьа5ас дор5ооннор  уонна буукубалар 1   

81 Кылгас уонна уһун аьа5ас дор5оон    (3 чиэппэр) 1   

82 Дьуптуон. 1   

83 Дьуптуон. 1   

84 Тумуктуур уруок  «Уьун аьа5ас дор5ооннор»  1   

85 Бэрэбиэркэлиир улэ  «АЬа5ас дор5ооннор» 1   

86 Сыыһаны көннөрҥҥ уонна хатылааһын 1   

 Бутэй дор5оон уонна буукуба -11 чаас    

87 Бутэй дорҕооннор уонна буукубалар.  1   

    88 Бутэй дор5оон  араастара 1   

89 Сэргэстэспит бутэй дор5ооннор. 1   

90 Сэргэстэспит бутэй дор5оону таба суруйуу 1   

91 Хоһуласпыт бутэй дор5ооннор 1   

92 Хоьуласпыт бутэй дор5оону таба суруйуу 1   

93 Хоьуласпыт бутэй дор5оону таба суруйуу 1   

94 Маарыннаһар бҥтэй дор5ооннор 1   

95 Маарыннаһар бҥтэй дор5ооннор 1   

96 Маарыннаһар бҥтэй дор5ооннор 1   

97 Бэрэбиэркэлиир улэ. 1   

98 Сыыһаны көннөрҥҥ уонна хатылааһын 1   

 Тыл сүһүөхтэрэ – 7 чаас    

99 Тыл сҥһҥөхтэрэ. 1   

100 Тыллары сҥһҥөхтэргэараарыы 1   

101 Тыл сҥһҥөхтэрэ 1   

102 Тыл сҥһҥөхтэрэ 1   

103 Тылы көһөрҥҥ. 1   

104 Тылы көһөрҥҥ. 1   

105 Билиини бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы 1   

 Нуучча тылын дор5оонноро уонна буукубалара – 7 чаас    



106 Нуучча тылын дор5оонноро уонна буукубалара 1   

107 Нуучча тылын аһа5ас буукубалара            (4 чиэппэр) 1   

108 Нуучча тылын аһа5ас буукубалара 1   

109 Нуучча тылын бутэй дор5оонноро уонна буукубалара В, Ж, Ф, Ш. 1   

110 Нуучча тылын бутэй дор5оонноро уонна буукубалара З,Ц,Щ 1   

111 Билиини бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы 1   

112 Алпаабыт 1   

 Тыл – 9 чаас    

113 Тыл. Тыл арааһа 1   

114 Паараласпыт тыллар 1   

115 Маарыннаһар суолталаах тыллар 1   

116 Утары суолталаах тыллар 1   

117 Хартыынанан дьыктаан 1   

118 Билиини бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы 1   

119 Сыыһаны көннөрҥҥ уонна хатылааһын 1   

120 Этии. Этии арааһа 1   

121 Этии  1   

 Саҥа чааһа– 8чаас    

122 Сана чааьа 1   

123 Предмет аата.  1   

124 Предмет бэлиэтэ 1   

125 Предмет тугу гынара. 1   

126 Тыллар бөлө5ҥнэн наардааһын 1   

127 Талан дьыктаан 1   

128 Билиини бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы 1   

129 Сыыһаны көннөрҥҥ уонна хатылааһын 1   

 Сыллаа5ы хатылааһын – 2 чаас    

130 Хонтуруолунай улэ 1   

131 Сыллаа5ы хатылааһын 1   

 

 

 



 

Литература аа5ыытыгар календарно – тематическай былаан 1 кылаас 

№ Уруок тиэмэтэ Чааһа Былааннаммыт 

күнэ 

Буолар күнэ Бэрэбиэркэ көрүҥэ 

 Айымньы түһүлгэтигэр айан     

1 Ааҕыы – дириҥ билии. Билии баар – бараммат 

баай. 

1   Хоһооннноохтукааҕыы 

 Төрөөбүт Ийэ дойдум     

2 М.Тимофеев.Ийэ дойду хантан саҕаланар? 1    

3 П.Тулааһынап. Кымыс ырыата. 1   Ис хоһоонункэпсээһин 

4 Улуро Адо. Туундарам буобура уорҕатынан 1    

5 Бибилэтиэкэҕэ дьарык. Саха сирин туһунан 

кинигэ быыстапката. 

1   Ойуулааһыныааҕыы 

 Кинигэ – мин доҕорум     

6 Б.Тобуруокап. Кинигэ. 1    

7 С.Омоллоон. Кинигэ. 1   Аахпытыкэпсээһин 

8 С.Омоллоон. Бөрө куйуурдаабыта. 1   Тест 

9 С.Маршак.Ҥҥтээн остуоруйа -пьеса 1   Ис хоһоонун кэпсээһин 

10 Ситиһиини сыаналааһын, билиини 

бэрэбиэркэлээһин. 

1   Ойуулаан кэпсээһин. 

 Норуот тылынан уус-уран айымньыта     

11 К.Туйаарыскай. Таабырынна таайыҥ. 1   Дорҕоонноох ааҕыы 

12 Б.Тобуруокап. Чабырҕах азбука. 1   Ис хоһоонун кэпсээһин 

13 Биһиги театрбыт. Куоска, бөтҥҥк уонна саһыл.  1   Өйгө ҥөрэтии 

14 Ситиһиини сыаналааһын, билиини 

бэрэбиэркэлээһин 

1   Дорҕоонноох ааҕыы 

 Остуоруйалаһыаҕын эрэ     

15 Б.Тобуруокап. Буукубалар мунньахтара 1   Ис хоһоонун кэпсээһин. 

16 Куоҕас суор икки.( Саха остуоруйата) чыычаах 

уонна кҥтэр.  

1   Ис хоһоонун кэпсээһин. 

17 Куттас хараҕа улахан. (нуучча остуоруйата) 1    

18 Кутуйах тоҕо кыраный? (Дьҥкээгир 1   Ис хоһоонун кэпсээһин. 



остуоруйата) 

19 Киит уонна таба. (Чукча остуоруйата) 1   Ис хоһоонун кэпсээһин. 

20 Лев Толстой «Саһыл уонна куртуйах» 1   Ыйытыыга эппиэттээһин 
21 Ситиһиини сыаналааһын, билиини 

бэрэбиэркэлээһин 

1   Өйгө ҥөрэтии 

 Мин дойдум – олоҥхо дойдута     

22 Бухатыыр ата 1   Кэпсээн салгыытын 

толкуйдааһын. 

23 В.Каратаев «Модун Эр соӄотох» 1   Ис хоһоонун кэпсээһин. 

24 «Ситиһиибитин сыаналанабыт, билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит» 

1   Ойуулаан кэпсээһин. 

 Айылҕа – барыбыт дьиэбит     

25 К.Туйаарыскай. Сааскы саҥалар.  

А.Николаев “Чыычаах” 

1   Ыйытыыга эппиэттээһин 

26 Сергей Васильев «Тииӊ» А.Кулаковскай 

«Куоска» 
1    

27 Егор Макаров «Ийэ биэ» В.Осеева «Ким ытай?» 

П.Ламутскай «Мунрукан» 
1    

28 Айар ҥлэ умсулӄана. «Айылӄа – барыбыт 

дьиэбит»  

1   Ыйытыыга эппиэттээһин 

29 Ситиһиини сыаналааһын, билиини 

бэрэбиэркэлээһин 

1   Дорҕоонноох ааҕыы. 

 Үчүгэй майгыҥ – көтөр кынатыҥ     

30 А.Аччыгыйа. Бастакы тоҕо? 1    

31 Н.Якутскай. «Аҕа уонна ийэ» 

Л.Толстой. «Барыларыттан ордук» 

1   Инсценировкалаан көрдөрҥҥ 

32 И.Горнай. Мэник оҕо. 

П.Одорусов. Эбээ. 

1    

33 Ситиһиини сыаналааһын, билиини 

бэрэбиэркэлээһин 

1   Ис хоһоонун кэпсээһин. 

34 Хатылааһын 1    

 



Букубаар саха тыла литература   календарно – тематическай былаан 1 кылаас 

№ Күнэ-

дьыл

а 

Туолла Уруок темата 

 

Үөрэнээччи үлэтин 

көрүңэ 

Үөрэх предметин   үөрэтии түмүгэ 



Тустаах үөрэх биридимиэтин 

үөрэтии түмүгэ 

 

Үѳрэх сатабылларын 

сайыннарыы түмүгэ 

 

 

Бодоруһарга үөрэнэбит ( төрөөбүт тыл, саҥа уонна сурук култуурата) (10 ч) 

1 чиэппэр (45 ч.) 

1   Ийэ дойдубут Ҥѳрэх кинигэтин кытта 

билсиЬэр.  

Ийэ дойду, тереебут 

дойду киЬи оло5ор 

суолтатын ейдуур, 

быЬаарар 

Истибитин кэпсииргэ, айан 

кэпсииргэ, хартыынанан 

кэпсииргэ эрчиллэр. 

Кэпсииригэр тиэкис тутулун 

тутуЬар 

Тылын сайыннарар 

сыалы-соругу таба 

туруорунар 

2   Төрөөбҥт дойдубут, сирим. БодоруЬуу култуурата 

киЬи оло5ор суолтатын 

араас холобурдары 

туЬанан быЬааран 

кэпсиир 

Төрөөбҥт дойдуну, сири 

билии. Санааны утуу-субуу 

сааЬылаан этэргэ эрчиллии 

 

Тереебут тылын 

уерэтэригэр сыал-сорук 

туруорунан 

кедьуустээхтик улэлиир. 

 

3   Төрөөбҥт тылбыт – саха тыла Бэйэтин сахатыы 

сацатын тереебут тыл 

уйэлээх угэЬигэр 

тирэ5ирэн, саха тылын 

литературнай нуорматын 

тутуЬан чуолкайдык 

сацарарга кыЬаллар 

Төрөөбҥт тылбыт – саха тыла 

буоларын билии 

Тыл то5о наадатын билии 

Сатаан былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ 

кэлиэхтээ5ин быьа холоон 

билэр. 

4   Бодоруһуу диэн тугуй? Кэпсэтии  сахалыы 

угэстрин куннээ5и 

оло5ор дьону кытта 

бодоруЬууга туЬанарга 

дьулуЬар 

 БодоруЬуу  култуурата киЬи 

оло5ор суолтатын араас 

холобурдары туЬанан 

быЬаарыы 

Саастыылаахтарын, 

улахан дьону кытта 

айымньылаах алтыЬыы 

туругар кэбэ5эстик киирэр 



5   Бодоруһууга кэпсэтии сиэрэ Ыйытыыны сепке 

биэрэргэ, санаа 

уллэстэргэ, истибитин 

сиЬилии кэпсииргэ 

эрчиллэр 

Бодоруһууга кэпсэтии сиэрин 

тутуЬуу. Сацарыы 

култууратын тутуЬуу 

 

Кэпсэтии сахалыы 

угэстэрин куннээ5и 

оло5ор дьону кытта 

бодоруЬууга туЬанар. 

 

6   Бодоруһууга туттуу-хаптыы 

суолтата 

Сэцээрэн, сэргээн 

истэрин туттуу-хаптыы 

бэлиэтинэн таба 

кердерерге уерэнэр 

Бодоруһууга туттуу-хаптыы 

суолтатын билии 

Биир санааны, тылы хос-

хос этэн дьону сылаппат 

курдук сацаны 

хонтуруолланар 

7   Бодоруһууга истии суолтата БодоруЬууга истии 

култууратын тутуЬар. 

Дьон тугу этэрин 

бол5ойон истэргэ 

кыЬаллар 

Бодоруһууга истии суолтатын 

ейдееЬун. Сацарар кэмигэр 

истэр дьонун ытыктыырын 

биллэрии. 

Истэр дьон санаатын 

сэцээрэргэ, сэргииргэ, 

учуоттуурга, 

ыйытыылары чопчу 

хоруйдуурга эрчиллэр 

8   Бодоруһууга суруйуу, ааӄыы 

суолтата 

Дьон-сэргэ истии уонна 

сацарыы култууратын 

хайдах тутуЬалларын 

кэтээн керер, ал5астары 

булар, бэйэ култууратын 

сайыннарарга кыЬаллар 

Бодоруһууга суруйуу, ааӄыы 

суолтатын билии. 

 

Сацарар кэмцэ куолаЬын 

дэгэтин (интонациятын) 

сепке биэрэргэ кыЬаллар.  

9   Бодоруһууга анал бэлиэ 

суолтата 

Кэпсэтии сиэрин анал 

тылларын дьону кытта 

бодоруЬарыгар таба 

туЬанарга эрчиллэр 

Бодоруһууга анал бэлиэ 

суолтатын билии, олоххо 

туттуу 

ДорооболоЬуу, билсиЬии, 

быраЬаайдаЬыы, 

кердеЬуу, бырастыы 

гыннарыы, буойуу, 

телефонунан кэпсэтии 

уо.д.а. сиэрин анал 

тылларын таба туЬанар 



10   Хатылааһын Дьону кытта табан 

кэпсэтэргэ кыЬаллар. 

Сахалыы дорооболоьор, 

билсиьэр, 

быраьаайдаьар, кердеьер, 

бырастыы гыннарар, 

буойар, телефонунан 

кэпсэтэр, о.д.а. угэстэри 

инэриммит, куннээ5и 

оло5ор еруу туттар. 

