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Быһаарыы сурук 

 Саха оскуолатыгар  «Саха тыла» үөрэх предметигэр аналлаах 1 кылааска үөрэнэр кинигэ Федеральнай  судаарыстыбаннай үөрэх 

стандаардын началынай уопсай үөрэхтээһиҥҥэ туруорар ирдэбилигэр сөп түбэһэр. 

Саха тыла биридимиэккэ үлэ бырагыраамата Федеральнай  судаарыстыбаннай үөрэх стандаардын, Россия гражданинын лиичинэһин 

сиэрин – майгытын сайыннарыыга уонна иитиигэ кэнсиэпсийэтигэр, “Саха тыла” үлэлиир бырагыраама: 1-4 кылаас /ааптардар: Л.В. 

Захарова, С.А. Баснаева/; Саха Өрөсп. Үөрэҕин мин – бэтэ.- Дьокуускай: Бичик, 2017. – 144с. – (“Саха оскуолата” систиэмэ) олоҕуран 

сурулунна. 

Үөрэх предметин сыала уонна соруга 

Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии предметэ атын үөрэх предметтэрин ортотугар үөрэнээччи тылын-өһүн уонна өйүн-

санаатын сайыннарар, сүрүн үөрэнэр үөрүйэҕи иҥэрэр кыаҕынан бас-көс балаһыанньаны ылар предметинэн буолар. Онон бу предмети 

үөрэтии таһымыттан саха оскуолатыгар начаалынай үөрэхтээһин уопсай туруга, үөрэнээччи салгыы сүрүн оскуолаҕа ситиһиилээхтик 

үөрэнэрэ тутулуктаах. 

        Этиллибиккэ олоҕуран, төрөөбүт тылы уопсай үөрэхтээһин алын сүһүөх таһымыгар үөрэтии сыалын үс хайысхаҕа араарыахха сөп: 

        1.  үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл туһунан билиини аан дойду туһунан научнай билии быстыспат сорҕотун быһыытынан иҥэрии, тыл 

үөрэҕин сүрүн балаһыанньаларын билиһиннэрии, онно олоҕуран, оҕо билэр-көрөр, толкуйдуур кыаҕын сайыннарыы. 

        2.  үөрэнээччи дьону-сэргэни кытта төрөөбүт тылынан бодоруһар үөрүйэҕин, саҥа (тыл) култуурата киһи уопсай култууратын 

быстыспат сорҕото буоларын туһунан өйдөбүлгэ тирэҕирэн, саҥа (тыл) араас көрүҥэр (кэпсэтии, суруйуу, ааҕыы, өйтөн айыы, о.д.а.) 

үөрэтэн, салгыы сайыннарыы, 

        3.  үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл норуот ытык өйдөбүллэриттэн биирдэстэрэ буоларын быһыытынан ураты харыстабыллаах сыһыаны 

иҥэрии, хас биирдии киһи ийэ тылын сайыннарар иэстээҕин өйдөтүү. 

 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии сыала маннык сүрүн соруктары быһаардахха ситиһиллэр 

        - дьону-сэргэни кытта бодоруһар саҥа (тыл) сүрүн көрүҥнэрин үөрэнээччигэ үөрэх дэгиттэр дьайыыларын иҥэриини кытта бииргэ 

алтыһыннаран үөрэтии; 

       - тыл (саҥа) - бодоруһуу сүрүн ньымата диэн тутаах өйдөбүлгэ тирэҕирэн, үөрэнээччи кэпсэтэр уонна санаатын толору этэр (тыл этэр), 

суруйар үөрүйэҕин сааһыгар сөп түбэһиннэрэн сайыннарыы; 

       - тыл үөрэҕин билиитигэр, сурук-бичик култууратын төрүт өйдөбүллэригэр олоҕуран, үөрэнээччи төрөөбүт тылын литературнай 

нуорматын тутуһарын, алҕаһа суох саҥарарын уонна суруйарын ситиһии; 

       - тыл үөрэҕин сүрүн салааларын (лексика, фонетика, морфология, синтаксис, тиэкис) туһунан уопсай өйдөбүлү иҥэриигэ тирэҕирэн, 

үөрэнээччи толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы, сааһыгар сөп түбэһиннэрэн, өй үлэтин дьайыыларыгар үөрэтии; 

        - төрөөбүт тылы билии, харыстааһын, сайыннарыы сүрүн ньымаларыгар үөрэтии. 



Үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ 

Ытык өйдөбүллэри иҥэрии түмүгэ 

(личностные результаты) 

      Саха тылын оскуолаҕа үөрэтии кэмигэр оҕо маннык ытык өйдөбүллэри (духуобунай сыаннастары) иҥэриннэҕинэ төрөөбүт тыла 

сайдарыгар бэриниилээх, эппиэтинэстээх буоларыгар, бэйэтин кыаҕын толору туһанарыгар эрэниэххэ сөп. 

      Төрөөбүт тыл - омугу сомоҕолуур  тыл буоларын өйдүүр. 

      Төрөөбүт тыл төрүт айылгыта, үйэлээх үгэһэ, этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-уран айымньытыгар уонна уус-уран литератураҕа 

сөҥмүтүн билэр. 

       Төрөөбүт тылын сайыннарар, кэлэр көлүөнэҕэ тириэрдэр ытык иэстээҕин, ийэ тыл үйэлэргэ чөл туруктаах буоларыгар тус оруоллааҕын 

өйдүүр. 

       Төрөөбүт тыл иитиллэр, үөрэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэҕэйэр. 

        Төрөөбүт тыл элбэх омук алтыһан бииргэ олорор кэмигэр, икки (элбэх) тылланыы усулуобуйатыгар хас биирдии киһиттэн 

харыстабыллаах сыһыаны эрэйэрин өйдүүр. 

 

 

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ 

(метапредметные результаты) 

Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл. 

Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох-ханнык түмүккэ кэлиэхтээҕин быһа холоон билэр. Тугу 

билэрин-билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээҕин арааран өйдүүр. Сылга бииртэн итэҕэһэ суох төрөөбүт тылга аналлаах бырайыактарга 

кыттан (тус бырайыага, коллективнай бырайыак) үлэлиир. 

          Тылы сэрэйэр дьоҕуру (языковое чутье, чувство языка) сайыннарыы. Бэйэтин сааһыгар сөп түбэһэр тиэкискэ үөрэппит матырыйаалын 

сүнньүнэн тыл литературнай нуормата саҥарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар төһө сөпкө эбэтэр сыыһа туттулларын тута сэрэйэн билэр, 

итэҕэһин, алҕаһын быһаарар, көннөрөр, бэйэтин тылыгар-өһүгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуһарга дьулуһар. 

           Тылын сайыннарар баҕаны үөскэтии (потребность в совершенствовании собственной речи). Төрөөбүт тылын барҕа баайын 

сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл күүһүн, кыаҕын толору туһанарга, тылын-өйүн бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын 

сиһилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуһар. 

            Хонтуруолланыы. Бэйэ саҥатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаһа суох саҥарарга, санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар 

  Билэр-көрөр сатабыл.Сүрүн үөрэнэр сатабыл. 

            Үлэ сыалын-соругун таба туруоруу, төрөөбүт тылын үөрэтэригэр сыал-сорук туруорунан көдьүүстээхтик үлэлиир. 

            Билиини-көрүүнү кэҥэтэр араас матырыйаалы туһаныы. Сахалыы үөрэх-наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, 



энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) туһааннаах информацияны, билиини дөбөҥнүк булар, бэлиэтэнэр, түмэр,ситимниир араас ньыманы 

табыгастаахтык туһанар. Сахалыы тахсар оҕоҕо аналлаах республика, улуус, оскуола хаһыаттарын-сурунаалларын (Кэскил, Чуораанчык, 

о.д.а.) тиһигин быспакка ааҕар, араадьыйанан, ттелевизорынан сахалыы биэриилэри сэргээн истэр-көрөр, үөрэҕэр, чинчийэр, айар үлэтигэр 

көдьүүстээхтик туһанар. Сахалыы үөрэҕи сайыннарар интернет-сайтартан туһалаах, наадалаах информацияны булан, сөпкө наардаан 

туһанар, тиэкиһи компьютерга сахалыы шрибинэн бэйэтэ тэтимнээхтик бэчээттиир, интернет нөҥүө сахалыы ыытыллар араас тэрээһиннэргэ 

төрөөбүт тыл литературнай нуорматын тутуһан, көхтөөхтүк кыттар. 

