
№ Тиэмэтэ чаа

ьа 

Былааннанар тумук   

1   Тустаах уерэх 

биридимитэтин уерэтии 

тумугэ 

Уерэх сатабылларын инэрии 

тумугэ 

Ытык ейдебуллэри 

инэрии тумугэ 

былаа

н 

Факт 

Уерэнээччи улэтин керунэ: «Литература аа5ыыта» үөрэх кинигэтинэн сирдэтинэр. Болдьох бэлиэлэри быһаарар. Наадалаах 

салааны үөрэх кинигэтин ис хоһоонунан булар.  

I чиэппэр  Уерэх баар-бараммат баай. 

  

 Киирии уруок.  

Уорэх кинигэтин ис 

Хоьооно 

1 Кинигэ-киьи-аймах 

култууратын ураты сыаннаьа 

буоларын ейдеен, сиэрдээх 

сыьыаны олохсутар. 

Соруда5ы толорорго сана араас 

ньымаларын баьылыыр. Уерэх 

дьарыгын сыалын уонна соругун 

ейдуур, септеех ньымалары булуан 

туттар, туьанар 

Уерэх баар – бараммат 

баай. Уерэнэр ба5аны, 

бэйэни сайыннарар.  

  

Иитиллэр ийэ айылҕабыт (8 чаас) 

Уерэнээччи улэтин керунэ: Саха суруйааччыларын айымньыларын кытта билсии. Аахпыт айымньыларын ыйытыы кеметунэн ырытар 

ньымаларынан туьанан текси ырытыы. Аахпыт айымньыларыгар ыйытыы туруоруу. 

Тиэмэ аатыгар ологуран туох туьунан айымньылар киирбиттэрин сабагалыыр. Айымньы ааптарын уонна кинигэ аатын билэр. Искэ таска аагар. 

Пейзаж уус-уран ньыма диэн ойдобул ис хоьоонун уратытын быьаарар.Тэннээьин тыыннаагымсытыы диэн ойдуур бэйэ холобурун булар. 

Худуоьунньуктар айылга туьунан хартыыналарын ойуулаан кэпсиир. Кэпсииригэр туьанар тылларын булар. Уус-уран уонна ойуулуур-дьуьуннуур 

айымньылары тэнниир. Кинигэ быыстапкатын тиэмэтин уонна аатын быьаарар. Кинигэлэри болохтуур. Наадыйар кинигэтин булар. Уорэх 

кинигэтигэр баар хонтуруоллуур улэгэ ологуран ситиьиилэрин сыаналанар. 

2 Михаил Чооруоьап.  

Балысхан баайдаах 

дойду. 

1 

 

 

 

 

-хоһоон тылын суолтатын 

быһаарар ;        -

хоһоонноохтук ааҕар, -

тиэкис ис хоьоонугар 

маарынныыр тубэлтэни бэйэ 

кэпсээһинэ- төрөөбүт 

айылҕабыт туһунан хоһоон 

иэйиитин таба ааҕарга, 

кэпсииргэ; - тиэкис ис 

хоһоонун автор тылынан 

кэпсиир; -сүрүн ис хоһоонун 

Тиэкис уратытын, тутулун, 

керуннэрин арааран, сепке туЬанар. 

Айымньы сурун санаатын, тиэмэтин, 

керунун ейдуур. Уус-уран айымнньы 

тиэкиЬин интонацияны, тохтобулу, 

тиэмпэни тутуЬан аа5ар. ХоЬоону 

ейтен доргуччу аа5ар. 

Ийэ айыл5а. олорор 

мутуккун кэрдимэ. 

Терут дьарык. 

  

3 Николай Габышев. 

Буоккэ киьиргэс дуо 

1 Тиэмэни бэйэтэ таьаарар, 

былаанныыр уонна тумуктуур; 

тылыниеьун бэйэтэ сатаан чочуйан, 

Ийэ айыл5а. олорор 

мутуккун кэрдимэ. 

Терут дьарык. 

  



кэпсииргэ,ыйытыыларга 

эппиэттииргэ; -тиэкис 

түмүгүн уларытарга; - билбэт 

тыллары ырытарга, 

быьаарарга; - ыйытыы 

эппиэтин кинигэттэн 

буларга;   

тупсаран, санаатын сиьилии этэргэ, 

кэпсииргэ дбулуьар. 

4 

 

Моисей Ефимов. 

Куьун кутаата. 

Григорий Данилов. 

Ким киэргэттэ 

1 Поэт то5о тереебут дойдутун 

айыл5атын хоьуйарын 

ейдуургэ, билэргэ 

уерэнэллэр. Поэкка суруйар 

кэмигэр ханнык иэйии 

киирбитин, онтон сиэттэрэн 

поэт майгытын быьаарыы. 

Уус-уран хоьуйуу 

ньымаларын булуу 

Ойуулуур уус-уран тыллар 

баалларын билии. Айыл5а 

хартыынатын хоьоонно 

ейдеен керуу. Хоьоон 

сургэтин таайарга ханнык 

ньымалар айыл5аны 

хоьуйууга туттуллар 

ньымалары кытта 

билсии(тэннээьин, эпитет, 

тыыннаа5ымсытыы).  

Саха литературатын айымньыларын 

суолтатын быьаарыы, омук 

быьыытынан культурабыт сор5ото 

буоларын ейдееьун. Уерэхз соругун 

быьаарыы, уруок устата ону тутуьа 

сылдьыы, уруок устата уерэх 

дьайыыларын кытта тэннээьин. 

Пааранан, беле5унэн ыйытыы 

туруоруу, этэр этии сыалын ейдееьун  

Теманы бэйэтэ таьаарар, 

былаанныыр уонна тумуктуур; 

тылын-еьун бэйэтэ сатаан чочуйан, 

тупсаран, санаатын сиьилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуьар; до5отторун 

санааларын истэр. Бэйэтэ эмиэ тус 

санаалаах кэпсэтиигэ кыттар. 

Учуутал соруда5ын 

бэйэ толоруута; 

аа5ыыга уонна араас 

кинигэ5э интэриэьи 

уескэтии. 

Тереебут дойдуга 

тапталы иитии 

Тэннээ керуу, оло5у 

кытта сибээс 

  

5 Чагылган. Кыьынны 

ырыа.  

1   

6 Иван Мигалкин. Мин 

сааьы таптыыбын. 

1 Тереебут дойдуга 

тапталыы иитии, 

уруокка 

саастыылаахтарын 

кытары бодоруьар, тус 

бэйэтин уонна бииргэ 

куолаан улэ 

туммугуттэн астынар. 

  

7 Леонид Попов. 

Моойторук охсуста. 

1   

8 Иннокентий Сосин. 

Дьэдьэнньиттэр.  

1   

9 Ситиьиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит. 

1 Аахпыт айымньыларын, 

суруйааччыларын теье 

билэрин бэрэбиэркэлэнэр. 

Теманы бэйэтэ таьаарар, 

былаанныыр уонна тумуктуур; 

тылын-еьун бэйэтэ сатаан чочуйан, 

тупсаран, санаатын сиьилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуьар; до5отторун 

санааларын истэр. Бэйэтэ эмиэ тус 

санаалаах кэпсэтиигэ кыттар. 

  



Уерэнээччи улэтин керунэ:Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар киирбиттэрин сабаҕалыыр. Кинигэ арааһа, чопчу өйдөбүл ис 

хоһоонун быһаарар: кинигэ муудараһа, кинигэ туһунан улуу этиилэри доҕотторун кытта дьүүллэһэр. Кинигэ туһунан бэйэ санаатын чопчулуур. 