Ылбыт билиини,  сатабылы 

бэрэбиэркэлээЬин 

Дьону кытта бииргэ 

алтыЬан уерэнэр, улэлиир 

араас ньыманы баьылыыр 

(пааранан, беле5унэн, 

хамаанданан, о.д.а). 

Ааӄарга, суруйарга үөрэнэбит (70 ч) 

Тыл туһунан бастакы өйдөбүл (10 ч) 

11   Тыл уонна саӊа Тыл туһунан бастакы 

өйдөбҥлу ылар. Сацарар 

саца тыл 

ситимнэЬиилэриттэн 

турарын билэр. 

Сацарар саца тыллар 

ситимнэЬиилэриттэн турарын 

билии 

Тылын сайыннарар 

сыалы-соругу таба 

туруорунар, сатаан 

былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ 

кэлиэхтээ5ин быьа холоон 

билэр. 

12   Тыл уонна биридимиэт Араас предметтэр 

ааттарын арааран 

билэргэ уерэни Этии хас 

тылтан турарын этии.и. 

 

Тыл биридимиэти, 

хайааЬыны, биридимиэт 

бэлиэтин ааттыырын 

быЬааран билии.  

 

Дор5оон (буукуба), тыл, 

этии анал бэлиэлэрин 

сатаан туьанар. Анал 

бэлиэлэринэн тыл, этии, 

тиэкис моделын онорор 

13   Биридимиэти ааттыыр тыллар Предмети ааттыыр тыл 

ыйытыы кеметунэн 

булар. Тылы уонна 

пиридимиэти утары 

туруортаан уратыларын 

этэр, быЬаарар 

Биридимиэти ааттыыр 

тыллары арааран билии. Тыл 

схематын оцоруу 

Таблицанан, исхиэмэнэн, 

моделынан, диаграмманан 

кердеруллубут 

1лингвистическэй 

билиини ейдуур уонна 

кэпсиир. 



14   Биридимиэти ааттыыр тыллар Этииттэн предмети 

ааттыыр тыллары 

ыйытыы кеметунэн  

булар, 

Биридимиэти ааттыыр тыллар 

ыйытыыларын билии.  

Бэриллибит тыллартан 

биридимиэти  ааттыыр 

тыллары булуу. 

Тылын сайыннарар 

сыалы-соругу таба 

туруорунар, сатаан 

былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ 

кэлиэхтээ5ин быьа холоон 

билэр. 

15   Биридимиэти ааттыыр тыллар Тыл биридимиэти, 

хайааЬыны, биридимиэт 

бэлиэтин ааттыырын  

бэйэтин тылынан 

быЬаарарга холонор. 

Биридимиэти ааттыыр 

тыллары этиигэ тутта уерэнии 

Сыалы-соругу ситиьэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын теЬе 

сепке талбытын 

сыаналыыр. Улэ 

хаамыытын хайдах 

салайан иьэрин кэтээн 

керер. 

16   Хайааһыны ааттыыр тыллар Предмет аатыгар уонна 

хайааЬыцца  ыйытыы 

туруорар. Бэриллибит 

тыллартан хайааһыны 

ааттыыр тыллары булар. 
Хайааһыны ааттыыр тыллары 

арааран билии 

Саастыылаахтарын, 

улахан дьону кытта 

айымньылаах алтыьыы 

туругар кэбэ5эстик 

киирэр, биир сыаллаах-

соруктаах дьонун кытта 

таьаарыылаахтык, 

кедьуустээхтик улэлиир 

уеруйэхтэнэр. 



17   Хайааһыны ааттыыр тыллар Хайааһыны ааттыыр 

тылы ыйытыытынан 

булар. Буукуба 

элеменнэрин суруйуу 

 Хайааһыны ааттыыр тыллар 

ыйытыыларын билии 

Тиэкис тиибиттэн керен 

(сэьэргээьин ойуулааьын, 

тойоннооьун), тиэкис 

тутулун тутуьар 

(киириитэ, сурун чааьа, 

тумугэ),  былаанын 

онорор (кылгас, 

тэнийбит), кэрчик 

тиэмэлэргэ бытарытар. 

 

18   Хайааһыны ааттыыр тыллар Хайааһыны ааттыыр 

тыллары быЬаарарга 

холонор 
Хайааһыны ааттыыр тыллары 

этиигэ туттуу, булуу 

Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар 

 

19   Биридимиэт бэлиэтин ааттыыр 

тыллар 

Бэлиэни кердерер 

тылларга ыйытыы 

туруора уерэнии 

Ɵӊү, форманы, 
материалы о.д.а тыллары 

кердерер оЬуобай 

тыллар баалларын  

билии 

Биридимиэт бэлиэтин ааттыыр 

тыллары арааран билии 

Тереебут тылын бар5а 

баайын сыаналыыр, тыл 

кэрэтигэр умсугуйан 

этигэн тыл кууьун, 

кыа5ын толору туьанарга, 

тылын-еьун бэйэтэ сатаан 

чочуйан, тупсаран, 

санаатын сиьилии этэргэ, 

кэпсииргэ 1дьулуьар. 

20   Этэр санаа кэрчигэ уонна этии Предметтэр ааттарын, 

бэлиэлэрин, тугу 

гыналларын таба 

наардыыр. 

 Билиини 

бэрэбиэркэлэнэр. 

Этэр санаа кэрчигэ уонна этии 

диэн арааран билии. 

Этии схематын оцоруу 

Тылын сайыннарар 

сыалы-соругу таба 

туруорунар, сатаан 

былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ 

кэлиэхтээ5ин быьа холоон 

билэр. 



Дорӄоон (14 чаас) 

21   Дорӄоон. Саӊарар саӊаӄа 

дорӄоону ҥөскэтии 

Хас биирдии дор5оон 

буукубаны кердерерун 

билии. Тылы сепке 

сацарыы,истии.  

Тыллар дор5оонтон 

туралларын билии. 

Хас биирдии дор5оон 

буукубаны кердерерун билии. 

Тылы сепке сацарыы,истии. 

Сана билии ыларга баар 

билиитигэр тирэ5ирэр. 

Атын предметтэргэ ылбыт 

билиитин сатаан 

ситимниир (интеграция 

знаний ). 

22   Сахалыы төрҥт дорӄоон 

арааһа, уратыта 

Тылга дор5оону сатаан 

истии.    Дор5оону 

фишканан сепке 

бэлиэтииргэ эрчиллии 

Сахалыы төрҥт дорӄоон 

араЬын билии Тылга дор5оону 

сатаан истии.    Дор5оону 

фишканан сепке бэлиэтииргэ 

эрчиллии 

Дьону кытта бииргэ 

алтыЬан уерэнэр, улэлиир 

араас ньыманы баьылыыр 

(пааранан, беле5унэн, 

хамаанданан, о.д.а). 

23   Кылгас, уһун аһаӄас 

дорӄооннор 

АЬа5ас дор5ооннор 

кылгас уонна уЬун  

буолалларын билии, ону 

моделга киллэрэ уерэнии   

АЬа5ас дор5ооннор кылгас 

уонна уЬун  буолалларын 

билии 

Тылы дор5ооунан ырытыы 

Бэриллибит моделга 

тирэ5ирэн, тылы, этиини 

толкуйдуур, тиэкиьи айар. 

Этиини, тиэкиьи 

кеннерерге анал 

корректорскай бэлиэлэри 

сатаан туьанар.  

24   Дифтонг АЬа5ас дор5ооннор ессе 

биир керуццэ – дифтоцца 

арахсалларын билии 

АЬа5ас дор5ооннор ессе биир 

керуццэ – дифтоцца 

арахсалларын билии 

Лингвистическэй билиини 

араас таблица, исхиэмэ, 

модель, диаграмма 

кеметунэн кердерер. 

Таблицанан, исхиэмэнэн, 

моделынан, диаграмманан 

кердеруллубут 

лингвистическэй билиини 

ейдуур уонна кэпсиир. 



25   Илин уонна кэлин аһаӄас 

дорӄооннор 

Тыл илин уонна кэлин 

аЬа5ас дор5оонун 

арааран сепке истэ 

уерэнии. Буукуба 

элеменнэрин суруйуу 

АЬа5ас дор5ооннор илин 

уонна кэлин  буолалларын 

билии Дор5оону сыыьа аа5ыы 

тыл суолтатын  сыыьа 

ейдуургэ тиэрдэрин билии. 

Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар 

 

26   Киэӊ уонна айах аһаӄас 

дорӄооннор 

Тыл киэц уонна айах 

аЬа5ас дор5оонун 

арааран сепке истэ 

уерэнии. 

Киэӊ уонна айах аһаӄас 

дорӄооннору арааран билии 

Саныыр санаатын 

сааьылаан, дьоццо 

ейденумтуетук, 

тиийимтиэтик этэр, тиэкис 

тутулун тутуьан суруйары 

сатыыр. 

27   Бҥтэй дорӄоон. Ньиргиэрдээх 

уонна ньиргиэрэ суох бҥтэй 

дорӄооннор 

Дор5ооннор 

ньиргиэрдээх, ньиргиэрэ 

суох буолалларын 

хайдах билэр ньыманы 

билсии,  туьаныы 

Дор5ооннор керуцнэргэ 

арахсалларын билии.  

Бэйэ сацатын еруу 

кэтэнэр, керунэр, ал5аьа 

суох санарарга, санаатын 

ыпсаран, хомо5ойдук 

этэргэ кыЬаллар. 

28   Хоһуласпыт бҥтэй 

дорӄоонноох тыллар 

Хоһуласпыт бҥтэй 

дор5ооннору сепке 

быЬаара уерэнии, 

чицэтии 

Бутэй дор5оон хоЬулаЬыыта 

тыл суолтата уларытарын 

билии, ейдееЬун 

Лингвистическэй билиини 

араас таблица, исхиэмэ, 

модель, диаграмма 

кеметунэн кердерер.  

29   Хоһуласпыт бҥтэй 

дорӄооннору арааран истии 

уонна таба саӊарыы 

Хоһуласпыт бҥтэй 

дорӄооннору арааран 

истии уонна таба 

саӊарыы. 

Хоһуласпыт бҥтэй 

дорӄоонноох тылы 

суЬуехтуургэ икки ацы 

араарыы 

Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 



30   Сэргэстэспит бҥтэй 

дорӄоонноох тыллар 

Тылы дор5ооннорунан 

ырытыы 
Сэргэстэспит бҥтэй 

дорӄоонноох тыллары сепке 

сацарыы, суЬуехтээЬин 

Сана билии ыларга баар 

билиитигэр тирэ5ирэр. 

Атын предметтэргэ ылбыт 

билиитин сатаан 

ситимниир (интеграция 

знаний ). 

31   Сэргэстэспит бҥтэй 

дорӄооннору арааран истии 

уонна таба саӊарыы 

Дор5ооннору арааран 

билиини чицэтии. 

Тылга ханнык дор5оон 

иЬиллэрин, хаста 

иЬиллэрин чопчу этэр 

Сэргэстэспит бҥтэй 

дорӄооннору арааран истии 

уонна таба саӊарыы 

Лингвистическэй билиини 

араас таблица, исхиэмэ, 

модель, диаграмма 

кеметунэн кердерер. 

Таблицанан, исхиэмэнэн, 

моделынан, диаграмманан 

кердеруллубут 

лингвистическэй билиини 

ейдуур уонна кэпсиир. 

32   Аһаӄас дорӄоон сҥһҥөӄҥ 

ҥөскэтэр суолтата 

Тыл суьуе5ун, суьуех 

иьигэр дор5оонун 

арааран истии. 
СуЬуех оруолун, улэтин 

билии, тылга суЬуех ахсаанын 

хайдах билэр ньыманы билии.   

Саныыр санаатын 

сааьылаан, дьоццо 

ейденумтуетук, 

тиийимтиэтик этэр, тиэкис 

тутулун тутуьан суруйары 

сатыыр. 

33   Тылы сҥһҥөххэ араарыы Тылга хас аЬа5ас 

дор5оон баарый да соччо 

суЬуех баарын билии. 

Тылы сҥһҥөххэ араарыы 

Тылын сайыннарар 

сыалы-соругу таба 

туруорунар, сатаан 

былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ 

кэлиэхтээ5ин быьа холоон 

билэр. 



34   «Ситиһиибин 

бэрэбиэркэлэнибин» - Дорӄоон 

«Дорӄоон» тиэмэ5э 

ылбыт билиини 

бэрэбиэркэлэнии. 
Уһун аһаҕас дорҕооннору, 

дифтону, хоһуласпыт, 

сэргэстэспит бҥтэй 

дорҕооннору билии 

Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар 

 

Букубаар кэмэ (38 чаас) 

35   А-аа, Ы-ыы дор5ооннор 

буукубалара 

А, Ы дор5оон буукубаны 

кердерерун билии. А,Ы  

дор5ооннор 

буукубаларын билсиЬии 

Тылы сепке 

сацарыы,истии.  Буукуба 

бэчээтинэйин уонна 

суруллуутун араарыы. 

А, Ы буукубалары таба 

суруйуу. 

 Буукуба  дор5оон буоларын 

быьаарыы. 

Улахан, кыра буукубалар 

суруллууларын тэцнээн 

атылыы элеменнэри булуу, 

уратыларын быЬаарыы 

Сана билии ыларга баар 

билиитигэр тирэ5ирэр. 