            Билиини сааһылааһын (структурирование знаний ). Саҥа билии ыларга баар билиитигэр тирэҕирэр. Атын предметтэргэ ылбыт 

билиитин сатаан ситимниир (интеграция знаний).  

            Тобулук өйү сайыннарар үөрүйэхтэр. Төрөөбүт тыл оскуолаҕа оҕону сайыннарар үөрэх тутаах салааларыттан (предметтэриттэн) 

биирдэстэрэ. Онон үөрэнээччи саха тылын үөрэтэр кэмигэр үөрэнэгэ төрүт буолар өй үлэтин сүрүн үөрүйэхтэрин баһылыыр. 

            Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар тирэҕирэн, өй үлэтин араас дьайыыларын кэбэҕэстик толорор..тэҥнээһин (сравнение), 

ырытыы (анализ), холбооһун (синтез), түмүктээһин (обобщение), (сериация), ханыылатан сааһылааһын (классификация), майгыннатыы 

(аналогия), сааһылаан ситимнээһин (систематизация). Итини сэргэ араас тойоннуур ньыманы (индукция, дедукция) табыгастаахтык туһанан 

дьону итэҕэтэр, ылыннарар курдук санаатын сааһылаан этэр үөрүйэҕэ сайдар. 

            Рефлексия. Сыалы-соругу ситиһэр ньымаларын уонна усулуобуйаларын төһө сөпкө талбытын сыаналыыр. Үлэ хаамыытын хайдах 

салайан иһэрин кэтээн көрөр. Үлэ түмүгүн дьон интэриэһин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсиир. 

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

бэлиэлэринэн тыл, этии, тиэкис моделын оҥорор. Бэриллибит моделга тирэҕирэн, тылы, этиини толкуйдуур, тиэкис айар. Этиини тиэкиһи 

көннөрөргө анал корректорскай бэлиэлэри сатаан туһанар.Лингвистическэй билиини араас таблица, исхиэмэ, модель, диаграмма көмөтүнэн 

көрдөрөр. Таблицанан, исхиэмэнэн, моделынан, диаграмманан көрдөрүллүбүт лингвистическэй билиини өйдүүр уонна кэпсиир. 

           Бодоруһар сатабыл.  

           Бииргэ үлэлииргэ үөрүйэх. Дьону кытта бииргэ алтыһан үөрэнэр, үлэлиир араас дньыманы баһылыыр (пааранан, бөлөҕүнэн, 

хамаанданан, о.д.а.). Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаахтык алтыһыы туругар кэбэҕэстик киирэр (продуктивное 

взаимодействие), биир сыаллаах-соруктаах дьонун кытта таһаарыылаахтык, көдьүүстээхтик үлэлиир үөрүйэхтэнэр (родуктивное 

сотрудничество). 

            Кэпсэтэр үөрүйэх. Кэрсэтии уратыларын өйдүүр, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр киһитин убаастыыр, сэҥээрэр, санаатын болҕойон истэр, 

ылынар. Ханнык баҕарар эйгэҕэ кэпсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр, сонурҕатар, көҕүлүүр сатабылы табан туһанар.  

Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ көрбүтүн, истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир. Дьон өйдөспөт, тыл тылга киирсибэт буолар төрүөттэрин 

сөптөөхтүк сыаналыыр, сатаан ырытар, өйдөһүү суолун дөбөҥнүк тобулар. 