Сахалыы бастакы үөрэх кинигэтин туһунан тугу билэрин уонна сабаҕалаан кэпсиир. Доҕорун санаатын ситэ истэр, пааранан үлэлиир. Бэйэ 

иһитиннэриитин бэлэмнииригэр атын кинигэлэри сөпкө туһанар, талар. Кинигэ быыстапкатын тиэмэтин быһаарар. Кинигэлэри тиэмэлэринэн 

наардыыр. Бэриллибит тиэмэҕэ биир кинигэни талан билиһиннэрэр. 

Кинигэ – мин аргыһым – 4 ч 

10 Федор Ефимов. 

Бастакы кинигэлэр. 

1 Айымнньы ис хоЬоонун, 

тылын-еЬун, сана 

интонациятын бол5ойон 

истэр. Айымнньы ис 

хоЬоонун ыйытыыга 

кылгатан сиЬилии 

эппиэттиир. Билбэт тылын 

быЬаарыылаах тылдьыттан 

булар. 

Кэпсээни самостоятельно 

болгойон аа5ар. хоЬоонун 

бэриллибит сэЬэргээЬин 

текси кэпсии уерэнэр. 

Теманы бэйэтэ таьаарар, 

былаанныыр уонна тумуктуур; 

тылын-еьун бэйэтэ сатаан чочуйан, 

сиьилии кэпсииргэ дьулуьар; уруок 

кэмигэр ыытыллар ей улэтин 

тумугун ырытар, тус санаатын этэр; 

наадалаах информацияны кинигэттэн 

кердеен булар; онон сирдэтинэр; 

кинигэ суолтатын ааспыт, билинни, 

кэлэр кэмнэ суолтатын ейдуур; 

ылбыт информациятыттан кинигэ 

уескээбит историятын тумугун 

онорор; оскуола библиотекатыттан 

тематическай картотеканы туьанан 

кинигэни булар; аа5ыы 

быраабылатын билии уонна тутуьуу; 

бэйэ беле5унэн туонна пааранан 

улэ5э алтыьыы быраабылатын 

тутуьар; атын киьи тус санаатыгар 

ытыктабыллаахтык сыьыаннаьар 

 

 

Тереебут тылын бар5а 

баайын, норуотун 

угэстэрин билиитэ, 

киэн туттуута. 

Аа5ыыга уонна араас 

кинигэлэргэ 

интэриэьин уескэтэр. 

Бибилэтиэкэ-улахан 

баай. 

  

11 Буотур Тобуруокап. 

Кундуттэн кунду 

кылаат. 

1 Тиэкиһи сөпкө өйдөөн таска 

доргуччу аагар. 

Интонацияны тутуһар, 

тиэкистэн билбэт тылы 

булар, тиэкис ис хоһоонунан 

ыйытыыга эппиэттиир, 

ыйытыы туруорар. Кэпсээн 

ис хоһоонун өйдүүр, сүрүн 

өйдөбүлүн быһаарар 

  

12 Иннокентий Левин. 

Чэй суута. 

1   

13 Ситиьиибитин 

сыаналанабыт. 

Билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит. 

1 Бу салааҕа киирбит 

айымньылартан саамай 

сөбүлээбит айымньытын 

сиһилии кэпсиир 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох 

туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалаан санаа үллэстэр 

Кинигэ киһи аймах 

сайдыытыгар  улахан 

суолталааҕын  өйдүүр, 

туһанар. 

  



Эппиэтинэстээх буолуу, суобас, 

уо.д.а. сиэр-майгы үтүө өрүттэрин 

туһунан кэпсиир; 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын истэр. 

Остуоруйа дойдута- 8ч 

Уерэнээччи улэтин керунэ:  Тиэмэ аатыгар ологуран туох туьунан айымньылар киирбиттэрин сабагалыыр. Таска уонна искэ болгомтолоохтук сурук 

бэлиэтин тутуьан аагар.Норуот уонна суруйааччы остуоруйата диэн ойдобул хоьоонун уратытын быьаарар. Алыптаах-дьиктилээх хамсыыр-харамай 

олох-дьаьах туьунан остуоруйа диэн араарар. Остуоруйа дьоруойдарын характеристикалыыр тэнниир. Ойууну сыныйан корор дьоруойдарын 

быьаарар хартыынанан кэпсээн онорор. Тиэкис былаанын онорор чаастарга араарар былаанна ологуран сиьилии кэпсиир. Ханнык остуоруйа 

дьоруойдарын собулуурун того собулуурун пааранан эбэтэр бологунэн улэгэ дьууллэьэр.Кинигэ быыстапкатын аатын уонна тиэмэтин быьаарар. 

Кинигэлэри тиэмэлэринэн болохтуур. Тиэмэнэн каталогтан наадалаах остуоруйатын булар. Оруоллары уллэрэр,доготторун кытта субэлэьэр. 

Айымньыны инсценировкалыыр. Бологунэн улэгэ кыттар. Уорэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур улэгэ ологуран,ситиьиилэрин сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

 

 

14 Тулаайах уол. (саха 

остуоруйата). 

1 Остуоруйа сюжетын уонна 

ис хоьоонун кытта 

билсиэхтэрэ. Алыптаах 

остуоруйалар уратыларын 

быьаара уерэнэллэр; 

остуоруйалары араара 

уерэнэллэр( аптаах, олох-

дьаьах, харамайдар 

тустарынан остуоруйалар), 

схема5а тирэ5ирэн аптаах 

остуоруйа элеменнэрин, 

геройдарын ааттыырга; 

текискэ салайынарга; тиэкси 

дор5оонноохтук аа5арга; 

интонация кеметунэн 

характеры, сургэлэрин, 

Остуоруйалары майгыннаьалларын 

уонна уратытын тэннииллэр уонна 

утары туруораллар.  

Айар дьо5урдарын 

сайыннарыы; текси 

аа5ар, ырытар кэмнэ 

бэйэ иэйиитин 

биллэрии. Остуоруйа 

геройдарыгар бэйэ 

сыьыанын кердеруу, 

этии; 

  

15 Кэ5э. (Эбэнки 

остуоруйата) 

1 Остуоруйалары майгыннаьалларын 

уонна уратытын тэннииллэр уонна 

утары туруораллар.  

Айар дьо5урдарын 

сайыннарыы; текси 

аа5ар, ырытар кэмнэ 

бэйэ иэйиитин 

биллэрии. Остуоруйа 

геройдарыгар бэйэ 

сыьыанын кердеруу, 

этии; 

  



16 Иннокентий Сосин. 

Икки чабычах. 

1 санааларын тиэрдэргэ; 

геройдары тэннииргэ, тас 

керуннэрин, онорбут 

быьыыларын-майгыларын, 

текси ис хоьоонунан 

араарарга уерэнэллэр. 

Былаанынан кэпсииргэ 

уерэниэхтэрэ; утуе уонна 

меку, кэрэ уонна бурэ диэн 

ейдебуллэргэ бэйэ санаатын 

этэргэ уерэнэллэр. Автор 

ханнык герой позициятын 

ейуурун ейдуур.  

Остуоруйалары майгыннаьалларын 

уонна уратытын тэннииллэр уонна 

утары туруораллар. 

Уерэх соругун толорорго улэ 

былаанын онороллор. Бэйэни 

сыаналааьын шкалатынан уонна 

бэлиэтинэн ситиьиилэрин ырытыы; 

аа5ааччы, уерэх таьымын урдэтэргэ 

дьулуьуу; беле5унэн уонна пааранан 

улэ быраабылатын ейдееьун.  