Атын предметтэргэ ылбыт 

билиитин сатаан 

ситимниир (интеграция 

знаний ). 

36   У-уу, О-оо дор5ооннор 

буукубалара 

Устуу алгоритмын 

билэр, суруйарга 

туьанар. Буукубалары 

сепке холбоон, 

ыраастык, 

кыраһыабайдык суруйар 

У, О  дор5ооннор 

буукубаларын билсиЬии 

У, О буукубалары таба 

суруйуу. 

 Буукуба  дор5оон буоларын 

быьаарыы. 

Саха тылын 

лингвистическэй 

матырыйаалыгар 

тирэ5ирэн, ей улэтин 

араас дьайыыларын 

кэбэ5эстик толорор: 

тэцнээьин, ырытыы, 

холбооьун, тумуктээьин, 

ханыылатан сааьылааьын, 

майгыннатыы, сааьылаан 

ситимнээЬин. 

37   ыа, уо дифтоннар Ыа, уо дифтоннары 

билсиЬии, Буукуба 

элеменнэрин суруйуу  

Дор5оон саца атын керуцэ. 

Дифтону сатаан арааран 

истии. 

 

Улэ хаамыытын хайдах 

салайан иьэрин кэтээн 

керер. Улэ тумугун дьон 

интэриэьин, бол5омтотун 

тардар курдук сахалыы 

кэпсиир 



38   «Ситиһиибин 

бэрэбиэркэлэнэбин» Аа, Ыы, 

Уу, Оо 

АЬа5ас дор5ооннор 

араастарын  ал5аЬа суох 

билэр, таба санарар, тыл 

схематыгар сепке 

туруорар. Улахан уонна 

кыра буукубалар 

суруллууларын билэр  

Аа, Ыы, Уу, Оо буукубалары 

таба суруйуу, билиини 

бэрэбиэркэлэнии 

Кэпсэтэр кэмнэ бэйэ 

кербутун, истибитин, 

аахпытын сиЬилии 

сэЬэргиир. Дьон ейдеспет, 

тыл тылга киирсибэт 

буолар теруеттэрин 

септеехтук сыаналыыр, 

сатаан ырытар, ейдеьуу 

суолун дебеннук тобулар. 

39   С-с дор5оон, буукуба С-с дор5оон, буукубаны 

билсиЬии, Буукуба 

элеменнэрин суруйуу. 

Дор5ооннор артикуляциялара 

С дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу  

Тылы дор5оонун састаабынан 

ырытыы 

Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар 

 

40   Р-р, Л-л дор5оон, буукуба Р-р, Л-л дор5ооннору, 

буукубалары билсиЬии, 

суруйуу. Дор5ооннор 

артикуляциялара 
 Р, Л дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

Улахан, кыра буукубалар 

суруллууларын тэцнээн 

атылыы элеменнэри булуу, 

уратыларын быЬаарыы 

Саастыылаахтарын, 

улахан дьону кытта 

айымньылаах алтыьыы 

туругар кэбэ5эстик киирэр 

(продуктивное 

взаимодействие), биир 

сыаллаах-соруктаах 

дьонун кытта 

таьаарыылаахтык, 

кедьуустээхтик улэлиир 

уеруйэхтэнэр 

(продуктивное 

сотрудничество). 



41   М-м, Н-н дор5оон, буукуба М-м, Н-н дор5ооннору, 

буукубалары билсиЬии, 

суруйуу. 

 М, Н дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

Тылы дор5оонун састаабынан 

1ырытыы 

Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

42   Б дор5оон, буукуба Б дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу. 
Б дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

Буукубалары араастык 

араартаан белехтееЬун. 

Тылын сайыннарар 

сыалы-соругу таба 

туруорунар, сатаан 

былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ 

кэлиэхтээ5ин быьа холоон 

билэр. 

43   «Ситиһиибин 

бэрэбиэркэлэнэбин» Лл, 

Рр,Мм,Нн,Бб, Сс 

Тылы чуолкайдык 

санарар, суьуеххэ 

араарар, суьуех 

дор5оонун арааран 

истэр, ырытар 

«Лл, Рр,Мм,Нн,Бб, Сс 

дор5ооннор буукубаларын 

билии, ылбыт билиини 

бэрэбиэркэлэнии. 

Бэриллибит этиилэри 

сааЬылаан, ал5аЬа суох устуу. 

Суруйарга тэтэрээти бэйэ 

иннигэр сепке уурар, 

уруучуканы сатаан тутар.  

Устуу алгоритмын билэр, 

суруйарга туьанар. 

Ал5астарын булар, 

чочуйар, тупсарар. 

44   И-ии, Э-ээ, иэ дор5ооннор 

буукубалара 

И, Э дор5ооннору, 

буукубалары, иэ 

дифтону билсиЬии, 

суруйуу. 

И, Э, иэ  дор5оонноох 

тыллары аа5ыы, таба суруйуу 

Тылы дор5оонун састаабынан 

ырытыы 

Кэпсэтии уратыларын 

ейдуур, табан кэпсэтэр. 

Кэпсэтэр киьитин 

убаастыыр, сэнээрэр, 

санаатын бол5ойон истэр, 

ылынар.  



45   Т-т, - тт- дор5оон, буукуба Т дор5оону, буукубаны 

билсиЬии. Буукуба 

элеменнэрин суруйуу  

- тт- хоЬулаЬыытын 

билии . 

Т дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

Хоһуласпыт бҥтэй 

дорӄоонноох тылы 

суЬуехтуургэ икки ацы 

араарыы 

Сахалыы уерэ5и 

сайыннарар интернет-

сайтартан туьалаах, 

наадалаах информацияны 

булан, сепкэ наардаан 

туьанар; тиэкиьи 

компьютерга сахалыы 

шрибинэн бэйэтэ 

тэтимнээхтик бэчээттиир; 

интернет ненуе сахалыы 

ыытыллар араас 

тэрээьиннэ тереебут тыл 

литературнай нуорматын 

тутуьан, кехтеехтук 

кыттар. 

2 четверть (35 чаас) 

46   Υ-ҥҥ, Ө-өө, ҥө дор5ооннор 

буукубалара 

Υ-ҥҥ, Ө-өө дор5ооннору, 

буукубалары,  ҥө 

дифтону билсиЬии, 

суруйуу. 
 Υ-ҥҥ, Ө-өө, ҥө дор5оонноох 

тыллары аа5ыы, таба суруйуу. 

Улахан, кыра буукубалар 

суруллууларын тэцнээн 

атылыы элеменнэри булуу, 

уратыларын быЬаарыы 

Саха тылын 

лингвистическэй 

матырыйаалыгар 

тирэ5ирэн, ей улэтин 

араас дьайыыларын 

кэбэ5эстик толорор: 

тэцнээьин, ырытыы, 

холбооьун, тумуктээьин, 

ханыылатан сааьылааьын, 

майгыннатыы, сааьылаан 

ситимнээЬин. 



47   К-к, -кк- дор5оон, буукуба К дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу.  

- кк- хоЬулаЬыытын 

билии. 
К дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

. Буукубалары араастык 

араартаан белехтееЬун. 

 

Суруйарга тэтэрээти бэйэ 

иннигэр сепке уурар, 

уруучуканы сатаан тутар.  

Устуу алгоритмын билэр, 

суруйарга туьанар. 

Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар 

 

48   Х-х, -хх- дор5оон, буукуба Х дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу. 

- хх- хоЬулаЬыытын 

билии. 

Х дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

Тылы дор5оонун састаабынан 

ырытыы 

Дьону кытта алтыьыыга 

кэпсэтии сиэрин тутуьар, 

туттан-хаптан бодоруьуу 

ньымаларын 

то5оостоохтук туттар.  

49   «Ситиһиибин 

бэрэбиэркэлэнэбин» Ии, Ээ, 

Υҥ Өө, тт, Кк, Хх 

А ь а 5 а с дор5ооннор 

араастары н  а л 5 а ь а 

суох билэр, таба санарар, 

тыл схематыгар сепке 

туруорар. Улахан уонна 

кыра буукубалар 

суруллууларын билэр  

Υөрэппит буукубаларын 

билэллэрин бэрэбиэркэлээЬин. 

Бэриллибит этиилэри 

сааЬылаан, ал5аЬа суох устуу. 

Улэ хаамыытын хайдах 

салайан иьэрин кэтээн 

керер. Улэ тумугун дьон 

интэриэьин, бол5омтотун 

тардар курдук сахалыы 

кэпсиир. 

Ал5астарын булар, 

чочуйар, тупсарар. 

50   Д-д  дор5оон, буукуба Д дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу. 
Дор5ооннор артикуляциялара 

Д дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

Ханнык ба5арар эйгэ5э 

кэпсэтэригэр дьон 

бол5омтотун тардар, 

сэргэхситэр, сонур5атар, 

ке5улуур сатабылы табан 

туьанар. 



51   Й дор5оон, буукуба Й дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу. 

Й дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

Улахан, кыра буукубалар 

суруллууларын билии 

Саха тылын 

лингвистическэй 

матырыйаалыгар 

тирэ5ирэн, ей улэтин 

араас дьайыыларын 

кэбэ5эстик толорор: 

тэцнээьин, ырытыы, 

холбооьун, тумуктээьин, 

ханыылатан сааьылааьын, 

майгыннатыы, сааьылаан 

ситимнээЬин. 

52   Г-г  дор5оон, буукуба Г дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу. 

Г дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

Тереебут тыл элбэх омук 

алтыьан бииргэ олорор 

кэмигэр, икки (элбэх) 

тылланыы 

усулуобуйатыгар хас 

биирдии киьиттэн 

харыстабыллаах сыьыаны 

эрэйэрин ейдуур. 

53   П-п, -пп-  дор5оон, буукуба П дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу.  

- пп- хоЬулаЬыытын 

билии. 

 

П дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

Хоһуласпыт бҥтэй 

дорӄоонноох тылы 

суЬуехтуургэ икки ацы 

араарыы 

Тугу билэрин-билбэтин, 

тугу ситэри 

уерэтиэхтээ5ин арааран 

ейдуур. Сылга бииртэн 

итэ5эьэ суох тереебут 

тылга аналлаах 

бырайыактарга кыттан 

(тус бырайыага, 

коллективнай бырайыак) 

улэлиир. 



54   Ӄ  дор5оон, буукуба Ӄ дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу.  

Дор5ооннор 

артикуляциялара 

  Ӄ дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

Сахалыы уерэх-наука 

литературатыттан 

(тылдьыттартан, 

ыйынньыктартан, 

энциклопедиялартан, 

араас кинигэттэн) 

туЬааннаах 

информацияны, билиини 

дебеннук булар, 

бэлиэтэнэр, тумэр, 

ситимниир араас ньыманы 

табыгастаахтык туьанар. 

55   «Ситиһиибин 

бэрэбиэркэлэнэбин» Дд, й, Гг, 

Пп, ӄ 

Икки, ус буукубаны 

холбуу корон аа5ар 

сатабылы уоскэтии. 

Буукубалар тылга 

оруолларын билии сепке 

аа5арга ыйыы 

буолаларын билии. 

Υөрэппит буукубаларын 

билэллэрин бэрэбиэркэлээЬин. 

Бэриллибит этиилэри 

сааЬылаан, ал5аЬа суох устуу. 

Устуу алгоритмын билэр, 

суруйарга туьанар. 

Буукубалары сепке 

холбоон, ыраастык, 

кыраһыабайдык суруйар 

56   Ч-ч, -чч- дор5оон, буукуба Ч дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу.  

- чч- хоЬулаЬыытын 

билии. 

Ч дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

Улахан, кыра буукубалар 

суруллууларын тэцнээн 

атылыы элеменнэри булуу, 

уратыларын быЬаарыы 

Улэ хаамыытын хайдах 

салайан иьэрин кэтээн 

керер. Улэ тумугун дьон 

интэриэьин, бол5омтотун 

тардар курдук сахалыы 

кэпсиир 

57   һ  дор5оон, буукуба Һ дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу.  

Дор5ооннор 

артикуляциялара 

  Һ дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

Тылы уонна этиини суруйууга 

буукубалар ситимнэЬэр 

элеменнэрин таба холбооЬун. 

Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 



58   Дь-дь  дор5оон, буукуба Дь дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу.  

Дор5ооннор 

артикуляциялара Дь дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

Тереебут тыл элбэх омук 

алтыьан бииргэ олорор 

кэмигэр, икки (элбэх) 

тылланыы 

усулуобуйатыгар хас 

биирдии киьиттэн 

харыстабыллаах сыьыаны 

эрэйэрин ейдуур. 

59   ӊ  дор5оон, буукуба Ӊ дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу.  

Дор5ооннор 

артикуляциялара 

Ӊ дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

Дьону кытта бииргэ 

алтыЬан уерэнэр, улэлиир 

араас ньыманы баьылыыр 

(пааранан, беле5унэн, 

хамаанданан, о.д.а). 

60   Нь-нь, -ннь- дор5оон, буукуба Нь дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу.  

- ннь- хоЬулаЬыытын 

билии. 

Нь дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

 Илиини араарбакаа биир тэц 

тэтимнээхтик суруйуу 

Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

61   «Ситиһиибин 

бэрэбиэркэлэнэбин» Чч, һ, Дь 

дь ӊ Нь нь 

Ааёыы ҥөрҥйэхтэрин 

чиңэтии 

Тылы  таба суруйа 

уерэнии 

Буукубалар тылга 

оруолларын билии сепке 

аа5арга ыйыы 

буолаларын билии. 