            Кэпсэтии сиэрин (речевой этикет) тутуһар үөрүйэх. Дьону кытта алтыһыыга кэпсэтии сиэрин тутуһар, туттан-хаптан бодоруһуу 

ньымаларын тоҕоостоохтук туттар. 



           Сахалыы дорооболоһор, билсиһэр, быраһаайдаһар, көрдөһөр, бырастыы гыннарар, буойар, телефонунан кэпсэтэр, о.д.а. үгэстэри 

иҥэриммит, күннээҕи олоҕор өрүү туттар. 

 

Тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ 

(предметные результаты) 

Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическэй, лексическэй, грамматическай) тутуһар. Дорҕоону, буукубаны, тыл сүһүөҕүн, саҥа 

чааһын, этии чилиэнин, судургу этиини булар, быһаарар, наардыыр. 

           Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуһар. 

           Тиэкис өйдөбүлүн, бэлиэтин билэр (тиэмэтэ,сүрүн санаата, аата, эпиграф, тутула, этиилэртэн ситимэ). 

           Саныыр санаатын сааһылаан, дьоҥҥо өйдөнүмтүөтүк, тиийимтиэтик этэр, тиэкис тутулун тутуһан суруйары сатыыр. 

           Тиэкис тииптэрин сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун диэн араарар. 

           Монолог (сэһэргиир, ойуулуур, тойоннуур) уонна диалог (кэпсэтии, санаа үллэстии, ыйыталаһыы, о.д.а.) арааһын сатаан туһанар. 

           Бэйэ саҥатын (тылынан, суругунан) сатаан хонтуруолланар, тиэкиһин ис хоһоонун, тылын-өһүн сыаналанар, алҕастсрын булар, 

чочуйар, тупсарар. 

Үөрэх дьылын бүтүүтэ үөрэнээччигэ ирдэбил: 

- саха тылын дорҕооннорун арааһын билэр; 

- тылы табатык сүһүөхтүүр; 

- тыл сүһүөхтэрин уонна дорҕооннорун ырытар; 

- предмет аатын, бэлиэтин, тугу гынапын көрдөрөр тыллары ыйытыы көмөтүнэн быһаарар; 

- кэпсиир, ыйытар, соруйар, күүһүрдэр этиилэри сөпкө интонациялаан саҥарар, быһаарар; 

- этии тутаах чилиэннэрин бэлиэтиир, дакаастыыр; 

- аахпыттан суруйар буолуохтаах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Уруок тиэмэтэ Ча

аһа 

Тустаах үөрэх кууруһун 

үөрэтии түмүгэ 

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы 

түмүгэ 

Бэрэбиэр

кэлиир 

үлэ 

көрүҥэ 

1 Дорҕоон. Буукуба. Тыл. 

Этии. 
1 Бодоруһуу-

дьонукыттабиирсыаллаахүөрэнии, 

үлэлээһин. 

Бодоруһуукултууратакиһиолоҕорсуолтатынараас

холобурдарытуһананбыһааранкэпсиир. 

 

2 Дорҕоонуоннабуукуба. 1 Бодоруһуукултууратынтутуһуу. 

Сөпкөистииуоннасаҥарыы. 

Суругунанбодоруһууүгэһинтутуһаргакыһаллар. 

Табасуруйар, сурукбэлиэтинсөпкөтуруорар. 

 

3 Тылы сайыннарыы 1 Кэпсэтэргэсиэри-туомутутуһуу. Кэпсэтиисиэринсахалыыүгэһиндьонукыттабодор

уһарыгартабатуһанаргаэрчиллэр. 

 

4 Аһаҕасдорҕоонноруонна

буукубалар. 
1 Аһаҕасдорҕоонноруарааранистииуон

натаба 

саҥарыы, суруйуу. 

Аһаҕас  дорҕоон арааһын тэҥнээн, уратыларын 

быһаарар. Аһаҕас   дорҕоон үөскүүр ньымаларын 

быһаарар, ырытар. 

 

5 Аһаҕасдорҕоонноруонна

буукубалар. 
1 Аһаҕасдорҕоонноруарааранистииуон

натаба 

саҥарыы, суруйуу. 