Айар дьо5урдарын 

сайыннарыы; текси 

аа5ар, ырытар кэмнэ 

бэйэ иэйиитин 

биллэрии. Остуоруйа 

геройдарыгар бэйэ 

сыьыанын кердеруу, 

этии; 

  

17 Александр Пушкин. 

Муора хонногор куех 

дууп маска. 

1 Айар дьо5урдарын 

сайыннарыы; текси 

аа5ар, ырытар кэмнэ 

бэйэ иэйиитин 

биллэрии. Остуоруйа 

геройдарыгар бэйэ 

сыьыанын кердеруу, 

этии; 

  

18 Карнайдаах 

уол.(Узбек 

остуоруйата) 

1 Остуоруйалары майгыннаьалларын 

уонна уратытын тэннииллэр уонна 

утары туруораллар. 

Уерэх соругун толорорго улэ 

былаанын онороллор. Бэйэни 

сыаналааьын шкалатынан уонна 

бэлиэтинэн ситиьиилэрин ырытыы; 

аа5ааччы, уерэх таьымын урдэтэргэ 

дьулуьуу; беле5унэн уонна пааранан 

улэ быраабылатын ейдееьун. 

Айар дьо5урдарын 

сайыннарыы; текси 

аа5ар, ырытар кэмнэ 

бэйэ иэйиитин 

биллэрии. Остуоруйа 

геройдарыгар бэйэ 

сыьыанын кердеруу, 

этии; 

  

19 Суус ей.(Алтай 

остуоруйата) 

1 Айар дьо5урдарын 

сайыннарыы; текси 

аа5ар, ырытар кэмнэ 

бэйэ иэйиитин 

биллэрии. Остуоруйа 

геройдарыгар бэйэ 

сыьыанын кердеруу, 

этии; 

  



20 Кэччэгэй 

балыксыт.(Саха 

остуоруйата) 

1 Остуоруйалары майгыннаьалларын 

уонна уратытын тэннииллэр уонна 

утары туруораллар. 

Уерэх соругун толорорго улэ 

былаанын онороллор. Бэйэни 

сыаналааьын шкалатынан уонна 

бэлиэтинэн ситиьиилэрин ырытыы;  

аа5ааччы, уерэх таьымын урдэтэргэ 

дьулуьуу; беле5унэн уонна пааранан 

улэ быраабылатын ейдееьун. 

Айар дьо5урдарын 

сайыннарыы; текси 

аа5ар, ырытар кэмнэ 

бэйэ иэйиитин 

биллэрии. Остуоруйа 

геройдарыгар бэйэ 

сыьыанын кердеруу, 

этии; 

  

21 Ситиьиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит. 

1 Остуоруйалар уратыларын билии 

уонна быьаарыы; остуоруйа геройун 

характеристикалыыры, остуоруйа 

геройдарын уонна сюжетын 

тэнниири сатыахтаах. Наадалаах 

учуутал соруда5ынан информацияны 

булары, текси ис хоьоонунан 

араараран былаан онорору.  

Учебникка баар бэйэ 

бэрэбиэркэтинэн бэйэ 

ситиьиитин уонна 

бэрэбиэркэтин оноруу; 

аа5ыыга инэриэстээх 

буолууну сайыннарар. 

  

Ойуулуур-дьүһүннүүр эйгэҕэ. Иван Попов. Внутренний вид урасы. Тимофей Степанов. Основные герои олонхо  

Олоҥхо-төрөөбүт тыл кэрэтэ, өбүгэ үгэһэ-4 ч 

Уерэнээччи улэтин керунэ: Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар киирбиттэрин сабаҕалыыр. Таска уонна искэ болҕомтолоохтук, сурук 

бэлиэтин тутуһан ааҕар. Норуот уонна суруйааччы остуоруйата диэн өйдөбүл хоһоонун, уратытын быһаарар. Алыптаах-дьиктилээх, хамсыыр харамай, 

олох-дьаһах туһунан остуоруйа диэн араарар. Остуоруйа дьоруойдарын характеристикалыыр, тэҥниир. Ойууну сыныйан көрөр, дьоруойдарын 

быһаарар, хартыынанан кэпсээн оҥорор. Тиэкис былаанын оҥорор, чаастарга араарар, былааҥҥа олоҕуран сиһилии кэпсиир. Ханнык остуоруйа 

дьоруойдарын сөбүлүүрүн, тоҕо сөбүлүүрүн пааранан эбэтэрбөлөҕүнэн үлэҕэ дьүүллэһэр. Кинигэ быыстапкатын аатын уонна тиэмэтин быһаарар. 

Кинигэлэри тиэмэлэринэн бөлөхтүүр. Тиэмэнэн каталогтан наадалаах остуоруйаны булар. Оруоллары үллэрэр, доҕотторун кытта сүбэлэһэр. 

Айымньыны инсценировкалыыр. Бөлөҕүнэн үлэҕэ кыттар. Үөрэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур үлэҕэ олоҕуран, ситиһиилэрин сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

 

22 Куннук 

Уурастыырап. 

Нуогалдьын кугас 

аттаах Тойон 

1 Олоҥхо – саха норуотун 

үйэлэр усталарыгар 

сайыннаран, иитиэхтээн 

аҕалбыт духуобунай баайа-

 Уруок  тиэмэтин бэйэтэ сабаҕалаан  

таһаарар,  сыалын соругун  туруорар;   

 Олоҥхо сүрүн санаатын, норуот  

тылынан уус – уран  айымньытын 

Олоҥхо Аан дойдуга 

киһи аймах чулуу 

айымньыта буолан аар - 

  



ДЬа5арыма 

бухатыыр. 

дуола. бутун олоҕун- 

дьаһаҕын историята 

буоларын өйдүүр. Айыы 

киһитэ диэн кимин быһаарар. 

саамай бөдөҥ  айымньыта буоларын 

билэр; 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

Бэйэтин санаатын этэр 

саарга аатырбытынан 

киэн туттар. 

23 Бибилэтикэҕэ 

дьарык. Күннүк 

Уурастыырап. 

Нуоҕалдьын Кугас 

аттаах Тойон 

Дьаҕарыма 

бухатыыр. 

Биһиги театрбыт. 

Олоҥхоттон быһа 

тардыыны туруоруу 

1 Олоҥхо ис хоһоонугар саха 

норуотун тылынан уус- уран 

айымньытын араас кыра 

көрүҥнэрэ: остуоруйа, сэһэн, 

чабырҕах, тойук арааһа 

буоларын билэр. 

 Уруок  тиэмэтин бэйэтэ сабаҕалаан  

таһаарар,  сыалын соругун  туруорар;  

 Олоҥхо сүрүн санаатын, норуот  

тылынан уус – уран  айымньытын 

саамай бөдөҥ  айымньыта буоларын 

билэр. 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

Бэйэтин санаатын этэр 

Олоҥхо Аан дойдуга 

киһи аймах чулуу 

айымньыта буолан аар - 

саарга аатырбытынан 

киэн туттар. 

  

24 Бэйэ ааҕыыта. Сергей 

Васильев. Күн Эрили 

1 Олоҥхо ис хоһоонугар саха 

норуотун тылынан уус- уран 

айымньытын араас кыра 

көрүҥнэрэ: остуоруйа, сэһэн, 

чабырҕах, тойук арааһа 

буоларын билэр. 

  Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  

таһаарар;  

Билэр-көрөр сатабыл:  

 Олоҥхо  ааҕыллар уратытын 

тутуһан, таска уонна искэ ааҕарга 

үөрэнэр; 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын 

Олоҥхо Аан дойдуга 

киһи аймах чулуу 

айымньыта буолан аар - 

саарга аатырбытынан 

киэн туттар. 