Υөрэппит буукубаларын 

билэллэрин бэрэбиэркэлээЬин. 

Бэриллибит этиилэри 

сааЬылаан, ал5аЬа суох устуу. 

Устуу алгоритмын билэр, 

суруйарга туьанар. 

Буукубалары сепке 

холбоон, ыраастык, 

кыраһыабайдык суруйар  



62   Төрөөбҥт дойдум – Саха сирэ Текси сепке аа5ан  ис 

хоЬоонун биэрэ уерэнии   

Төрөөбҥт дойдум – Саха сирэ 

буоларын билии. Саха сирин 

киин куоратын билии. 

Тереебут тылын 

сайыннарар, кэлэр 

келуенэ5э тириэрдэр ытык 

иэстээ5ин, тыл уэлэргэ 

чел туруктаах буоларыгар 

тус  оруоллаа5ын ейдуур. 

Тереебут тыл иитиллэр, 

уерэнэр, айар-сайдар тыл 

буоларын итэ5эйэр. 

63   «Я я» буукуба Я дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, Буукуба 

элеменнэрин суруйуу.  

Дор5ооннор 

артикуляциялара Я дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

Тылы уонна этиини суруйууга 

буукубалар ситимнэЬэр 

элеменнэрин таба холбооЬун. 

СааЬыгар сеп тубэЬэр 

тэттик уус-уран 

тиэкистэри (хоЬоон, 

кэпсээн, норуот уус-уран 

айымньыта, сонун 

информация) айымньы ис 

хоЬоонун арыйан, 

сахалыы саца 

интонациятын терут 

дор5оон этиллиитин 

тутуЬан аа5арга эрчиллэр. 

 

 



64    «Ю ю», «Е е», «Ё ѐ» буукуба. Ю. Е, Ё дор5ооннору, 

буукубалары,  ҥө 

дифтону билсиЬии, 

суруйуу. 

Ю, Е, Ё дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

Сахалыы уерэх-наука 

литературатыттан 

(тылдьыттартан, 

ыйынньыктартан, 

энциклопедиялартан, 

араас кинигэттэн) 

туЬааннаах 

информацияны, билиини 

дебеннук булар, 

бэлиэтэнэр, тумэр, 

ситимниир араас ньыманы 

табыгастаахтык туьанар. 

65   «й» уонна «а», «й» уонна «у» 

дор5ооннортон турар 

нууччалыы суруллар тыллар. 

Я я Ю ю буквалар 

Төрҥт уонна киирии 

тыллар таба 

суруллууларын 

уратытын бол5ойор, таба 

суруйарга эрчиллэр. Я я 

Ю ю буквалар икки 

дор5оону бэлиэтиир 

тубэлтэлэрин билии 

«й» уонна «а», «й» уонна «у» 

дор5ооннортон турар 

нууччалыы суруллар тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

  

Саастыылаахтарын, 

улахан дьону кытта 

айымньылаах алтыьыы 

туругар кэбэ5эстик киирэр 

(продуктивное 

взаимодействие), биир 

сыаллаах-соруктаах 

дьонун кытта 

таьаарыылаахтык, 

кедьуустээхтик улэлиир 

уеруйэхтэнэр 

(продуктивное 

сотрудничество). 



66   «й» уонна «э», «й» уонна «о» 

дор5ооннортон турар 

нууччалыы суруллар тыллар. Е 

е Ё ѐ буквалар 

«й» уонна «э», «й» уонна 

«о» дор5ооннортон 

турар нууччалыы 

суруллар тыллары аа5ыы 

уонна таба суруйуу 

Е е Ё ѐ буквалар икки 

дор5оону бэлиэтиир 

тубэлтэлэрин билии 

Кэпсэтэр кэмнэ бэйэ 

кербутун, истибитин, 

аахпытын сиЬилии 

сэЬэргиир. Дьон ейдеспет, 

тыл тылга киирсибэт 

буолар теруеттэрин 

септеехтук сыаналыыр, 

сатаан ырытар, ейдеьуу 

суолун дебеннук тобулар. 

67   «Ситиһиибин 

бэрэбиэркэлэнэбин» Я я Ю ю 

Е е Ё ѐ 

Саха тылыгар киирии 

дорҕооннору таба 

суруйуу, аа5ыы 

Аа5ар сатабылы 

хонтуруолланыы, таба 

суруйар сатабылы 

бэрэбиэркэлээЬин  

 

Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар 

 

68   «В в»,  «Ф ф» дор5ооннор 

буукубалара. 

В, Ф дор5ооннору, 

буукубалары билсиЬии, 

суруйуу. Дор5ооннор 

артикуляциялара 

В, Ф  дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

Илиини араарбакаа биир тэц 

тэтимнээхтик суруйуу 

Дьону кытта бииргэ 

алтыЬан уерэнэр, улэлиир 

араас ньыманы баьылыыр 

(пааранан, беле5унэн, 

хамаанданан, о.д.а). 

69   «Ж ж»,  «Ш ш» дор5ооннор 

буукубалара. 

Ж, Ш дор5ооннору, 

буукубалары билсиЬии, 

суруйуу. Дор5ооннор 

артикуляциялара 

Ж, Ш  дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу 

Устуу алгоритмын билэр, 

суруйарга туьанар. 

Буукубалары сепке 

холбоон, ыраастык, 

кыраһыабайдык суруйар  



70   «З з» дор5оон буукубата. З дор5оону, буукубаны 

билсиЬии, суруйуу.   

З дор5оонноох тыллары 

аа5ыы, таба суруйуу. 

Улахан, кыра буукубалар 

суруллууларын тэцниир. 

Сыалы-соругу ситиьэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын теЬе 

сепке талбытын 

сыаналыыр. Улэ 

хаамыытын хайдах 

салайан иьэрин кэтээн 

керер. Улэ тумугун дьон 

интэриэьин, бол5омтотун 

тардар курдук сахалыы 

кэпсиир. 

71   Бҥтэй дор5оон сымнаӄаһын, 

кытаанаӄын көрдөрөр бэлиэ. Ь 

Ъ. 

Бҥтэй дор5оон 

сымнаӄаһын, 

кытаанаӄын көрдөрөр 

бэлиэлэри Ь Ъ билии. 

Ь, Ъ дор5оонноох 

тыллары аа5ыы, таба 

суруйуу 

Бҥтэй дор5оон сымнаӄаһын, 

кытаанаӄын көрдөрөр 

бэлиэлэри Ь Ъ баар тылларын 

таба суруйуу 

 

Кэпсэтэр кэмнэ бэйэ 

кербутун, истибитин, 

аахпытын сиЬилии 

сэЬэргиир. Дьон ейдеспет, 

тыл тылга киирсибэт 

буолар теруеттэрин 

септеехтук сыаналыыр, 

сатаан ырытар, ейдеьуу 

суолун дебеннук тобулар. 

 

72   «Ситиһиибин 

бэрэбиэркэлэнэбин» Вв-Фф, 

Жж-Шш, Щщ, Цц, Зз, ь ъ 

А а 5 ы ы техникатын 

сепке туттан аа5ар, этии 

интонациятын т у т у ь а 

н аа5ар, устуу 

техникатын быьааран 

таба суруйар, 

бол5омтолоох буоларга 

кыьаллар. 

Таба суруйууга, сурук 

бэлиэтигэр ал5аЬы булуу, 

ырытыы, кеннеруу, таба 

суруйууга эрчиллии. 

Саха тылыгар киирии 

дорҕооннору таба суруйуу. 

Таблицанан, исхиэмэнэн, 

моделынан, диаграмманан 

кердеруллубут 

лингвистическэй билиини 

ейдуур уонна кэпсиир. 

Ал5астарын булар, 

чочуйар, тупсарар. 

Букубаар кэннинээӄи кэм (6 чаас) 



73   Сахалыы алпаабыт Алпаабыт диэн тугун, 

барыта саха 

алпаабытыгар 40 

буукуба баарын билэр, 

буукубалар миэстэлэрин 

билэр, бэрээдэгинэн 

ааттаталыыр. 

Сахалыы алпаабыты билии, 

нойосуус уерэтии. 

Буукубалары дор5оон 

араастарынан наардааЬын 

таблицатын билии. 

Тереебут тылын 

сайыннарар, кэлэр 

келуенэ5э тириэрдэр ытык 

иэстээ5ин, тыл уэлэргэ 

чел туруктаах буоларыгар 

тус  оруоллаа5ын ейдуур. 

Тереебут тыл иитиллэр, 

уерэнэр, айар-сайдар тыл 

буоларын итэ5эйэр. 

74   «Ыам ыйа» Сайа, «Кэӄэ» 

Кҥннҥк Уурастыырап 

Тылы дор5оон уьунун 

тутуьан, суьуо5у 

ургулдьу холбоон 

аа5арга уорэнии. Сыыйа 

бутун тылынан аа5арга 

киирии. 

Аа5ыы сурун ньыматын 

билии.  СуЬуе5унэн сатаан 

аа5ыы сатабылларын тутуЬуу. 

Истибит, аахпыт айымньытын 

ис хоЬоонун ситимнээхтик 

кэпсиир. 

Сыалы-соругу ситиьэр 

ньымаларын уонна 

усулуобуйаларын теЬе 

сепке талбытын 

сыаналыыр. Улэ 

хаамыытын хайдах 

салайан иьэрин кэтээн 

керер. Улэ тумугун дьон 

интэриэьин, бол5омтотун 

тардар курдук сахалыы 

кэпсиир. 

75   «Хатыӊ», «Кҥһҥн», «Кыстык 

хаар, кыыдамнаа, кылбаӊнаа!», 

«Тоӊсоӄой» 

Аа5ыллыбыт 

айымньынан 

ыйытыыларга септеех 

эппиэти биэрэр, сурук 

бэлиэлэрин керен аа5ар, 

аа5ыы интон.ейдеен 

истэр, ис хоьоонунан 

кэпсиир.  

Текси сепке аа5ан  ис 

хоЬоонун биэрэ уерэнии. 

Аа5ыллыбыт тиэкис туЬунан 

ыйытыыларга эппиэттээЬин. 

Аахпыт айымньытыттан ордук 

ейге хатанар тубэлтэни 

тылынан ойуулааЬын. 

Пааранан, бөлөҕҥнэн, 

хамаанданан биир 

сыаллаах-соруктаах 

тапсан бииргэ ҥөрэнэргэ, 

ҥлэлииргэ эрчиллэр. 

Бэриллибит этиилэри 

сааЬылаан тиэкис оцорор 



76   «Таба», «Хоту дойду туллуга», 

«Туллук-туллук доӄоттоор», 

«Оттоку олук алгыһа» 

Истибит, аахпыт 

кэпсээниттэн тыллары, 

этиилэри сатаан араарар 

Буукубалар тылга 

оруолларын билии сепке 

аа5арга ыйыы 

буолаларын билии. 

Кылгас тиэкистэри сыыЬата 

суох суЬуехтээн эбэтэр бутун 

тылынан аа5ар. 

Истибит, аахпыт айымньытын 

туЬуна бэйэ санаатын этэр. 

Кылгас уус-уран 

тиэкистэри  диктор (о5о, 

артыыс) аа5ыытын истэн, 

айымньы ис хоЬоонун, 

тылын –еЬун сэргэ 

сахалыы саца 

интонациятын, терут 

дор5оон этиллиитин 

бол5ойор. 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабылаларын тутуьар. 

 

77   «Билсибэтэх доӄордуулар», 

«Кыһын кэлбит», «Кырынаас», 

«Ыт оӄото уонна кырынаас»  

Дор5оонноохтук аа5ыы. 

Ааёыы ҥөрҥйэхтэрин 

бэрэбиэркэлээһин 

Аа5арыгар судургу этии 

интонациятын тутуЬуу. 

Аа5арга этии кэннигэр турар 

бэлиэлэргэ тохтобулу оцорор. 

СааЬыгар сеп тубэЬэр 

тэттик уус-уран 

тиэкистэри (хоЬоон, 

кэпсээн, норуот уус-уран 

айымньыта, сонун 

информация) айымньы ис 

хоЬоонун арыйан, 

сахалыы саца 

интонациятын терут 

дор5оон этиллиитин 

тутуЬан аа5арга эрчиллэр. 

 



78   «Буукубаар, быраһаай!» Уһун аһаҕас 

дорҕооннору, дифтону, 

хоһуласпыт, 

сэргэстэспит, 

маарыннаһар бҥтэй 

дорҕооннору, саха 

тылыгар киирии 

дорҕооннору таба 

суруйуу. 

Аа5ар сатабылы 

хонтуруолланыы, таба 

суруйар сатабылы 

бэрэбиэркэлээЬин. 

 

Тереебут тылын 

сайыннарар, кэлэр 

келуенэ5э тириэрдэр ытык 

иэстээ5ин, тыл уэлэргэ 

чел туруктаах буоларыгар 

тус  оруоллаа5ын ейдуур. 

Тереебут тыл иитиллэр, 

уерэнэр, айар-сайдар тыл 

буоларын итэ5эйэр. 

1 кылаас ( 48 чаас) 

Туттуллар учебник: Захарова  Саха  тыла. 1 кылаас. Дьокуускай, 2014. 