Аһаҕас  дорҕоон арааһын тэҥнээн, уратыларын 

быһаарар. Аһаҕас   дорҕоон үөскүүр ньымаларын 

быһаарар, ырытар. 

 

6 Аһаҕасдорҕоонноруонна

буукубалар. 
1 Аһаҕасдорҕоонноруарааранистииуон

натаба 

саҥарыы, суруйуу. 

Аһаҕас  дорҕоон арааһын тэҥнээн, уратыларын 

быһаарар. Аһаҕас   дорҕоон үөскүүр ньымаларын 

быһаарар, ырытар. 

 

7 Аһаҕасдорҕоонноруонна

буукубалар. 
1 Аһаҕасдорҕоонноруарааранистииуон Аһаҕас  дорҕоон арааһын тэҥнээн, уратыларын 

быһаарар. Аһаҕас   дорҕоон үөскүүр ньымаларын 

 



натабасаҥарыы, суруйуу. быһаарар, ырытар. 

8 Чиӊэтии. 1 Аһаҕасдорҕоонуарааранистииуоннат

абасаҥарыы, суруйуу. 

Аһаҕас дорҕоон арааһынтэҥнээн, 

уратыларынбыһаарар.Аһаҕасдорҕоонүөскүүрньы

маларынбыһаарар, ырытар. 

 

9 Суругунанүлэ. 1 Аһаҕасдорҕоонуарааранистииуоннат

абасаҥарыы, суруйуу. 

Аһаҕас дорҕоон арааһынтэҥнээн, 

уратыларынбыһаарар.Аһаҕасдорҕоонүөскүүрньы

маларынбыһаарар, ырытар. 

 

1

0 

Бүтэйдорҕоонноруоннаб

уукубалар. 
1 Бүтэйдорҕоонноруарааранистииуонн

атабасаҥарыы, суруйуу. 

Бүтэй дорҕоон арааһын тэҥнээн, уратыларын 

быһаарар. Бүтэй  дорҕоон үөскүүр ньымаларын 

быһаарар, ырытар. 

 

1

1 

Сэргэстэспитбүтэйдорҕо

оннор. 
1 Сэргэстэспит 

бүтэйдорҕоонноруарааранистииуонн

атабасаҥарыы, суруйуу. 

Сэргэстэспит бүтэй дорҕоону  тэҥнээн, 

уратыларын быһаарар.  

 

1

2 

Хоһуласпытбүтэйдорҕоо

ннор. 
1 Хоһуласпыт 

бүтэйдорҕоонноруарааранистииуонн

атабасаҥарыы, суруйуу. 

Хоһуласпыт бүтэй дорҕоону  тэҥнээн, 

уратыларын быһаарар.  

 

1

3 

Хоһуласпытбүтэйдорҕоо

ннор. 
1 Хоһуласпыт 

бүтэйдорҕоонноруарааранистииуонн

атабасаҥарыы, суруйуу. 

Хоһуласпыт бүтэй дорҕоону  тэҥнээн, 

уратыларын быһаарар.  

 

1

4 

Маарыннаһарбүтэйдорҕо

оннор. 
1 Маарыннаһар 

бүтэйдорҕоонноруарааранистииуонн

атабасаҥарыы, суруйуу. 

Маарыннаһар бүтэй дорҕооннору тэҥнээн, 

уратыларын быһаарар.  

 

1

5 

Маарыннаһарбүтэйдорҕо

оннор. 
1 Маарыннаһар 

бүтэйдорҕоонноруарааранистииуонн

атабасаҥарыы, суруйуу. 

Маарыннаһар бүтэй дорҕооннору тэҥнээн, 

уратыларын быһаарар.  

 



1

6 

 

Маарыннаһарбүтэйдорҕо

оннор. 
1 Маарыннаһар бүтэй дорҕооннору 

арааран истии уонна таба саҥарыы, 

суруйуу. 

Маарыннаһар бүтэй дорҕооннору тэҥнээн, 

уратыларын быһаарар.  