  

25 Ситиьиибитин 

сыаналанабыт. 

Билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит. 

1 Олоҥхо ис хоһоонугар саха 

норуотун тылынан уус- уран 

айымньытын араас кыра 

көрүҥнэрэ: остуоруйа, сэһэн, 

чабырҕах, тойук арааһа 

буоларын билэр. 

  Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  

таһаарар;  

Билэр-көрөр сатабыл:  

Олоҥхо туһунан тугу билэрин 

ыйытыыларга хоруйдаан тылынан 

эппиэттиир;Бөлөҕүнэн үлэҕэ 

көхтөөхтүк кыттар. доҕотторун 

санааларын истэр. 

Олоҥхо Аан дойдуга 

киһи аймах чулуу 

айымньыта буолан аар - 

саарга аатырбытынан 

киэн туттар. 

  

Ойуулуур-дьүһүннүүр эйгэҕэ. Иван Попов. Внутренний вид урасы. Тимофей Степанов. Основные герои олонхо 

Таптыыбын бары тыынар тыыннааҕы -6 ч 



Уерэнээччи улэтин сурун керуннэрэ:Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар киирбиттэрин сабаҕалыыр. Уус-уран уонна сурутуу 

литература диэн өйдөбүллэр чопчу ис хоһооннорун быһаарар. Уус-уран уонна сурутуу литератураны тэҥниир; уратыларын быһаарар. Көрдөөх-

күлүүлээх айымньы (айымньыга кырдьык уонна сымыйа) уратытын өйдүүр, араарар. Айымньыны болҕомтолоохтук ааҕар, ис хоһоонун быһаарар. 

Айымньыга кырдьыгы, сымыйаны араарар. Тиэкис былаанын оҥорор, чаастарга араарар, былааны тутуһан кэпсиир. Талан сөбүлүүр тиэкиһин 

оҥорор. Биллэрэр-көрдөрөр тиэкис уратытын өйдүүр, кэпсиир. Тиэкис туһунан ыйытыы биэрэр, ыйытыылары сыаналыыр. Оҕо хаһыатын, 

сурунаалын билэр, ааҕар. Наадыйар информациятын сурунаалтан булар. Айымньы дьоруойдарын туһунан пааранан уонна бөлөҕүнэн үлэҕэ 

дьүүллэһэр, дьоруой туһунан бэйэтин тус санаатын этэр, быһаарар. Оруоллары үллэрэр. Айымньыны туруорарга кыттар. Кинигэ быыстапкатын 

тиэм,этин уонна аатын быһаарар. Кинигэлэри бөлөхтүүр. Наадыйар кинигэтин булар. Үөрэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур үлэҕэ олоҕуран, 

ситиһиилэрин сыаналанар уонна бэйэтин бэрэбиэркэлэнэр. 

26 Владислав Авдеев. 

Олуйтарыы. 

1 Истэригэр айымньы ис 

хоьоонун ейдеен аа5ар 

буолуохтаахтар. Айымньы 

сурун санаатын уонна 

тиэмэтин быьаарыахтаахтар. 

Тиэкси кэпсиири, уерэппит 

материалыгар оло5уран атын 

айымньылары холобурдууру 

сатыахтаах.  

Тэринэр-дьаһанар сатабыл: Теманы 

бэйэтэ таһаарар, былаанныыр уонна 

түмүктүүр; 

Билэр-көрөр сатабыл:  

 Айымньы сүрүн ис хоһоонун 

ѳйдѳѳһүнэ, санаатын сиhилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһара;  

Бодоруһар сатабыл: 

 Айымньы туһунан доҕотторун 

санааларын истэр, бэйэтэ эмиэ тус 

санаалаах  кэпсэтиигэ  кыттыыта; 

Оҕо ситимнээн, 

толкуйдаан саҥарар, 

бэйэтин санаатын 

аһаҕастык этэр  

дьоҕурун сайыннарар. 

  

27 Николай Якутскай. 

Хотой до5оро. 

1 Истэригэр айымньы ис 

хоьоонун ейдеен аа5ар 

буолуохтаахтар. Айымньы 

сурун санаатын уонна 

тиэмэтин быьаарыахтаахтар. 

Тиэкси кэпсиири, уерэппит 

материалыгар оло5уран атын 

айымньылары 

холобурдуурусатыахтаах 

 Теманы бэйэтэ таһаарар, 

былаанныыр уонна түмүкт  

 Айымньы сүрүн ис хоһоонун 

ѳйдѳѳһүнэ, санаатын сиhилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһара; 

 Айымньы туһунан доҕотторун 

санааларын истэр, бэйэтэ эмиэ тус 

санаалаах  кэпсэтиигэ  кыттыыта; 

Оҕо ситимнээн, 

толкуйдаан саҥарар, 

бэйэтин санаатын 

аһаҕастык этэр  

дьоҕурун сайыннарар. 

  

28 Буетур Тобуруокап. 

Чыычаах о5ото. 

(чабыр5ах) 

1 Буетур Тобуруокап туьунан 

билсэр. Кини айымньыларын 

уерэппитини ейдуур. 

Чабыр5ах диэн айымньы 

Теманы бэйэтэ таһаарар, 

былаанныыр уонна түмүкт  

Оҕо ситимнээн, 

толкуйдаан саҥарар, 

бэйэтин санаатын 

аһаҕастык этэр  

  



биир керунэ буоларын 

быьаарар. Чабыр5а5ы аа5а 

уерэнэр. Тыыныыны сепке 

туьанар. 

 Айымньы сүрүн ис хоһоонун 

ѳйдѳѳһүнэ, санаатын сиhилии этэргэ, 

кэпсииргэ дьулуһара; 

 Айымньы туһунан доҕотторун 

санааларын истэр, бэйэтэ эмиэ тус 

санаалаах  кэпсэтиигэ  кыттыыта; 

дьоҕурун сайыннарар. 

29 

 

Тимофей Сметанин, 

яков Стручков. 

Тебебер кус 

сымыыттаабыта, елер 

елууттэн бере 

быыьаабыта. 

2 Айымньыны дорҕоонноохтук 

уонна тэтимнээхтик ааҕарга 

дьулуһар.Аахпытын 

былаанынан сиһилии 

кэпсииргэ дьулуһар. 

Айымньы көрүҥүн (жанрын) 

быһаарар: хоһоон, кэпсээн, 

остуоруйа. Биир тиэмэҕэ 

суруллубут хоһоонунан 

уонна кэпсээнинэн 

тиэкистэри тэҥниир 

Тэринэр-дьаһанар сатабыл: Тиэмэ 

аатыгар олоҕуран, туох туһунан 

айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалаан санаа үллэстэр;Айымньы 

сүрүн ис хоһоонун быһаарар; сурун 

герой майгытын көрдөрөр тыллары 

булан ааҕан иһитиннэрэр. 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын истэр. 

Араас суруйааччылар 

айымньыларын ааҕан 

үѳрэххэ  интэриэhэ  

үрдүүр, ааҕыыга 

умсугуйар, 

кыһамньылаах, үчүгэй 

үѳрэнээччи оруолун 

ылар; 

  

30 Василий Тарабукин. 

Куба елуутэ. Михаил 

Тролуков. Чычааҕым 

1 Тиэкиһи хас да чааска 

арааран былаан оҥорорго 

холонор уонна чаастарын 

ааттыыр.Айымньыны 

тэтимнээхтик доргуччу 

ааҕар, тугу өйдөөбүтүн 

сиһилии кэпсиир. 

 Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох 

туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалаан санаа үллэстэр; Айымньы 

сүрүн ис хоһоонун быһаарар; сурун 

герой майгытын көрдөрөр тыллары 

булан ааҕан иһитиннэрэр. 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын истэр 

Оҕо ситимнээн, 

толкуйдаан саҥарар, 

бэйэтин санаатын 

аһаҕастык этэр  

дьоҕурун сайыннарар. 

  

31 Ситиьиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит. 

1 Бу салааҕа киирбит 

айымньылартан саамай 

сөбүлээбит айымньытын 

сиһилии кэпсиир 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох 

туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалаан санаа үллэстэр;  

Эппиэтинэстээх буолуу, суобас, 

уо.д.а. сиэр-майгы үтүө өрүттэрин 

туһунан кэпсэтии; 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын истэр. 

Араас суруйааччылар 

айымньыларын ааҕан 

үѳрэххэ  интэриэhэ  

үрдүүр, ааҕыыга 

умсугуйар, 

кыһамньылаах, үчүгэй 

үѳрэнээччи оруолун 

ылар 

  



Ойуулуур – дьүһүннүүр эйгэҕэ. Афанасий Собакин. Кыталыктар үҥкүүлэрэ 

Үтүө дьыала үөрүүтэ дэлэгэй – 8 ч 

Уерэнээччи улэтин сурун керуннэрэ: Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар киирбиттэрин сабаҕалыыр. Тиэкиһи таска уонна искэ 

ааҕар. Тиэкискэ тирэх тыллары булар. Тирэх тыллары туһанан бэйэ этиитин оҥорор. Сиэр-майгы чопчу ис хоһоонун быһаарар: чиэһинэй быһыы, 

эппит тылга туруу. Кэпсээн дьоруойдара төһө сөпкө быһыыламмыттарын дьүүллэһэр; туох алҕас оҥоһуллубутун, ону хайдах көөннөрүөххэ сөбүн 

быһаарар. Хомууруньуктан тиэмэҕэ кэпсээн оҥорор. Тиэкис аатын быһаарар. Тиэкис былаанын оҥорор, чаастарга араарар, былааҥҥа олоҕуран 

тиэкиһи толору кэпсиир. Ааҕыллыбыт кэпсээҥҥэ (кинигэҕэ) бэйэ санаатын суруйар. Кинигэ быыстапкатын аатын уонна тиэмэтин быһаарар. 

Талыллыбыт кинигэни билиһиннэрэр. Тиэкиһи оруолларынан наардыыр; бэйэ икки ардыгар сүбэлэһэр. Айымньыны инсценировкалыырга кыттар. 

Үөрэх кинигэтинэн үлэтин, ситиһиитин сыаналанар уонна бэрэбиэркэлэнэр. 

32 Василий Тарабукин. 

Санаа хайдыьыыта 

1 Үтүө уонна мөкү быһыы 

эппиэтинэстээх буолуу, 

суобас диэн өйдөбүллэри  

дьоруойдар майгыларын 

ырытыыга олоҕуран, дьоҥҥо 

ханнык  хаачыстыба 

сыаналарын быһаарар. 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох 

туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалаан санаа үллэстэр; 

Ааптар кыргыттар быһыыларын 

ойуулуур тылларын булан ырытыы. 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын истэр. 

Эппиэтинэстээх 

буолуу, суобас, уо.д.а. 

сиэр-майгы үтүө 

өрүттэрин бэйэҕэ 

иҥэринэргэ үөрэнэр 

  

III чиэппэр 

33 Н.Носов. Огурсу. 1 Тиэкси ейдебуллэринэн  хас 

биирдии чааьын 

микротемаларга араарар; 

тэтимнээхтик, 

ейдебуллээхтик, сыыьата 

суох аа5ар; аахпыкка бэйэтин 

сыьыанын этэр; этиилэр 

уонна тиэкис чаастарын икки 

ардыларыгар паузаны 

тутуьар.  

 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох 

туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалаан санаа үллэстэр; 

Ааптар кыргыттар быһыыларын 

ойуулуур тылларын булан ырытыы. 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын истэр. 

Үтүө уонна мөкү 

быһыы, эппиэтинэстээх 

буолуу, суобас диэн 

өйдөбүллэри 

дьоруойдар 

майгыларын ырытыыга 

олоҕуран, дьоҥҥо 

ханнык хаачыстыба 

сыаналанарын 

быһаарар. 

  

34 Семен Винокуров. 

Куоскун эрдэ 

орунумэ. 

1   

35 Владислав Авдеев. 

Минньигэьи сиэбэт 

кун 

1   

36 Семен Руфов. 

Албынчыктар. 

1   



37 Суорун Омоллоон. 

Сымыйылыан-

бэйэгэр куьаганы 

оностуон. 

Иннокентий Сосин. 

Кыралары 

атаҕастаабат буол. 

 

1 Тиэкси ейдебуллэринэн  хас 

биирдии чааьын 

микротемаларга араарар; 

тэтимнээхтик, 

ейдебуллээхтик, сыыьата 

суох аа5ар; аахпыкка бэйэтин 

сыьыанын этэр; этиилэр 

уонна тиэкис чаастарын икки 

ардыларыгар паузаны 

тутуьар. 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох 

туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалаан санаа үллэстэр; 

Ааптар геройдар  быһыыларын 

ойуулуур тылларын булан ырытыы. 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын истэр. 

Үтүө уонна мөкү 

быһыы, эппиэтинэстээх 

буолуу, суобас диэн 

өйдөбүллэри 

дьоруойдар 

майгыларын ырытыыга 

олоҕуран, дьоҥҥо 

ханнык хаачыстыба 

сыаналанарын 

быһаарар 

  

38 Биһиги театрбыт. 

Айар үлэ умсулҕана. 

«Билэр 

үгэлэрим»викторина. 

1 Инсценировканы туруора, 

сепке санара уерэнэллэр; хас 

биирдии оруол 

инсценировка5а улахан 

оруоллаа5ын быьаарар; 

тылларын сайыннараллар. 

Билэр 

айымньыларыгарвикторина 

оонньууллар. 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох 

туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалаан санаа үллэстэр; 

Ааптар геройдар быһыыларын 

ойуулуур тылларын булан ырытыы. 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын истэр. 

Эппиэтинэстээх 

буолуу, суобас, уо.д.а. 

сиэр-майгы үтүө 

өрүттэрин бэйэҕэ 

иҥэринэргэ үөрэнэр. 

Оруолунан 

оонньуруттан 

дуоьуйууну ылар. 

Хайдах ооннообутугар 

сыаналанар. 

  

39 Ситиьиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит. 

1 Бу салааҕа киирбит 

айымньылартан саамай 

сөбүлээбит айымньытын 

сиһилии кэпсиир. Тиэмэ5э 

сеп тубэьэр ес хоьооннорун 

суруйар, ырытар. 

Уерэх соругун быьаарар; Бэйэ улэтин 

уонна бииргэ уерэнэр о5олорун 

улэлэрин сыаналыыр;  

Аахпыт айымньыларын типтэрин  

тэннээн кереллер уонна таблица 

онороллор. 

Үтүө уонна мөкү 

быһыы, эппиэтинэстээх 

буолуу, суобас диэн 

өйдөбүллэри 

дьоруойдар 

майгыларын ырытыыга 

олоҕуран, дьоҥҥо 

ханнык хаачыстыба 

сыаналанарын 

быһаарар. 