  

Аһа5ас дор5оон уонна буукуба – 8 чаас 

79   Дор5оон уонна буукуба. Ҥөрэнэр кинигэни 

кытта 

билсэр.Дор5ооннору 

таба саӊарар, арааран 

истэр. 

Дор5оон уонна буукуба 

диэн арааран билии 

Төрөөбҥт тылы ҥөрэтиигэ 

көдьҥҥстээхтик ҥлэлиир 

Бэйэтин санаабыт, 

ба5атын сиэрдээхтик этэр 

80   Аьа5ас дор5ооннор  уонна 

буукубалар 

Дор5оону фишканан   

бэлиэтиир. Тыллар 

дор5оонтон туралларын 

билэр. 

Төрөөбҥт тылын 

дорҕооннорун, ордук чуолаан 

сахалыы уһун-кылгас аһаҕас 

арааран истэр,  

Былааны тутуhан   сөпкө  

ҥлэлиир, сыыhаларын 

көннөрөр 

Бэйэни өрҥҥ кэтэнэр, 

көрҥнэр, ал5аhа суох 

саңарарга кыhаллар 

Итэ5эhин, ал5аhын 

быhаарар, көннөрөр. 

3 чиэппэр – 26 чаас 

 



81   Кылгас уонна уЬун аьа5ас 

дор5оон 

Саха тылын 

дор5ооннорун 

араастарын билэр. Тылга 

кылгас, уһун аһаёас 

дорёооннору арааран 

истэр. 

Кылгас уонна уьун аЬа5ас 

доргооннор өйдөбҥллэрин 

билэр.  

Уьун, кылгас аЬа5ас дор5оону 

таба суруйар.  

Лингвистическэй билиини 

араас таблица, исхиэмэ, 

модель, диаграмма 

көмөтҥнэн көрдөрөр. 

Таблицанан, исхиэмэнэн, 

моделынан, диаграмманан 

көрдөрҥллҥбҥт 

лингвистическэй билиини 

өйдҥҥр уонна кэпсиир. 

 

82   Дьуптуон.  Дьуптуон икки 

дор5оону бэлиэтиирин 

билэр.Тылы 

дор5оонунан ырытар  

Дьуптуоннары билэр, суруйар. 

Уһатыылаах аЬа5ас 

дор5оонноох, дифтоннаах 

тылы таба суруйар. 

Оңорбут ҥлэтин сыанатын  

сөпкө быhаарар; 

Былааны тутуhан  сөпкө 

ҥлэлиир, сыыhаларын 

көннөрөр Ҥлэ хаамыытын 

хайдах салайан иhэрин 

кэтээн көрөр. 

83   Дьуптуон.  Дьуптуон икки 

дор5оону бэлиэтиирин 

билэр.Тылы 

дор5оонунан ырытар  

Дьуптуоннары билэр, суруйар. 

Уһатыылаах аЬа5ас 

дор5оонноох, дифтоннаах 

тылы таба суруйар. 

Оңорбут ҥлэтин сыанатын  

сөпкө быhаарар; 

Былааны тутуhан  сөпкө 

ҥлэлиир, сыыhаларын 

көннөрөр Ҥлэ хаамыытын 

хайдах салайан иhэрин 

кэтээн көрөр. 



84   Тумуктуур уруок  «Уьун 

аьа5ас дор5ооннор»  

АЬа5ас дор5ооннор 

кылгас уонна уЬун  

буолалларын билэр, ону 

моделга киллэрэр Тыл 

аЬа5ас дор5оонун 

арааран  истэр.  

АЬа5ас дор5оон буукубатын 

сыыЬа суруйдахха соро5ор 

тыл суолтата уларыйарын 

билэр 

Кылгас уус-уран 

тиэкистэри  диктор (о5о, 

артыыс) аа5ыытын истэн, 

айымньы ис хоЬоонун, 

тылын –еЬун сэргэ 

сахалыы саца 

интонациятын, терут 

дор5оон этиллиитин 

бол5ойор. 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабылаларын тутуьар. 

85   Бэрэбиэркэлиир улэ  «АЬа5ас 

дор5ооннор» 

Тиэмэ5э  ылбыт 

билиилэрин уонна 

сатабылларын 

бэрэбиэркэнэр. 

Бэрэбиэркэлиир улэ5э 

уерэппит матырыйаалын 

туЬанар.  

Тылын сайыннарар 

сыалы-соругу таба 

туруорунар, сатаан 

былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ 

кэлиэхтээ5ин быьа холоон 

билэр 

86   Сыыһаны көннөрҥҥ уонна 

хатылааһын 

Улэ5э туhэрбит 

сыыhаларын 

быраабылатын билии 

уонна сатаан көннөрҥҥ 

Таба суруйуу уонна сурук 

бэлиэтин суолтатын быhаарар, 

сурукка тҥhэрбит сыыhаларын 

бэрэбиэркэлэнэр 

Бэйэ саҥатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиһин 

ис хоһоонун, тылын-өһҥн 

сыаналанар, алҕастарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

 

Бутэй дор5оон уонна буукуба -11 чаас 

 



87   Бутэй дор5ооннор  уонна 

буукубалар.  

Бутэй дор5оон уонна 

буукуба диэн арааран 

билэр. Бҥтэй дор5оону 

саӉарарга уратылаа5ын 

быһаарар. 

Хоһуласпыт бҥтэй  

дорҕооннор икки буукубанан  

бэлиэтэнэллэрин билии. 

Учуутал кѳмѳтҥнэн 

тѳрѳѳбҥт тылын дьарыгар 

сыал-сорук туруорунар. 

Дьону кытта бииргэ 

алтыһан ҥөрэнэр, ҥлэлиир 

араас ньыманы баһылыыр 

(пааранан, бөлөҕҥнэн, 

хамаанданан, о.д.а). 

88   Бутэй дор5оон  араастара Хоһуласпыт уонна 

хоһуласпат бҥтэй 

дор5оон диэн 

өйдөбҥллэри билэр. 

Бҥтэй дорҕоон араастарын 

арраран истэр, таба суруйар. 

Тылы, дорҕоону тэҥниир 

Былааны тутуhан   сөпкө  

ҥлэлиир, 

Араас тҥгэннэ кэпсэтиини 

сатаан са5алыыр, 

тҥмуктҥҥр 

 

89   Сэргэстэспит бутэй 

дор5ооннор. 

Сэргэстэспит бутэй  

дор5оон өйдөбҥлҥн 

быЬаарар 

Сэргэстэспит бутэй 

дорҕоонноох тыллары арааран 

истии, чуолкай саҥарар, таба 

суруйар  

Төрөөбҥт тылын барҕа 

баайын сыаналыыр, тыл 

кэрэтигэр умсугуйар, 

этигэн тыл кҥҥһҥн, 

кыаҕын толору туһанарга, 

тылын-өһҥн бэйэтэ сатаан 

чочуйан, тупсаран, 

санаатын сиһилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһар. 

90   Сэргэстэспит бутэй дор5оону 

таба суруйуу 

Сэргэстэспит бутэй  

дор5оон өйдөбҥлҥн 

быЬаарар 

Сэргэстэспит бутэй 

дорҕоонноох тыллары арааран 

истии, чуолкай саҥарар, таба 

суруйар  

Төрөөбҥт тылын барҕа 

баайын сыаналыыр, тыл 

кэрэтигэр умсугуйар, 

этигэн тыл кҥҥһҥн, 

кыаҕын толору туһанарга, 

тылын-өһҥн бэйэтэ сатаан 

чочуйан, тупсаран, 

санаатын сиһилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһар. 



91   Хоһуласпыт бутэй дор5ооннор Тылга хоЬуласпыт бутэй 

дор5оону сатаан истэр.    

Дор5оону фишканан 

сепке бэлиэтииргэ 

эрчиллии 

Хоһуласпыт бҥтэй дорҕооннор 

икки буукубанан  

бэлиэтэнэллэрин билии. 

Кэпсэтии сахалыы 

угэстэрин куннээ5и 

оло5ор дьону кытта 

бодоруЬууга туЬанар. 

92   Хоьуласпыт бутэй дор5оону 

таба суруйуу 

Бутэй дор5оон 

хоЬуласта5ына тыл 

суолтата уларыйарын 

билэр.Хоьуласпыт бутэй 

дор5оонноох тылы таба 

суруйар 

Хоhулаhар бҥтэй дорҕоонноох 

тыллары 

арааран истэр, таба суруйар  

Дорҕоон (буукуба), тыл, 

этии чилиэннэрин, тиэкис 

анал бэлиэлэрин сатаан 

туһанар. Анал 

бэлиэлэринэн тыл, этии, 

тиэкис моделын онорор.  

93   Хоьуласпыт бутэй дор5оону 

таба суруйуу 

Бутэй дор5оон 

хоЬуласта5ына тыл 

суолтата уларыйарын 

билэр.Хоьуласпыт бутэй 

дор5оонноох тылы таба 

суруйар 

Хоhулаhар бҥтэй дорҕоонноох 

тыллары 

арааран истэр, таба суруйар  

Дорҕоон (буукуба), тыл, 

этии чилиэннэрин, тиэкис 

анал бэлиэлэрин сатаан 

туһанар. Анал 

бэлиэлэринэн тыл, этии, 

тиэкис моделын онорор.  

94   Маарыннаһар бҥтэй 

дор5ооннор 

Маарыннаһар бутэй 

дор5ооннору  [т]-[д], [н]-

[м], [ч]-[дь], [й]-[нь], [к]-

[г]-[5]-[х] бҥтэй 

дор5ооннору арааран 

истэр.  

МаарыннаЬар бҥтэй 

дорҕоонноох тылы 

чуолкайдык саҥарар, таба 

суруйар. 

 

Араас тугэннэ кэпсэтиини 

сатаан са5алыыр, 

тҥмҥктҥҥр  

Былааны тутуhан  сөпкө 

ҥлэлиир, бэйэтин кэтэнэн 

көрҥнҥөхтээх  

Саңарбыт уонна суруйбут 

тылларыгар 

эппиэтинэстээх 

95   Маарыннаһар бҥтэй 

дор5ооннор 

Маарыннаһар бутэй 

дор5оонноох тыллары 

таба суруйар. Тылга 

дор5оону сатаан истэр.    

Дор5оону фишканан 

сепке бэлиэтиир. 

Маарыннаьар бутэй 

дор5ооннору таба суруйар 

Саӊарбыт уонна суруйбут 

тылларыгар 

эппиэтинэстээх 

Бэриллибит моделга 

тирэҕирэн, тылы, этиини 

толкуйдуур, тиэкиһи айар  



96   Маарыннаһар бҥтэй 

дор5ооннор 

Маарыннаһар бутэй 

дор5ооннору  [т]-[д], [н]-

[м], [ч]-[дь], [й]-[нь], [к]-

[г]-[5]-[х] бҥтэй 

дор5оонноох тыллары 

таба сацарар уонна 

суруйар 

 

Маарыннаһар бҥтэй 

дорҕоонноох тыллары арааран 

истэр, чуолкай саҥарыы, таба 

суруйар 

Дьону кытта алтыһыыга 

кэпсэтии сиэрин тутуһар, 

туттан-хаптан бодоруһуу 

ньымаларын 

тоҕоостоохтук туттар. 

97   Бэрэбиэркэлиир улэ. Хонтуруолланар, 

билиини 

бэрэбиэркэлэнэр  

Хоһуласпыт, сэргэстэспит, 

маарыннаһар бҥтэй 

дорҕооннору таба суруйар 

Төрөөбҥт тылын барҕа 

баайын сыаналыыр, тыл 

кэрэтигэр умсугуйар, 

этигэн тыл кҥҥһҥн, 

кыаҕын толору туһанарга, 

тылын-өһҥн бэйэтэ сатаан 

чочуйан, тупсаран, 

санаатын сиһилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһар. 

98   Сыыһаны көннөрҥҥ уонна 

хатылааһын 

Тылы дор5оонун, 

буукубатын ахсаанын 

ырытар. Саха төрҥт 

тылыгар 19 бҥтэй 

дор5оон баарыттан 11 

хоһулаһар дор5ооннору 

тумэр. 

Бутэй дор5ооннору 

хатылааЬын 

Таба суруйуу сурук-бичик 

култуурата буоларын өйдҥҥр 

Саха тылын 

лингвистическэй 

матырыйаалыгар 

тирэҕирэн, өй ҥлэтин 

араас дьайыыларын 

кэбэҕэстик толорор: 

тэҥнээһин, ырытыы, 

холбооһун, тҥмҥктээһин, 

ханыылатан сааһылааһын, 

майгыннатыы, сааһылаан 

ситимнээһин  

Тыл сүһүөхтэрэ – 7 чаас 

 



99   Тыл сҥһҥөхтэрэ.  Сҥһҥөх оруолун, улэтин 

өйдҥҥр, тылга сҥһҥөх 

ахсаанын хайдах билэр 

ньыманы билэр. 

Биир, икки, ҥс дор5оонноох 

сҥһҥөхтэри таба истэр. 

Сҥһҥөхтэргэ 

 араарыы быраабылатын билэр 

Сана билии ыларга баар 

билиитигэр тирэ5ирэр. 

Атын предметтэргэ ылбыт 

билиитин сатаан 

ситимниир (интеграция 

знаний ). 

100   Тыллары сҥһҥөхтэргэ араарыы  Тылы сҥһҥөххэ араарар. 

Дор5оонунан сҥһҥөх 

ахсаанын арааран истэр. 