 

1

7 

Бүтэйдорҕоонноруоннаб

уукубалар. 
1 Бүтэйдорҕоонноруарааранистииуонн

атаба 

саҥарыы, суруйуу. 

Бүтэй дорҕоон арааһын тэҥнээн, уратыларын 

быһаарар. Бүтэй  дорҕоон үөскүүр ньымаларын 

быһаарар, ырытар. 

 

1

8 

Түмүктүүруруок. 1 Бүтэйдорҕоонноруарааранистииуонн

атаба 

саҥарыы, суруйуу. 

Бүтэй дорҕоон арааһын тэҥнээн, уратыларын 

быһаарар. Бүтэй  дорҕоон үөскүүр ньымаларын 

быһаарар, ырытар. 

 

1

9 

Суругунанүлэ. 

Ситимнээхсаӊанысайынн

арыы. 

1 Бүтэйдорҕоонуарааранистииуонната

ба 

саҥарыы, суруйуу. 

Бүтэй дорҕоон арааһын тэҥнээн, уратыларын 

быһаарар.Бүтэй дорҕоон үөскүүр ньымаларын 

быһаарар, ырытар. 

Словарнай 

диктант 

№2 

2

0 

Тыл сүһүөхтэрэ. 1 Тылы сөпкө сүһүөххэ көһөрүү Сүһүөх араарыы ньыматын быһаарар, ырытар  

2

1 

Сүһүөххэараарыы. 1 Тылы сөпкө сүһүөххэ көһөрүү Сүһүөххэ араарыы ньыматын быһаарар, ырытар  

2

2 

Сүһүөххэараарыы. 1 Тылы сөпкө сүһүөххэ көһөрүү Сүһүөххэ араарыы ньыматын быһаарар, ырытар  

2

3 

Тылы көһөрүү. 1 Тылы сөпкө  көһөрүү Тылы  көһөрүү ньыматын быһаарар, ырытар  

2

4 

Тылы көһөрүү. 1 Тылы сөпкө  көһөрүү Тылы  көһөрүү ньыматын быһаарар, ырытар  



2

5 

Хатылааһын. 1 Тылы сөпкө сүһүөххэ көһөрүү Сүһүөххэ араарыы ньыматын быһаарар, ырытар  

2

6 

Барбытычиӊэтии. 

Диктант. 
1 Тылы сөпкө көһөрөн суруйуу Тылы  көһөрүү ньыматын быһаарар, ырытар  

2

7 

Хонтуруолунайүлэ. 1 Тылы сөпкө көһөрөн суруйуу Тылы  көһөрүү ньыматын быһаарар, ырытар  

2

8 

Чиӊэтии. 1 Тылы сөпкө көһөрөн суруйуу Тылы  көһөрүү ньыматын быһаарар, ырытар  

2

9 

Киириидорҕооннор. 1 Киирии дорҕооннору таба суруйуу Киирии дорҕооннору сөпкө ырытар, суруйар  

3

0 

Киирииаһаҕасдорҕоонно

рбуукубаларая,е,ѐ,ю. 
1 Киирии дорҕооннору таба суруйуу Киирии дорҕооннору сөпкө ырытар, суруйар  

3

1 

Киирииаһаҕасдорҕоонно

рбуукубалара. 
1 Киирии дорҕооннору таба суруйуу Киирии дорҕооннору сөпкө ырытар, суруйар  

3

2 

Киириибүтэйдорҕооннор

: в, ф, ш, ж. 
1 Киирии дорҕооннору таба суруйуу Киирии дорҕооннору сөпкө ырытар, суруйар  

3

3 

Киириибүтэйдорҕооннор

: з, ц, щ. 
1 Киирии дорҕооннору таба суруйуу Киирии дорҕооннору сөпкө ырытар, суруйар  

3

4 

Тылы сайыннарыы. 1 Киирии дорҕоонноох тыллары 

туттан кэпсээн оҥорор 

Кэпсэтии сиэрин сахалыы үгэһин дьону кытта 

бодоруһарыгар таба туһанарга эрчиллэр. 