  

Суруйааччылар оҕолорго –11 ч 

Уерэнээччи сурун улэтэ: Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар киирбиттэрин сабаҕылыыр. Өйдөбүл чопчу ис хоһоонун, уратытын 

быһаарар: хоһоонунан остуоруйа, үгэ, ойуу. Таска, искэ ааҕар. Кылгатан кэпсииригэр тирэх тыллары булар. Кылгатан кэпсиир. Ааптар ойуулуур 



хартыынатын хараҕар оҥорон көрөр уонна сөптөөх тыллары булар. Хартыынанан өйгө айар. Саха уонна нуучча суруйааччыларын үгэлэрин билэр, 

тэҥниир. Үгэлэр ааттарын билэр. Үгэ сүрүн ис хоһоонун өйдүүр, быһаара үөрэнэр. Үгэ дьоруойдарын майгыларын ырытар, дьиҥнээх олоххо 

сыһыаран көрөр. Үгэ иснценировкатыгар кыттар, оруолу үллэрэр. Үгэттэн быһа тардыыны үгэ тиэкиһигэр булар. Кинигэ быыстапкатын тиэмэтин 

уонна аатын быһаарар. Кинигэлэри бөлөхтүүр. Наадыйар кинигэтигэр булар. Бэйэни бэрэбиэркэлэнэр уонна үөрэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур 

үлэҕэ олоҕуран, ситиһиилэрин сыаналанар. 

40 Моисей Ефимов 

«Куобах кутуруга 

уолчаан» 

1 Суруйааччыны кытта билсэр. 

Айымньыны дорҕоонноохтук 

таска уонна искэ 

куллурҕаччы ааҕар. 

Айымньыны сиһилии 

кэпсиир.Салгыы туох 

буоларын сабаҕалыыр. 

Ыарахан тыллары 

тылдьыттан булан 

бэлиэтэнэр. 

 Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар;  

Билэр-көрөр сатабыл:  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор; 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. 

Үѳрэххэ, ааҕыыга  

интэриэhэ,   үрдүүр,  

кыһамньылаах, үчүгэй 

үѳрэнээччи оруолун 

ылар; 

  

41 Анна Неустроева 

«Оголор» 

1 Айымньылары 

дорҕоонноохтук таска уонна 

искэ куллурҕаччы ааҕар. 

Айымньыны сиһилии 

кэпсиир.Салгыы туох 

буоларын сабаҕалыыр. 

Ыарахан тыллары 

тылдьыттан булан 

бэлиэтэнэр. Задачаны 

учуутал бэйэтэ тобула 

сатыыр. 

 Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар 

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор; 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. 

Толкуйдуур дьо5урун 

сайыннарар. 

Кыаллыбаты тиьэ5эр 

тиэрдэн быьаарар. 

Айыл5а5а тапталы 

инэринэр. 

  

42 

 

Эрилик Эристиин 

«Кыьынны киэьэ» 

Александр Пушкин 

«Кыьынны киэьэ» 

1 Улуу суруйааччылар 

айымьыларын тэнниир; 

хоьоону дор5ооннохтук 

аа5арга уерэнэр; кыьынны 

хартыынаны уруьуйдуур; 

тыыннаа5ымсытыыны, 

тэннээьини, эпитеты булар; 

 Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

Айыл5а5а таптала 

кууьурэр. Дьыл 

кэмнэригэр 

барыларыгар кэрэ 

кестуу баарын ылынар. 

  



поэт хайдах айыл5аны 

хоьуйбутун кэтээн керер;  

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. 

43 Сэмэн Тумат 

«Туундара оьо5о» 

1 Тиэкси сыыьата суох, ейдеен, 

паузаны тутуьан аа5арга 

уерэнэр; эмэх мас араас 

кучумэ5эй тугэннэргэ абырал 

буоларын быьаарар; 

айыл5а5а барыта туьалаах 

буоларын билэр;тиэкси 

ырытаргауерэнэр; 

 Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар 

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор; Бөлөҕүнэн үлэҕэ 

көхтөөхтүк кыттар, доҕотторун  

санааларын истэр.Бэйэтин санаатын 

этэ, тириэрдэ үөрэнэр.  

Аа5ыыга интэриэьэ 

кууьурэр. Куннээ5и 

олоххо буолар 

тугэннэргэ  бол5омтото 

урдуур.  

  

44 Софрон Данилов 

«Торбостор» 

1 С.Данилов айымньыларын 

кытта билсэр. Манчаары 

оло5ун туьунан билэр;  

Тиэкси ейдеен, 

тэтимнээхтик, 

дор5оонноохтук, сыыьата 

суох аа5арга уерэнэр; киьи 

майгытын утуе уонна меку 

еруттэрин быьаарар; кэпсээн 

сурун санаатыгар сеп тубэьэр 

ес хоьооннорун булан этэр;  

Беле5унэн уруок соругун 

быьаараллар уонна уруок устата 

туталлар. Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  

таһаарар 

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор; Бөлөҕүнэн үлэҕэ 

көхтөөхтүк кыттар, доҕотторун  

санааларын истэр.Бэйэтин санаатын 

этэ, тириэрдэ үөрэнэр.  

Аьынар иэйиитэ 

уьуктар; утуе, меку 

быьыы диэни араарар. 

Аа5ыыга кэрэхсэбилэ 

улаатар.  

  

45 Уйбаан 

Бахсылыырап «Аат» 

«А5ыстаах эр киьи» 

1 

 

Тиэкси дор5оонноохтук, 

тэтимнээхтик, сыыьата суох, 

ейдеен аа5ары сатыыр; 

паузаны тутуьар; аахпыт 

тиэксигэр 7-8 этиинэн 

бэйэтин санаатын тиэрдэр. 

Беле5унэн уруок соругун 

быьаараллар уонна уруок устата 

туталлар. Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  

таһаарар 

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор; Бөлөҕүнэн үлэҕэ 

көхтөөхтүк кыттар, доҕотторун  

санааларын истэр.Бэйэтин санаатын 

этэ, тириэрдэ үөрэнэр.  

Кыра эрдэхтэн бэйэни 

сайыннарарга дьулуьар 

буолар. Ыарахаттартан 

толлубат буолуу. 

  



46 

 

Рафаэль 

Ба5атаайыскай «О5о 

хаас» 

«Эьэлээх куобах» 

1 

 

Угэ диэн жанры кытта 

билсэллэр; угэ ураты жанр 

буоларын быьаараллар; 

хоьоон быьыытынан 

суруллубут айымньыны аа5а 

уерэнэллэр; искэ, таска 

ейдеен, тэтимнээхтик аа5ары 

сатыыллар; сеп тубэьэр ес 

хоьоонун булан этэллэр; 

 

Биир субэнэн уруок соругун 

быьаараллар; уруок бутуутэ 

туолбутун тэннииллэр; уруок 

этаптарын аайы бэ 

йэни сыаналаналлар; 

 беле5унэн ырытыьыыга кыттар, 

ыйытыылары биэрэр уонна 

хоруйдуур; 

Угэ жанрыгар 

интэриэьэ урдуур. 