Хоһулаһар уонна сэргэстэһэр 

бутэй дор5ооннор сҥһҥөххэ 

икки аӊыы арахсалларын 

билэр. 

Саастыылаахтарын, 

улахан дьону кытта 

айымньылаах алтыһыы 

туругар кэбэҕэстик 

киирэр, биир сыаллаах-

соруктаах дьонун кытта 

таһаарыылаахтык, 

көдьҥҥстээхтик ҥлэлиир 

ҥөрҥйэхтэнэр  

 

101   Тыл сҥһҥөхтэрэ Тыл хас аһа5ас 

дор5оонноох да соччо 

сҥһҥөхтээх диэн билэр. 

Сҥһҥөхтэри холбоон 

тыллары ҥөскэтэр. 

Исхиэмэ көмөтҥнэн 

этиини тылга, тылы 

сҥһҥөххэ, сҥһҥө5ҥ 

дор5ооӊӊо араарар 

Сҥһҥө5ҥ аһа5ас дор5оон 

ҥөскэтэрин билэр.  

Тылы сҥһҥөххэ арааран устар. 

Тыл сҥһҥө5ҥн ахсаанын 

быһаарар 

Бэриллибит моделга 

тирэ5ирэн, тылы, этиини 

толкуйдуур, тиэкиьи айар. 

Этиини, тиэкиьи 

кеннерерге анал 

корректорскай бэлиэлэри 

сатаан туьанар.  



102   Тыл сҥһҥөхтэрэ Тыл хас аһа5ас 

дор5оонноох да соччо 

сҥһҥөхтээх диэн билэр. 

Сҥһҥөхтэри холбоон 

тыллары ҥөскэтэр. 

Исхиэмэ көмөтҥнэн 

этиини тылга, тылы 

сҥһҥөххэ, сҥһҥө5ҥ 

дор5ооӊӊо араарар 

Сҥһҥө5ҥ аһа5ас дор5оон 

ҥөскэтэрин билэр.  

Тылы сҥһҥөххэ арааран устар. 

Тыл сҥһҥө5ҥн ахсаанын 

быһаарар 

Бэриллибит моделга 

тирэ5ирэн, тылы, этиини 

толкуйдуур, тиэкиьи айар. 

Этиини, тиэкиьи 

кеннерерге анал 

корректорскай бэлиэлэри 

сатаан туьанар.  

103   Тылы көһөрҥҥ. Тылы  көһөрҥҥ 

сатабылын хас биирдии 

хардыытын  сатаан 

хонтуруоллуур 

Тылы сөпкө  көһөрөр, тылы  

көһөрҥҥ быраабылатын билэр 

Саныыр санаатын 

сааьылаан, дьоццо 

ейденумтуетук, 

тиийимтиэтик этэр, тиэкис 

тутулун тутуьан суруйары 

сатыыр. 

104   Тылы көһөрҥҥ. Тылы  көһөрҥҥ 

сатабылын хас биирдии 

хардыытын  сатаан 

хонтуруоллуур 

Тылы сөпкө  көһөрөр, тылы  

көһөрҥҥ быраабылатын билэр 

Саныыр санаатын 

сааьылаан, дьоццо 

ейденумтуетук, 

тиийимтиэтик этэр, тиэкис 

тутулун тутуьан суруйары 

сатыыр. 

105   Билиини бэрэбиэркэлэнии, 

сыаналаныы 

Биир, икки, ус 

сҥһҥөхтээх тыллары, 

кылгас этиини учуутал 

этэриттэн истэн суруйар 

Билиини бэрэбиэркэлээьин. Бэйэ сацатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиьин 

хоьоонун, тылын-еьун 

сыаналанар, ал5астарын 

булар, чочуйар, тупсарар 

Нуучча тылын дор5оонноро уонна буукубалара – 7 чаас 

 



106   Нуучча тылын дор5оонноро 

уонна буукубалара 

Киирии дорҕооннору 

уонна буукубалары 

билии. 

Киирии дорҕооннору уонна 

буукубалары билии. 

Сана билии ыларга баар 

билиитигэр тирэ5ирэр. 

Атын предметтэргэ ылбыт 

билиитин сатаан 

ситимниир (интеграция 

знаний ). 

4 чиэппэр – 25 чаас 

 

107   Нуучча тылын аһа5ас 

буукубалара 

Йа-йаа, йэ-йээ, йу-йуу, 

йо-йоо дорҕооннору 

нуччалыы суруллар 

тылга я,е, ю, е 

буукубанан  

бэлиэтээтиир. 

Киирии аЬа5ас дорҕооннору 

сепке сацарар уонна таба 

суруйар 

Саха тылын 

лингвистическэй 

матырыйаалыгар 

тирэ5ирэн, ей улэтин 

араас дьайыыларын 

кэбэ5эстик толорор: 

тэцнээьин, ырытыы, 

холбооьун, тумуктээьин, 

ханыылатан сааьылааьын, 

майгыннатыы, сааьылаан 

ситимнээЬин. 

108   Нуучча тылын аһа5ас 

буукубалара 

Йа-йаа, йэ-йээ, йу-йуу, 

йо-йоо дорҕооннору 

нуччалыы суруллар 

тылга я,е, ю, е 

буукубанан  

бэлиэтээтиир. 

Киирии аЬа5ас дорҕооннору 

сепке сацарар уонна таба 

суруйар 

Саха тылын 

лингвистическэй 

матырыйаалыгар 

тирэ5ирэн, ей улэтин 

араас дьайыыларын 

кэбэ5эстик толорор: 

тэцнээьин, ырытыы, 

холбооьун, тумуктээьин, 

ханыылатан сааьылааьын, 

майгыннатыы, сааьылаан 

ситимнээЬин. 



109   Нуучча тылын бутэй 

дор5оонноро уонна 

буукубалара В, Ж, Ф, Ш. 

Киирии бутэй дор5оон 

артикуляциятыгар улэ. 

Киирии бутэй 

дор5ооннор 

 В-Ф, ,Ш-Ж 

Нуучча тылын бутэй 

дор5оонноро кытаанах 

уонна сымна5ас 

буолалларын билэр 

Бэйэ саңатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тылын-

өhҥн сыаналанар, 

ал5астарын булунар, 

тупсарар. 

Араас тугэннэ кэпсэтиини 

сатаан са5алыыр, 

тҥмҥктҥҥр  

110   Нуучча тылын бутэй 

дор5оонноро уонна 

буукубалара З,Ц,Щ 

Маарыннаһар бҥтэй 

дорҕоонноох тыллары 

(б-в-ф, с-з-ц. ж-ш-щ) 

арааран истии, чуолкай 

саҥарыы, таба суруйуу 

Киирии бутэй дор5ооннор 

паараласпат бутэй дор5оону 

кердереллерун билии. 

Былааны тутуhан  сөпкө 

ҥлэлиир, сыыhаларын 

көннөрөр  

Саңарбыт уонна суруйбут 

тылларыгар 

эппиэтинэстээх  

111   Билиини бэрэбиэркэлэнии, 

сыаналаныы 

Тиэмэ5э  ылбыт 

билиилэрин уонна 

сатабылларын 

бэрэбиэркэнэр. 

Бэрэбиэркэлиир улэ5э 

уерэппит матырыйаалын 

туЬанар. Тугу билэрин-

билбэтин, тугу ситэри 

уерэтиэхтээ5ин арааран 

ейдуур 

Дьону кытта бииргэ 

алтыһан ҥөрэнэр, ҥлэлиир 

араас ньыманы баһылыыр 

(пааранан, бөлөҕҥнэн, 

хамаанданан, 

о.д.а).Былааны тутуhан   

сөпкө  ҥлэлиир, 

сыыhаларын көннөрөр 

(Р). 

112   Алпаабыт Алпаабыт диэн тугун 

билэр. 

Саха алфавитын өйгө 

ҥөрэтэр. 

Хас биирдии буукуба эрээккэ 

миэстэтин ейдуур 

Дьону кытта алтыьыыга 

кэпсэтии сиэрин тутуьар, 

туттан-хаптан бодоруьуу 

ньымаларын 

то5оостоохтук туттар.  

Тыл – 9 чаас 



113   Тыл. Тыл арааһа Тыл саппааЬын 

байытыы, барбыты 

хатылааЬын. 

Предметтэр ааттарын, 

бэлиэлэрин, тугу гыналларын 

таба наардыыр 

Тугу билэрин-билбэтин, 

тугу ситэри 

уерэтиэхтээ5ин арааран 

ейдуур. Сылга бииртэн 

итэ5эьэ суох тереебут 

тылга аналлаах 

бырайыактарга кыттан 

(тус бырайыага, 

коллективнай бырайыак) 

улэлиир. 

114   Паараласпыт тыллар Паараласпыт тыллары 

кытта билсэр. 

Паараласпыт тылы 

ситэрэн санарар, суруйар 

Киһи саната тылтан турарын 

билэр. Тыл ис хоһооно-

суолтата дэнэрин билэр. 

Пааранан, бөлөҕҥнэн, 

хамаанданан биир 

сыаллаах-соруктаах 

тапсан бииргэ ҥөрэнэргэ, 

ҥлэлииргэ эрчиллэр. 

Бэриллибит этиилэри 

сааЬылаан тиэкис оцорор 

115   Маарыннаһар суолталаах 

тыллар 

Маарыннаһар суолталаах 

тыллар баалларын билэр. 

Бэлиэтэммит тыллары 

маарынныыр сөптөөх 

тылынан солбуйар 

Маарыннаһар суолталаах 

тыллар биир суолта5а 

туттуллалларын билэр. 

Кылгас уус-уран 

тиэкистэри  диктор (о5о, 

артыыс) аа5ыытын истэн, 

айымньы ис хоЬоонун, 

тылын –еЬун сэргэ 

сахалыы саца 

интонациятын, терут 

дор5оон этиллиитин 

бол5ойор. 

Сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин 

быраабылаларын тутуьар. 



116   Утары суолталаах тыллар Сорох тылларга утары 

суолталаах тыллар 

баалларын билэр 

Бэриллибит тылларга утары 

суолталаах тыллары булар 

Тылын сайыннарар 

сыалы-соругу таба 

туруорунар, сатаан 

былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ 

кэлиэхтээ5ин быьа холоон 

билэр. 

117   Хартыынанан дьыктаан Таба суруйуу 

алгоритмын билэр, 

суруйарга туьанар. 

Буукубалары сепке 

холбоон, ыраастык, 

кыраһыабайдык суруйар 

Таба суруйар, 

хонтуруолланар, сурук 

бэлиэтин тутуҺар сатабылы 

бэрэбиэркэлээЬин  

Төрөөбҥт тылы ҥөрэтиигэ 

көдьҥҥстээхтик ҥлэлиир ; 

Тугу билэрин-билбэтин, 

тугу ситэри 

ҥөрэтиэхтээ5ин арааран 

өйдҥҥр 

118   Билиини бэрэбиэркэлэнии, 

сыаналаныы 

Тиэмэ5э  ылбыт 

билиилэрин уонна 

сатабылларын 

бэрэбиэркэнэр. 

Бэрэбиэркэлиир улэ5э 

уерэппит матырыйаалын 

туЬанар. Тугу билэрин-

билбэтин, тугу ситэри 

уерэтиэхтээ5ин арааран 

ейдуур 

Бэйэ саҥатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиһин 

ис хоһоонун, тылын-өһҥн 

сыаналанар, алҕастарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

119   Сыыһаны көннөрҥҥ уонна 

хатылааһын 

Улэ5э туhэрбит 

сыыhаларын 

быраабылатын билии 

уонна сатаан көннөрҥҥ 

Таба суруйуу уонна сурук 

бэлиэтин суолтатын быhаарар, 

сурукка тҥhэрбит сыыhаларын 

бэрэбиэркэлэнэр 

Бэйэ саҥатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиһин 

ис хоһоонун, тылын-өһҥн 

сыаналанар, алҕастарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

 



120   Этии. Этии арааһа Этии улахан буукубаттан 

саҕаланарын, этии 

кэннигэр туочука 

турарын чицэтии.     

Этии хас тылтан 

турарын быьаарыы 

Этии араастарын кытта 

билсиһэр. 

Этии хас тылтан турарын 

быьаарар 

Бэйэтин сааһыгар сөп 

тубэһэр тиэкискэ 

ҥөрэппит матырыйаалын 

сҥнньҥнэн тыл 

литературнай нуормата 

саҥарар эбэтэр суруйар 

киһи тылыгар төһө сөпкө 

эбэтэр сыыһа туттулларын 

тута «сэрэйэн» билэр, 

итэҕэһин, алҕаһын 

быһаарар, көннөрөр, 

бэйэтин тылыгар-өһҥгэр 

тыл нуорматын ирдэбилин 

тутуһарга дьулуһар. 

121   Этии  Тиэкиһи этиилэргэ 

араарар. Этиини тэнитэр. 

Этиилэри тэӊнээн көрөр, 

исхиэмэлэрин оӊорор 

Этиилэр уратыларын 

быһааран тҥмҥк оӊорор.  

Тылын сайыннарар 

сыалы-соругу таба 

туруорунар, сатаан 

былаанныыр, туох- 

ханнык тумуккэ 

кэлиэхтээ5ин быьа холоон 

билэр. 

Саца чааһа– 8чаас 

122   Сана чааьа    

123   Предмет аата.  Предмет аатын 

быьаарыы, боппуруос 

туруора уерэнии. 