 

3

5 

Суругунанүлэ. 1 Киирии дорҕооннору таба суруйуу Киирии дорҕооннору арааран истэр, суруйар  

3 Киириидорҕооннор. 1 Киирии дорҕооннору таба суруйуу Киирии дорҕооннору арааран истэр, суруйар  



6 

3

7 

Охсуулаах О. 1 Охсуулаах О дорҕоону таба суруйуу Охсуулаах О дорҕоону таба истэр, ырытар  

3

8 

Киириидорҕооннор.Түмү

ктүүруруок, 
1 Киирии дорҕооннору таба суруйуу Киирии дорҕооннору арааран истэр, суруйар  

3

9 

Алфавит. 1 Буукубалары таба ааҕыы, суруйуу Дорҕооннору арааран истэр, суруйар  

4

0 

Предмет аата. Киһиаата, 

араспаанньата. 
1 Ким?Туох?диэныйытыыгаэппиэттии

ртылларыараа-ра, суруйаүөрэнии. 

Араас тылы 

ыйытыыгасөптүбэһэринэнбөлөхтүүр. 

 

4

1 

Предмет аата. 

Дьиэкыылларынаата. 
1 Тылларыбөлөххөараарар, тыл 

тугубэлиэтииринбыһаарар. 

Саҥачаастарынанбэриллибиттылларыүөскыйыты

ыларынантэҥнээннаардыыр. 

 

4

2 

Предмет бэлиэтэ. 

Куораттар, 

өрүстэр..ааттара. 

1 Тылларыбөлөххөараарар,тыл 

тугубэлиэтииринбыһаарар. 

Саҥачаастарынанбэриллибиттылларыүөскыйыты

ыларынантэҥнээннаардыыр. 

 

4

3 

Предмет бэлиэтэ. 1 Предмет 

бэлиэтинкөрдөрөртылларыараара,су

руйаүөрэнии. 

Предмет 

бэлиэтинкөрдөрөртылларыыйытыыларынантэҥн

ээннаардыыр. 

 

4

4 

Предмет тугугынара. 1 Предмет 

тугугынарынкөрдөрөртылларыыйыт

ыыкөмөтүнэнбыһаараүөрэнии 

Предмет 

тугугынарынкөрдөрөртылларынаардыыр. 

 

4

5 

Предмет тугугынара. 1 Предмет 

тугугынарынкөрдөрөртылларыыйыт

ыыкөмөтүнэнбыһаараүөрэнии 

Предмет 

тугугынарынкөрдөрөртылларынаардыыр. 

 

4 Тыл. 1 Тиэкиһиэтиилэргэараарансуруйуу, Этиигэсурукбэлиэтинтабатуруорансуруйар.  



6 тылларысааһы-лаан, 

ситэрэнэтиисуруйуу 

Сахалыыэтииинтонацият- 

тутуһансаҥараргаэрчиллэр. 

4

7 

Тыл. Түмүктүүруруок. 1 Тылларынаардаанустар,тугубэлиэти

иллэринбыһаарар 

Төрүтуоннакиириитыллартабасуруллууларынура

тытынболҕойор, табасуруйаргаэрчиллэр. 

 

4

8 

Этии. 1 Тиэкиһиэтиилэргэараарансуруйуу, 

тылларысааһы-лаан, 

ситэрэнэтиисуруйуу 

Этиигэсурукбэлиэтинтабатуруорансуруйар. 

Сахалыыэтииинтонацият- 

тутуһансаҥараргаэрчиллэр. 

 

4

9 

Түмүктүүрэрчиллиилэр. 1 Тылларыситимнээнэтииоҥоруу, 

бөлөххөсөпкөараарыы. 

Саҥачаастарынанбэриллибиттылларыүөскүүрый

ытыыларынантэҥнээннаардыыр. 

 

5

0 

Түмүктүүрэрчиллиилэр. 1 Этии бары көрүҥнэринсөпкөтуттан, 

кыратиэкистэриоҥоруу 

Этииараастарыгарсурукбэлиэтинсөпкөсуруйар, 

туруорар. 