  

47 Иван Крылов «Аьына 

уонна кымырда5ас»,  

1 Улуу нуучча норуотун 

угэьитин И.А.Крылову кытта 

билсэллэр. хоьоон 

быьыытынан суруллубут 

айымньыны аа5а уерэнэллэр; 

искэ, таска ейдеен, 

тэтимнээхтик аа5ары 

сатыыллар; сеп тубэьэр ес 

хоьоонун булан этэллэр;   

Биир субэнэн уруок соругун 

быьаараллар; уруок бутуутэ 

туолбутун тэннииллэр; уруок 

этаптарын аайы бэ 

йэни сыаналаналлар; 

кэтэхтэн экскурсия5а ылбыт 

билиилэрин кэпсииллэр; беле5унэн 

ырытыьыыга кыттар, ыйытыылары 

биэрэр уонна хоруйдуур; 

И.А.Крылов айар 

улэтигэр интэриэьэ 

улаатар. Киьи 

майгытын утуе уонна 

меку еруттэрин 

быьаараллар 

  

48 «Куба, сордон уонна 

рак» (угэ) 

1 Угэни дор5оонноохтук, сепке 

аа5арга, паузаны тутуьарга 

уерэнэллэр; угэ5э баар 

тугэни сыаналыырга, 

геройдарга бэйэ сыьыанын 

этэргэ, угэ туохха уерэтэрин 

билэргэ уерэнэллэр 

Ес хоьооннорунан ситэрэн 

биэрэллэр; 

Биир субэнэн уруок соругун 

быьаараллар; уруок бутуутэ 

туолбутун тэннииллэр; уруок 

этаптарын аайы бэйэни 

сыаналаналлар; Теманы бэйэтэ 

сабаҕалаан  таһаарар. 

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор; Бөлөҕүнэн үлэҕэ 

көхтөөхтүк кыттар, доҕотторун  

санааларын истэр.Бэйэтин санаатын 

этэ, тириэрдэ үөрэнэр.  

Угэ сиэргэ-майгыга 

уерэтэрин ейдееьун; 

литературнай геройдар 

эппиэтинэьэ уонна   

  



49 Биьиги театрбыт. 

Талбыт угэнэн 

инсценировка 

1 Билэр ньымаларынан 

учуутал ыйытыгынан тиэкси 

анализтыыллар. Хоьоон 

уратытын ейдууллэр: строка 

туруутун, рифма, тэтим;  

Угэни ис хоьоонун тиэрдэн 

туран инсценировкалаан 

кердерерге уерэнии;   

Айымньылары(угэни уонна 

кэпсээни) бэйэ-бэйэлэрин кытта 

утары туруоран уратыларын, 

майгыннаьалларын тэннээн кереллер;  

Беле5унэн сыаналааьын критерийын 

талаллар. Бэйэ ситиьиитин уонна 

бииргэ уерэнэр о5олорун сыаналыыр; 

Крылов айар улэтигэр, 

дьиэ5э улэни бэйэ  

толороругар интэриэьи 

кебутуу;  

  

50 Ситиьиибитин 

сыаналанабыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлэнэбит. 

Айар улэ умсул5ана 

«Билэр угэлэрим» 

1 Инсценировканы туруора, 

сепке санара уерэнэллэр; хас 

биирдии оруол 

инсценировка5а улахан 

оруоллаа5ын быьаарар; 

тылларын сайыннараллар. 

Билэр 

айымньыларыгарвикторина 

оонньууллар. 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох 

туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалаан санаа үллэстэр; 

Ааптар геройдар быһыыларын 

ойуулуур тылларын булан ырытыы. 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын истэр. 

Уерэх соругун 

быьаарар; Бэйэ улэтин 

уонна бииргэ уерэнэр 

о5олорун улэлэрин 

сыаналыыр;  

Аахпыт айымньыларын 

типтэрин  тэннээн 

кереллер уонна таблица 

онороллор. 

  

Олохтоох суруйааччы-1 чаас 

51 Анастасия 

сыромятникова. 

Куобах 

1 Анастасия Сыромятникова 

айымньыларын кытта билсэр; 

литературнай айымньы ис 

хоьоонун ейдуургэ, айымньы 

геройдарын ааттыырга 

уерэнэр; геройдар ис 

туруктарын ейдуургэ 

уерэнэр; 

Тиэкси кытта улэлиир: кэпсээн 

тутулун уратытын ейдуур, геройдары 

характеристикалыыр, сурун санааны 

ейдуур; Беле5унэн уруок соругун 

быьаараллар уонна уруок устата 

туталлар. Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  

таһаарар. 

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор; Бөлөҕүнэн үлэҕэ 

көхтөөхтүк кыттар, доҕотторун  

санааларын истэр.Бэйэтин санаатын 

этэ, тириэрдэ үөрэнэр.  

Бэйэ быьыытын-

майгытын уонна 

кэпсээн геройдарын 

характердарын 

сыаналыыр(учуутал 

салайыытынан) 

  



 

 

 

Элбэ5и аа5ыан-угуьу билиэн-17 чаас  
Уерэнээччи сурун улэтэ:Тиэмэ аатыгар ологуран, туох туьунан айымньылар киирбиттэрин сабагалыыр .Аагыы араас корунун 

сайыннарар.»Айыы,айар улэ,айымньы» диэн ойдобуллэр суолталарын быьаарар.Бэйэтэ араас историяны айар.Аахпыт айымньыларын   

суруйааччыларын утугуннэрэн, дьогус кэпсээни эбэтэр остуоруйаны айан кэпсиир. Кербут мультигар ологуран кэпсиир. 

 

52 Аан бастакы сурук-

бичик. Михаил 

Чооруоьап. Саха 

суруктаах этэ дуо? 

 Кинигэ айыллыан иннинэ 

информацияны хайдах 

тиэрдэллэрин кэпсииргэ 

уерэниэхтэрэ; билинни 

кинигэни уонна былыргы 

кинигэни тэннииргэ 

уерэнэллэр. Араас 

информацияны буларга 

уерэнэллэр; тиэкис сурун 

санаатын булалаллар; 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох 

туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалаан санаа үллэстэр; 

Ааптар кыргыттар быһыыларын 

ойуулуур тылларын булан ырытыы. 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

доҕотторун санааларын истэр. 

Кинигэ, сурук-бичик 

суолтатын ейдууллэр. 

Кинигэ5э бэйэ 

сыьыанын кердеруу 

  

III чиэппэр 

53 Урсун «Чыычаахтар» 1 Тиэкси дор5оонноохтук, 

тэтимнээхтик, сыыьата суох, 

ейдеен аа5ары сатыыр; 

паузаны тутуьар; аахпыт 

тиэксигэр 7-8 этиинэн 

бэйэтин санаатын тиэрдэр. 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. 

Айыл5а5а 

харыстабыллаах 

сыьыанын сайыннарар.  

Научнай тиэкис 

сыаннаьын ейдуур 

  

54 Наталья Дмитриева 

«Пейзаж» 

 Тиэкси дор5оонноохтук, 

тэтимнээхтик, сыыьата суох, 

ейдеен аа5ары сатыыр; 

паузаны тутуьар; аахпыт 

тиэксигэр 7-8 этиинэн 

бэйэтин санаатын тиэрдэр. 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

Айыл5а кэрэтин ейдеен 

керер дьо5ура сайдар. 

  



истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. 

55 А. Романова «Тэпсэ 

сылдьар отторбут», 

«Уерэ ото» 

1 Саха сиригэр, бэйэ 

тэлгэьэтин иьигэр ханнык 

тэпсиллэ сылдьар туьалаах, 

эмтээх оттор баалларын 

кытта билсэр. Тиэкис ханнык 

типтээх буоларын билэр; 

тэтимнээхтик ейдеен аа5арга 

уерэнэр; 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. 

Айыл5а5а 

харыстабыллаах 

сыьыанын сайыннарар.  

Научнай тиэкис 

сыаннаьын ейдуур 

  

56 Иннокентий Сосин 

«Ба5а хайдах 

бултууруй?» 

1 Тиэкис кеметунэн тыынар-

тыыннаах туьунан бэйэлэрин 

билиилэрин ханаталлар. 