Этииттэн ким? туох?  

тугу гынар? диэн 

ыйытыы туруоран  

тыллары  булар  

Предмети ааттыыр тылы 

билэр. 

Чуолкайдык, таба саҥарыы 

нуорматын тутуһан саҥарар. 

Сахалыы дорооболоһор, 

билсиһэр, быраһаайдаһар, 

көрдөһөр, бырастыы 

гыннарар, буойар, 

телефонунан кэпсэтэр, 

о.д.а. ҥгэстэри иҥэриммит, 

кҥннээҕи олоҕор өрҥҥ 

туттар 



124   Предмет бэлиэтэ Хайдах? Ханнык? 

Ыйытыыларга 

эппиэттиир тыллары 

этиигэ булар. Предмет 

бэлиэтин быьаарар, 

боппуруос туруорар. 

Предмет бэлиэтин кердерер 

тыллары билэр. Этииттэн 

предмет бэлиэтин кердерер 

тыллары ыйытыы кеметунэн  

булар, 

Ханнык ба5арар эйгэ5э 

кэпсэтэригэр дьон 

бол5омтотун тардар, 

сэргэхситэр, сонур5атар, 

ке5улуур сатабылы табан 

туьанар. 

125   Предмет тугу гынара. Тугу гынар? Хайыыр? 

ыйытыыларга 

эппиэттиир тыллар 

булар. Предмет тугу 

гынарын быьаарар, 

боппуруос туруорар. 

Хайааһыны ааттыыр тыллары 

билэр. Хайааһын уонна тыл 

ситимин оцорор 

Тереебут тыл элбэх омук 

алтыьан бииргэ олорор 

кэмигэр, икки (элбэх) 

тылланыы 

усулуобуйатыгар хас 

биирдии киьиттэн 

харыстабыллаах сыьыаны 

эрэйэрин ейдуур. 

126   Тыллар бөлө5ҥнэн наардааһын Предмет аатын, 

бэлиэтин, хайааhынын 

ааттыыр тыллары билэр, 

араарар 

Саӊа чааһын предмет аата, 

бэлиэтэ, тугу гынара диэн 

бөлөхтерге араарар 

Төрөөбҥт тылын барҕа 

баайын сыаналыыр, тыл 

кэрэтигэр умсугуйар, 

этигэн тыл кҥҥһҥн, 

кыаҕын толору туһанарга, 

тылын-өһҥн бэйэтэ сатаан 

чочуйан, тупсаран, 

санаатын сиһилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһар. 

127   Талан дьыктаан Таба суруйуу 

алгоритмын билэр, 

суруйарга туьанар. 

Буукубалары сепке 

холбоон, ыраастык, 

кыраһыабайдык суруйар 

Таба суруйар, 

хонтуруолланар, сурук 

бэлиэтин тутуҺар сатабылы 

бэрэбиэркэлээЬин  

Бэйэ саҥатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиһин 

ис хоһоонун, тылын-өһҥн 

сыаналанар, алҕастарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 



128   Билиини бэрэбиэркэлэнии, 

сыаналаныы 

Тиэмэ5э  ылбыт 

билиилэрин уонна 

сатабылларын 

бэрэбиэркэнэр. 

Бэрэбиэркэлиир улэ5э 

уерэппит матырыйаалын 

туЬанар. Тугу билэрин-

билбэтин, тугу ситэри 

уерэтиэхтээ5ин арааран 

ейдуур 

Бэйэтин сааһыгар сөп 

тубэһэр тиэкискэ 

ҥөрэппит матырыйаалын 

сҥнньҥнэн тыл 

литературнай нуормата 

саҥарар эбэтэр суруйар 

киһи тылыгар төһө сөпкө 

эбэтэр сыыһа туттулларын 

тута «сэрэйэн» билэр, 

итэҕэһин, алҕаһын 

быһаарар, көннөрөр, 

бэйэтин тылыгар-өһҥгэр 

тыл нуорматын ирдэбилин 

тутуһарга дьулуһар. 

129   Сыыһаны көннөрҥҥ уонна 

хатылааһын 

Суругунан улэ5э бэйэтин 

итэҕэһин, алҕаһын 

булар, быһаарар, 

көннөрөр 

 

Таба суруйуу уонна сурук 

бэлиэтин суолтатын быhаарар, 

сурукка тҥhэрбит сыыhаларын 

бэрэбиэркэлэнэр 

Саастыылаахтарын, 

улахан дьону кытта 

айымньылаах алтыһыы 

туругар кэбэҕэстик 

киирэр, биир сыаллаах-

соруктаах дьонун кытта 

таһаарыылаахтык, 

көдьҥҥстээхтик ҥлэлиир 

ҥөрҥйэхтэнэр 

Сыллаа5ы хатылааһын – 2 чаас 

 

130   Хонтуруолунай улэ Таба суруйуу, сурук 

бэлиэтин тутуҺар 

сатабылы 

бэрэбиэркэлээЬин  

 

Суруйар дьарык тутулун 

баҺылыыр (сирдэтинэр, 

былаанныыр, наардаан 

сиҺилии суруйар, 

хонтуруолланар), сурук 

бэлиэтин тутуҺар сатабылы 

бэрэбиэркэлээЬин  

Бэйэ саҥатын (тылынан, 

суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тиэкиһин 

ис хоһоонун, тылын-өһҥн 

сыаналанар, алҕастарын 

булар, чочуйар, тупсарар. 

 



131   Сыллаа5ы хатылааһын Суругунан улэ5э 

бэйэтин итэҕэһин, 

алҕаһын булар, 

быһаарар, көннөрөр 

 Бэйэтин итэҕэһин, 

алҕаһын быһаарар, 

көннөрөр, бэйэтин 

тылыгар-өһҥгэр тыл 

нуорматын ирдэбилин 

тутуһарга дьулуһар 

Литература ааӄыыта Л.В.Захарова, У.М.Флегонтова 

3 чиэппэр (18 чаас) 

Айымньы түһүлгэтигэр айан 

    Тустаах үөрэх 

биридимиэтин 

үөрэтии түмүгэ 

Ытык өйдөбүллэри иӊэрии 
Үөрэх сатабылларын 

сайыннарыы түмүгэ  

132   Болдьох бэлиэлэр, ҥөрэх 

кинигэтин ис хоһооно.  
Yөрэх кинигэтин, 

болдьох бэлиэлэри 

кытта билсиһэр. 

Ааптардар 

үөрэнээччигэ 
суруктарын аа5ар 

Киьи сайдыылаах уонна 

ситиьиилээх буоларыгар 

торообут тылынан аа5ыы 

суолтатын ойдуур «Билии 

баар-бараммат баай» өс 

хоһоонун быһаарар 

Yөрэх кинигэтин аатын, 

автордарын кытта билсэр. 

Төрөөбүт Ийэ дойдум 

133   М. Тимофеев «Ийэ дойду 

хантан саӄаланар?» 

Тиэмэ аатыгар оло5уран, 

туох туһунан 

айымньылар 

киирбиттэрин сэрэйэр, 

саба5алыыр.Хоһоон 

уратытын өйдөөн таба 
аа5ар. Айымньыны 

дор5оонноохтук аа5ар.  

 

 

«Ийэ дойду», «А5а дойду» 

«Төрөөбүт дойдуга 
бэриниилээх буолуу» 

өйдөбҥллэри билэр. Саха сирэ 

кэрэ дойду буоларынан киэн 

туттар. Төрөөбҥт дойдутун, 

айыл5а кэрэ көстҥҥтҥн 

кэрэхсиир. 

Бутун тылынан, табатык 

аа5ыы ҥөруйэхтэрин  

баЬылыыр. Улахан дьону, 

до5ору кытта сиэрдээхтик 

кэпсэтэр. 

Олорор дойдутун уонна 

куоратын билэр 

134   П.Тулааһынап «Кымыс 

ырыата» 

Төрөөбҥт 

 дойду туЬунан хоЬоон 

Төрөөбҥт дойдутун, дьиэ 

кэргэнин  таптыыр, киэн 
 Yөрэх дьарыгын 



135   Улуро Адо «Туундарам 

буобура уорӄатынан».  

иэйиитин таба аа5ар. 

Айымньы авторын аатын 

өйдҥҥр.  

туттар,  Төрөөбҥт дойдутугар 

иэйиитин, төрөппүттэригэр 
тапталын кэпсиир..  

соруда5ы толоруу 

хаамыытын истэн 

тэринэр. 

Бэйэ уонна атын о5о 

эппиэтин тэннээн истэр. 

136   «Ситиһиибитин сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит» 

Yөрэх кинигэтигэр баар 

хонтуруоллуур ҥлэ5э 

оло5уран, ситиһиилэрин 

сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

Айымньы ис хоьоонунан 

ыйытыыга кылгатан 

сиьилии эппиэттиир. 

 Төрөөбҥт дойду кэрэ 

айыл5атын, көстҥҥтҥн өйдҥҥр.  

. Ыалга, чугас дьоӊӊо 

кыһамньы, кинилэргэ 

бол5омто уонна таптал диэн 

тугун туһунан ырытар.  

Тулалыыр эйгэ туьунан 

билии-коруу аа5ыы 

көмөтүнэн кэӊиирин-
дириӊиирин өйдҥҥр. 

Сэһэргэһэр киһитин 

болҕойон истэр, кэпсэтэр 

Кинигэ – мин доӄорум 

137   П.Тобуруокап «Кинигэ» Суруйааччылар П. 

Тобуруокап,  Суорун 

Омоллоон – Д.К. Сивцев 

туһунан  билиини 

хаӊатар. 

Кинигэ тутулун 

быһаарар. 

Аа5ыы араас көрүӊнэрин 
туһанар. Тиэкистэн 

билбэт тылын булан 

ыйытар. 

Тиэмэ сурун өйдөбҥллэрин 

чопчу өйдүүр: кинигэ, 
айымньы, суруйааччы-

ааптар, аа5ааччы бэлэр. 

Кинигэ суолтатын өйдҥҥр. 

Дьон улэтин сыаналыыр 

ТиэкиҺи сѳпкѳ, ѳйдѳѳн, 

тҥргэнник, 

хоҺоонноохтук  

аа5ар. Кэпсэтии кэмигэр 

хоруйдары толорон, 

ситэрэн биэрэр. 

 

138   Суорун Омоллоон «Кинигэ» 



139   Суорун Омоллоон «Бөрө 

куйуурдаабыта» 

Остуоруйаны 

дор5оонноохтук аа5ар. 

Уопсай ыйытыыга 

бэйэтин тылынан 2-3 

этиинэн эппиэттиир. 

Тиэкис ис хоһоонун 

автор тылынан сыыс 

тыла суох сиһилии 

кэпсиир 

 

Амарах, аһыныгас, дьоӊӊо 

кыьамньылаах майгы 

үчүгэйгэ тиэрдэрин  
өйдҥҥр.  

Yтүөнү-мөкүнү араарар, 
сиэри тутуһар 

Сэһэргэьэр киһиэхэ 

бол5омто ууран, бэйэ 

санаатын этэр. Аахпыт 

айымньы туһунан 

ыйытыы биэрэр, паара5а 

улэлиир.  

140   Самуил Маршак «Υҥтээн» 

остуоруйа-пьеса 

Айымньыны искэ аа5ан 

баран, оруолларынан 

аа5ар. Айымньыны 

оонньоон көрдөрөр. 
Айымньы дьоруойдарын 

оннугар бэйэтин оӊорон 

көрө-көрө кэпсиир. 

Айымньыга сиэр-майгы 

өрүттэрин быһаарар. 
Бодоруһууга майгы- сигили 

нуорматын, бэйэ 

эппиэтинэһин сайыннарар, 

салайынар.  

Айымньыны 

инсценировкалаан 

оонньуур.  

Остуоруйа-пьесаны    

тылын чуолкай этэн, ис 

хоһоонноохтук, 

тэтимнээхтик аа5ар. 

141   «Ситиһиибитин сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит» 

Yөрэх кинигэтигэр баар 

хонтуруоллуур ҥлэ5э 

оло5уран, ситиһиилэрин 

сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

«Кинигэ – мин до5орум» 

салаа5а  ылбыт билиини 

бэрэбиэркэлээЬин 

Кинигэ - киһи аймах 

култууратын ураты сыаннаһа 

буоларын өйдөөн, сиэрдээх 

сыһыаны олохсутар. Айымньы 

геройдарын быЬаарар. 

Yөрэх кинигэтэ киЬи 
оло5ор суолтатын  

өйдҥҥр. 

«Кинигэ- киЬи до5оро», 

«Кинигэ – киЬи өйдөөх 

сүбэһитэ» диэн өс 
хоЬооннорун өйдҥҥр. . 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта 

142   К.Туйаарыскай «Таабырынна 

таайыӊ» 

Таабырыннары таба 

таайар. Тиэкистэн 

билбэт тылын булан 

ыйытар. Таабырыны 

туохха сыһыаннаа5ынан 

сэдиптээн таайылларын 

билэр. 

 Тиэмэ сурун өйдөбҥллэрин 

чопчу өйдҥҥр: чабыр5ах, 

таабырын, өс хоһооно. 
 

Таабырын – норуот 

сытыы хара5а, уран тыла 

буоларын билэр. 

Сэһэргэһэр киһиэхэ 

бол5омто ууран, бэйэтин 

санаатын этэр.  