 

5

1 

Түмүктүүрэрчиллиилэр. 1 Тылларыситимнээнэтииоҥоруу, 

бөлөххөсөпкөараарыы. 

Саҥачаастарынанбэриллибиттылларыүөскүүрый

ытыыларынантэҥнээннаардыыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. РОДНОЙ ЯЗЫК ( 2 ПОЛУГОДИЕ) 

 

№ Тема уроков час По плану По факту Вид контроля Примечание  

1 Дорҕоон. Буукуба. Тыл. Этии. 1     

2 Дорҕоонуоннабуукуба. 1     

3 Тылы сайыннарыы 1     

4 Аһаҕасдорҕоонноруоннабуукубалар. 1     

5 Аһаҕасдорҕоонноруоннабуукубалар. 1     

6 Аһаҕасдорҕоонноруоннабуукубалар. 1     

7 Аһаҕасдорҕоонноруоннабуукубалар. 1     

8 Чиӊэтии. 1   ФРОНТАЛЬНЫЙ  

9 Суругунанүлэ. 1     

10 Бүтэйдорҕоонноруоннабуукубалар. 1   ТЕМАТИЧЕСКИЙ  

11 Сэргэстэспитбүтэйдорҕооннор. 1     

12 Хоһуласпытбүтэйдорҕооннор. 1     

13 Хоһуласпытбүтэйдорҕооннор. 1   ФРОНТАЛЬНЫЙ  

14 Маарыннаһарбүтэйдорҕооннор. 1     

15 Маарыннаһарбүтэйдорҕооннор. 1     



16 Маарыннаһарбүтэйдорҕооннор. 1   ТЕМАТИЧЕСКИЙ  

17 Бүтэйдорҕоонноруоннабуукубалар. 1     

18 Түмүктүүруруок. 1     

19 Суругунанүлэ. Ситимнээхсаӊанысайыннарыы. 1     

20 Тыл сүһүөхтэрэ. 1     

21 Сүһүөххэараарыы. 1   ФРОНТАЛЬНЫЙ  

22 Сүһүөххэараарыы. 1     

23 Тылы көһөрүү. 1     

24 Тылы көһөрүү. 1   ТЕМАТИЧЕСКИЙ  

25 Хатылааһын. 1     

26 Барбытычиӊэтии. Диктант. 1     

27 Хонтуруолунайүлэ. 1     

28 Чиӊэтии. 1   ФРОНТАЛЬНЫЙ  

29 Киириидорҕооннор. 1     

30 Киирииаһаҕасдорҕооннорбуукубаларая,е,ѐ,ю. 1     

31 Киирииаһаҕасдорҕооннорбуукубалара. 1     

32 Киириибүтэйдорҕооннор: в, ф, ш, ж. 1     

33 Киириибүтэйдорҕооннор: з, ц, щ. 1   ТЕМАТИЧЕСКИЙ  

34 Тылы сайыннарыы. 1   ФРОНТАЛЬНЫЙ  

35 Суругунанүлэ. 1     



36 Киириидорҕооннор. 1     

37 Охсуулаах О. 1     

38 Киириидорҕооннор.Түмүктүүруруок, 1     

39 Алфавит. 1     

40 Предмет аата. Киһиаата, араспаанньата. 1     

41 Предмет аата. Дьиэкыылларынаата. 1     

42 Предмет бэлиэтэ. Куораттар, өрүстэр..ааттара. 1   ФРОНТАЛЬНЫЙ  

43 Предмет бэлиэтэ. 1     

44 Предмет тугугынара. 1     

45 Предмет тугугынара. 1   ТЕМАТИЧЕСКИЙ  

46 Тыл. 1     

47 Тыл. Түмүктүүруруок. 1     

48 Этии. 1     

49 Түмүктүүрэрчиллиилэр. 1   ФРОНТАЛЬНЫЙ  

50 Түмүктүүрэрчиллиилэр. 1     

51 Түмүктүүрэрчиллиилэр. 1     

 

 

 

 



 

 