Атын харамайдар хайдах 

бултуулларын кытта 

тэннииллэр. 

Тиэкси дор5оонноохтук, 

ейдеен, сыыьата суох аа5арга 

уерэнэллэр; 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. 

Айыл5а5а 

харыстабыллаах 

сыьыанын сайыннарар.  

Научнай тиэкис 

сыаннаьын ейдуур 

  

57 Владимир Федоров 

«Санта Клаус 

дойдутугар», клуб 

Винкс 

1 Араас омук культуратын 

кытта билсэр; Санта Клаус 

диэн ким буоларын билэр; 

араас омук тымныы 

о5онньотторун кытта 

тэнниир; тэтимнээхтик, 

ейдеен, сыыьата суох аа5арга 

уерэнэр;  

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. 

Кинигэ5э, аа5ыыга 

интэриэьэ кууьурэр. 

Учуутал соруда5ын 

бэйэтэ 

Толорор;   

  

58 Михаил Пришвин 

«Тиин» 

1 Тиэкси дор5оонноохтук, 

тэтимнээхтик, сыыьата суох, 

ейдеен аа5ары сатыыр; 

паузаны тутуьар; аахпыт 

тиэксигэр 7-8 этиинэн 

бэйэтин санаатын тиэрдэр. 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

Научнай тиэкис 

сыаннаьын ейдуур. 

Айыл5а5а 

харыстабыллаах 

сыьыанын сайыннарар. 

  



истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр 

Айыл5аны кэтээн 

керере сайдар 

59 Егор Макаров 

«Хотой о5ото» 

1 Тиэкси дор5оонноохтук, 

тэтимнээхтик, сыыьата суох, 

ейдеен аа5ары сатыыр; 

паузаны тутуьар; аахпыт 

тиэксигэр 7-8 этиинэн 

бэйэтин санаатын тиэрдэр. 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр 

Научнай тиэкис 

сыаннаьын ейдуур. 

Айыл5а5а 

харыстабыллаах 

сыьыанын сайыннарар. 

Айыл5аны кэтээн 

керере сайдар. Онно5ор 

кетердер тереппуттэрин 

тылларыттан 

тахсыбаттарын ейдуур; 

  

60 Василий Тарабукин 

«Хаххан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тиэкси дор5оонноохтук, 

тэтимнээхтик, сыыьата суох, 

ейдеен аа5ары сатыыр; 

паузаны тутуьар; аахпыт 

тиэксигэр 7-8 этиинэн 

бэйэтин санаатын тиэрдэр. 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр 

Научнай тиэкис 

сыаннаьын ейдуур. 

Айыл5а5а 

харыстабыллаах 

сыьыанын сайыннарар. 

Айыл5аны кэтээн 

керере сайдар 

  



61 Быкова кэпсээнэ. 

Табыллыбатах 

булуу» 

1 Тиэкси дор5оонноохтук, 

тэтимнээхтик, сыыьата суох, 

ейдеен аа5ары сатыыр; 

паузаны тутуьар; айыл5а 

араас кестуутун кытта 

билсэр; аахпыт тиэксигэр 7-8 

этиинэн бэйэтин санаатын 

тиэрдэр. 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. 

Тулалыыр эйгэни киьи 

сааьын тухары 

уерэтэрин ейдуур. 

  

62 Унгра урэх тонмот. 

Дьикти кетердер. 

1 Тиэкси дор5оонноохтук, 

тэтимнээхтик, сыыьата суох, 

ейдеен аа5ары сатыыр; 

паузаны тутуьар; аахпыт 

тиэксигэр 7-8 этиинэн 

бэйэтин санаатын тиэрдэр. 

Айыл5а араас дьиктитин 

кытта билсэр;  

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. Бэйэтэ араас 

дьиктиниистибитин, кербутун кэпсии 

уерэнэр. Атын дьиктилэр баалларын 

хасыьан билэ сатыыр. 

Айыл5а5а араас дьикти 

баар буолуон себун 

ейдуур.  Дьиктилэрин 

се5ер-махтайар, 

иэйиитин уьугуннарар. 

Кинигэ5э таптала 

кууьурэр. 

  

63 Хотугу эргимтэ 

кырдьа5ас куората 

1 Тиэкси дор5оонноохтук, 

тэтимнээхтик, сыыьата суох, 

ейдеен аа5ары сатыыр; 

паузаны тутуьар; аахпыт 

тиэксигэр 7-8 этиинэн 

бэйэтин санаатын тиэрдэр. 

Саха сирин историятын 

кытта билсэр; научнай, уус-

уран тиэкистэр уратыларын 

быьаарар. 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр 

Бэйэтин тереебут 

Сахатын сиринэн киэн 

туттар. Бэйэн норуотун 

историятын 

билиэхтээ5ин ейдуур; 
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4 

Саха Сирин дьоно 

Олимп чыпчаалыгар. 

1 Тиэкси дор5оонноохтук, 

тэтимнээхтик, сыыьата суох, 

ейдеен аа5ары сатыыр; 

паузаны тутуьар; аахпыт 

тиэксигэр 7-8 этиинэн 

бэйэтин санаатын тиэрдэр. 

Бастакы олимпиецтар 

тустарынан билсэр; араас 

информацияны, хаартысканы 

уо.д.а. буларга уерэнэр. 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр 

Сахаларынан киэн 

туттар. Спорт уонна 

физкультура киьи 

оло5ор улахан 

суолталаах буоларын 

ейдуур. 

  

65 Айымньы дойдутун 

кистэлэннэрэ. 

1 Бэйэтэ талбыт тиэмэтигэр 

септеех тыллары туьанан 

айан керерге холонор; 

Кинигэ киьи оло5ор 

суолтатын туьунан суруйарга 

холонор; 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр. 

Аахпыт 

айымньыларыгар 

тирэ5ирэн кэпсээн, 

хоьоон уо.д.а айан 

керерге холонор. 

  

66 Ситиьиини 

сыаналааьын, 

билиини 

бэрэбиэркэлээьин. 

1 Бу балаьа5а киирбит 

айымньылары ырытар. 

Кинигэ5э бэриллибит 

соруда5ынан бэйэтэ 

улэлииргэкуерэнэр. 

Уруок тиэмэтинэн ырытыы оноруу; 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр 

 

Учуутал соруда5ын 

бэйэтэ толорор; араас 

кинигэ5э уонна 

аа5ыыга интэриэьэ 

улаатар 

  

67

-

68 

Сыллаа5ы 

хатылааьын 

2 Сыл устата билсибит 

айымньыларын ейдеен тумук 

онорорго уерэнэр. 

Ырытыьыыга кыттар. 

Теманы бэйэтэ сабаҕалаан  таһаарар  

 Кинигэ ис хоһоонун 

билиһиннэрэргэ, сыаналыырга 

холонор 

Учуутал соруда5ын 

бэйэтэ толорор; араас 

кинигэ5э уонна 

  



Ханнык айымньылары ордук 

себулээбитин этэр; туораттан 

кемете суох бэйэлэрэ аа5ар 

буолбуттарыттан дуоьуйууну 

ыларга уерэнэллэр. Аахпыт 

айымньыларын быьа 

тардыытыттан ыйытыыга 

хоруй биэрэ уерэнэллэр; 

айымньы ис хоьоонун талан 

эбэтэр кылгатан кэпсииргэ 

уерэнэллэр. 

Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар, 

доҕотторун санааларын 

истэр.Бэйэтин санаатын этэ, тириэрдэ 

үөрэнэр 

аа5ыыга интэриэьэ 

улаатар 

 