143   П.Тобуруокап «Чабырӄах 

азбука» 

Чабыр5ах аа5ыллар 

уратытын өйдүүр. 
Чабыр5а5ы тургэн 

тэтимнээхтик аа5арга 

эрчиллэр. 

КиЬи майгытын учугэй уонна 

куЬа5ан өрүттэрин арааран 
өйдҥҥр. 

 

Чабыр5ах – сахалыы 

тылынан уус-уран 

айымньы биир дьикти 

көрүӊэ буоларын арааран 
билэр. 

144   «Куоска, бөтҥҥк уонна саһыл» 

нуучча остуоруйата 

Остуоруйаны аа5ыы. 

Остуоруйа геройдарын 

быЬаарыы. 

Оруоллары уллэстэн, 

айымньынан 

инсценировкалааьын. 

Аахпыт остуоруйатын туһунан 

бэйэ санаатын этэр. “Норуот 

өркөн өйө-тылынан уус-уран 

айымньы” диэн өйдҥҥр. 

Айымньыны 

оруолларынан наардыыр. 

Истии култууратын 

тутуһар. Кэпсэтии кэмигэр 

хоруйдары толорон, 

ситэрэн биэрэр. 

 

 

145   «Ситиһиибитин сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит» 

Yөрэх кинигэтигэр баар 

хонтуруоллуур ҥлэ5э 

оло5уран, ситиһиилэрин 

сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

Норуот тылынан уус-

уран айымньытын 

көрүӊнэрин ааттыыр 

Ҥөрэнэр баҕаны, бэйэни 

сайыннарар. Айымньы сурун 

санаатын, тиэмэтин, корунун 

ойдуур. Уопсай ыйытыыга 

бэйэтин тылынан 2-3 этиинэн 

эппиэттиир. 

Норуот тылынан уус-уран 

айымньыта: чабыр5ах, 

таабырын, өс хоһооно 

диэн арааран билэр 

Истии култууратын 

тутуһар. 

Остуоруйалаһыаӄын эрэ! 

146   П.Тобуруокап «Буукубалар 

мунньахтара» 

Остуоруйаны бастаан 

искэ, онтон таска 

абзацтарынан аа5ар. 

Остуоруйа  ис хоһоонун 

уруһуйунан кэпсиир.  

Саца тыллар 

быһаарыыларын 

тылдьыттан булар.  

 Тиэмэ сурун өйдөбҥллэрин: 

остуоруйа, остуоруйа геройа, 

тиэмэтэ, араас норуот 

остуоруйата билэр. 

 

Уус-уран айымньылар 

уратыларын, тиэкис уус-

уран ньымаларын 

ырытарга эрчиллэр, 

кэпсииригэр туһанар. 



147   Куоӄас суор икки (саха 

остуоруйата) Чыычаах уонна 

кҥтэр 

Остуоруйаны бол5ойон 

истэр. хоЬоонноохтук 

аа5ар. 

Остуоруйа 

дьоруойдарын  

быЬаарар.. 

Тирэх тыллары туттан 

өйдөөбҥтҥн кэпсиир. 

Ыйытыыларга 

эппиэттиир 

Уус-уран айымньыга меккуер 

теруетун, сайдыытын 

быьаарар, уескээбит 

кестуулэри, дьон сыьыанын 

ырытан дакаастыыр 

Учуутал, уорэнээччи,уус-

уран тыл маастарын 

аа5ыыларын,уерэх 

тиэкиьин истэр. Истии 

култууратын тутуьар 

148   Куттал хараӄа улахан (нуучча 

остуоруйата) 

Остуоруйаны 

дор5оонноохтук, 

кэсэтиини оруолларынан  

аа5ар. Остуоруйа ис 

хоһоонунан ыйытыы 

эппиэтин кинигэттэн 

булар. Аахпыт 

остуоруйатын туһунан 

бэйэ санаатын этэр. 

Сиэр-майгы нуорматын 

тутуһар гражданин буола 

улаатар. КиЬи майгытын 

үчүгэй уонна куһа5ан 

өрүттэрин арааран өйдүүр. 

Остуоруйа – киһи-аймах 

үйэ-саас тухары ба5арбыт 
ба5ата, кэлэр кэми 

кэрэһэлиир ыра санаата 

буоларын арааран билэр. 

Бэйэ-бэйэни бол5ойон 

истэр, кэпсэтэр. 

149   Кутуйах тоӄо кыраный? 

(Дьҥкээгир остуоруйата) 

4 чиэппэр (16 чаас) 

150   Киит уонна таба (Чукча 

остуоруйата) 

Остуоруйаны доргуччу 

аа5ар. Остуоруйа  ис 

хоһоонун  сиһилии 

кэпсиир. Остуоруйа5а  

баар дьүһүннүүр, 
сыаналыыр тылы таба 

көрөн бэйэ тылыгар-

өһүгэр тутта үөрэнэр. 

Айымньы дьоруойдарын ҥтҥө 

уонна мөкҥ быһыыларын 

өйдҥҥр. 

Ҥтҥө сыһыаннаах 

бодоруһууну иҥэрэр.  

Араас остуоруйа 

геройдарын тэцнээн 

көрөр. Остуоруйа чопчу 
тугэнигэр бэйэ сыһыанын 

этэр. 

Остуоруйа5а  салгыы туох  

буолбутун өйгө оӊорон 

кэпсиир. 

151   Лев Толстой «Саһыл уонна 

куртуйах» 



152   «Ситиһиибитин сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит» 

Yөрэх кинигэтигэр баар 

хонтуруоллуур ҥлэ5э 

оло5уран, ситиһиилэрин 

сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

Кинигэттэн наадыйар 

остуоруйатын булар. 

Остуоруйалары тэӊниир. 

Остуоруйаттан быЬа  

тардыыттан ханнык 

остуоруйатын таайар. 

 Остуоруйа дьоруойдарын 

тэӊниир, майгытын быһаарар, 

ол хаачыстыбаларны ааттыыр 

Остуоруйа арааһын 

арааран билэр. 

Саха, нуучча, дьукээгир 

остуоруйата диэн арааран 

билэр. 

 

Мин дойдум – олоӊхо дойдута 

153   Бухатыыр ата Олоӊхо аа5ыллар 

уратытын өйдөөн истэр. 
Айымньыны доргуччу 

аа5ар. 

Тиэмэ сурун өйдөбҥллэрин: 

олоӊхо, олоӊхоһут, бухатыыр 

билэр. 

 

Олоӊхону өйдөөн истэргэ 

үөрэнэр. 
Сахалыы чуолкайдык 

санарар, иӊнибэт-

толлубат, кыбыстыбат 

154   В.Каратаев «Модун Эр 

соӄотох» 

Олоӊхо тиэкиһин сатаан 

аа5арга үөрэнэр. Олоӊхо 
геройдарын саӊалара 

уратылаа5ын билэр, 

үтүктэн аа5арга холонор. 
 

Орто дойду олохтоохторун 

айыы бухатыыра 

араӊаччылыырын билэр. 

Сыалы-copyry ситиһэр 

ньымаларын yoннa 

усулуобуйаларын төһө 

cөпкө талбытын 
сыаналыыр. 

155   «Ситиһиибитин сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит» 

«Мин дойдум – олоӊхо 

дойдута» салаа5а  

хонтуруоллуур ҥлэ5э 

оло5уран, ситиһиилэрин 

сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

Аллараа дойдуга олорор 

абааЬы бухатыыра Орто дойду 

олохтоохторун аймыырын, 

айбардыырын билэр. 

Олоӊхо туһунан тугу 

билбитин кэпсиир. 

Бэриллибит тиэмэ5э 

санаатын сааһылаан айан 

кэпсиир, суруйар. 

Айылӄа – барыбыт дьиэбит 



156   К.Туйаарыскай «Сааскы 

саӊалар» А.Николаев 

«Чыычаах» 

Тыынар-тыыннаах 

саӊатын уратытын 

биэрэн, бэйэ сыһыанын 

тириэрдэн тылын 

чуолкай этэн, ис 

хоhоонноохтук, 

тэтимнээхтик аа5ар. 

 Ис-хоһоонун кэпсиир. 

Тиэмэ сурун өйдөбҥллэрин: 

алтыһыы, кэпсэтии, үтүө -

мөкү быһыы билэр. Айыл5а5а 
сааскы уларыйыылары кэтээн 

көрөр.  

Сэһэргээччи ыйытыытын 

сөпкө өйдөөн, бодоруһуу 
быраабылатын тутуһан 

хоруйдуур.  

157   Сергей Васильев «Тииӊ» 

А.Кулаковскай «Куоска» 

Хоһоону 

дор5оонноохтук аа5ар. 

Тииӊи, куосканы  

ойуулуур тыллары 

булар. 

Ыйытыыларга 

хоруйдуур. Айымньыны 

сиһилии кэпсиир  

Хамсыыр-харамайга 

харыстабыллаах сыһыан 

туьунан билэр 

Кэпсэтии сиэрин, саӊарыы 

култууратын тутуһар. 

Хайа баҕарар тиэмэҕэ 

кэпсэтэһиигэ кыттар. 

158   Егор Макаров «Ийэ биэ» 

В.Осеева «Ким ытай?» 

П.Ламутскай «Мунрукан» 

 Тиэкиһи сөпкө, өйдөөн 

(сыыһа аахпытын бэйэтэ 

кеннөрөн) таска 

доргуччу ааҕар. Тирэх 

тыллары туттан 

өйдөөбҥтҥн кэпсиир. 

 

Төрөөбҥт дойдунан, дойду 

историятынан уонна 

норуоттарынан киэн туттуу 

санаатын олохсутар. 

 Сэһэргэһэр киһитин 

болҕойон истэр, 

кэпсэтэргэ бэлэм. Аахпыт 

айымньы туһунан 

ыйытыы биэрэр, паара5а 

үлэлиир.  

159   Айар ҥлэ умсулӄана. «Айылӄа 

– барыбыт дьиэбит»  

   

160   «Ситиһиибитин сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит 

Yөрэх кинигэтигэр баар 

хонтуруоллуур ҥлэ5э 

оло5уран, ситиһиилэрин 

сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр 

Yчүгэй-куһа5ан быһыы диэн 

өйдөбүллэри тэӊниир, 
кинилэр ис номохторун 

быһаарар. 

Кэпсэтиигэ кыттар, 

до5орун истэр, кинилиин 

сҥбэлэһэр 

Улахан дьону, до5ору 

кытта кэпсэтии 

быраабылатын тутуһар. 

Υчүгэй майгыӊ – көтөр кынатыӊ 



 

 

 

 

161   А.Аччыгыйа «Бастакы тоӄо?» Айымньы уопсай 

тиэмэтин, дьоруойдарын 

быЬаарар. Айымньы 

геройун саӊатынан 

уонна быЬыытынан 

сыаналыыр. 

Тиэмэ сурун өйдөбҥллэрин: 

айымньы тиэмэтэт, сүрүн 

санаата, сүрүн герой диэни 
билэр. 

Кэпсэтиигэ араас санаа 

ҥөскҥҥрҥн өйдҥҥр, бэйэ 

санаатын тиэрдэргэ 

кыһаллар, дакаастыы 

сатыыр. 

162   Н.Якутскай «Аӄа уонна 

ийэ»Лев Толстой 

«Барыларыттан ордук» 

Айымньыны бол5ойон 

аа5ар. Ыйытыыларга 

хоруйдуур.Айымньы 

сүрүн санаатын булан 
этэр. 

До5ор диэн ким буоларын  

дьууллэЬэр, дьицнээх 

до5ордоЬуу диэни быһаарар. 

Пааранан үлэ сиэрин 
тутуһар. 

Кэпсэтии сиэрин, санарыы 

култууратын тутуһар. 

163   Иван Горнай «Мэник оӄо» 

П.Одорусов Эбээ 

Айымньыны 

дор5оонноохтук 

оруолларынан аа5ар. 

Салаа сурун 

ейдебуллэрин чопчу 

ейдуур. 

До5ордоһуу, кыһамньы, 

хардарыта көмө, амарах 

быһыы диэн өйдөбүллэр 
суолталарын ырытыһар. 

Тиэкиhи сопко ойдон, 

сатаан тыынан, тылын 

чуолкай этэн, ис 

хоhоонноохтук, 

тэтимнээхтик аа5ар. Тугу 

аахпытын ис хоЬоонун 

кэпсиир. 

164   «Ситиһиибитин сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит 

Yөрэх кинигэтигэр баар 

хонтуруоллуур ҥлэ5э 

оло5уран, ситиһиилэрин 

сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр 

Бэйэ бэйэ5э бол5омтолоох 

буолуу сиэрин билэр.  Бэйэ-

бэйэни өйҥҥр, көмөлөһөр. 

Кылаас иннигэр кылгас 

иһитиннэриини онорор; 

Саха суруйааччыларын 

ааттарын, айымньыларын 

билэр 

165   Хатылааһын  . Уус-уран айымньы 

омук уонна аан дойду 

култуурата, сиэр-майгы 

сыаннастара буоларын 

өйдҥҥр. 

Төрөөбҥт дойдунан, дойду 

историятынан уонна 

норуоттарынан киэн туттуу 

санаатын олохсутар. 

. Араас тиэкиһи ис 

хоһоонноохтук ааҕар, 

ҥчҥгэйдик толкуйдаан 

саҥарар, тылынан уонна 

суругунан тиэкиһи 

оҥорор. 


