
№ Тиэмэтэ  чааьа Уерэнээччи улэтин 
керунэ 

Былааннанар тумук 

    Биридимиэти уерэтии 
тумугэ 

Уерэх сатабылларын инэрии 
тумугэ 

Ытык ейдебуллэри 
инэрии тумугэ 

I чиэппэр. Иккис кылааска уерэппити хатылааьын-2 ч.  

1 Иккис кылааска уерэтиллиьити 
хатылааьын 

2 Дьону кытта бииргэ 
уерэнии, улэлээьин 
Дьону кытта тапсан 
алтыьарга, бииргэ 
уерэнэргэ, улэлииргэ 
эрчиллэр. Дьон санаатын 
бол5ойон истэргэ, 
учуоттууурга эрчиллэр 

Билиэхтээх: 
Саха  алфавитыгар хас 
аһа5ас, бүтэй, киирии  
дор5оон-р 
баалларын; 
Сатыахтаах: Тылтан ньирг-
х, ньиргиэрэ суох  бүтэй 
дор5оон буукуб. арааран 
булары;  киирии  дор5оон 
буукуб-н; 
Үѳрүйэ5э: кичэйэн, 
ыраастык суруйан 
үлэлиэхтээх; 

Р.дьарык кэмигэр ыытыллар 
ѳй үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  
хонтуруоллааhын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

Дор5оон(16 чаас) 

3 Дор5оон уонна буукуба 1 Дор5оону таба санарыы 

ейдебулун, суолтатын 

быьаарар. Сахалыы 

терут дор5оон, 

уратытын холобурдаан 

быьааран кэпсиир. 

Тылга кылгас, уьун 

аьа5ас дор5ооннору, 

дифтонг арааьын, 

маарыннаьар, 

хоьуласпыт, 

сэргэстэспит бутэй 

дор5ооннору арааран 

истэр. Саха тылыгар 

Дор5оону уонна буукубаны 
араарга уерэнии; саха 
тылыгар баар дор5ооннору 
билиьиннэрии; тылы 
дор5оонунан уонна 
буукубанан ырытыыны 
чинэтии; о5о санарар 
уонна таба суруйар 
дьо5урун сайыннарыы; 
айыл5аны харыстааьыны 
иитии 

Р. дьарык кэмигэр ыытыллар 
ѳй үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  
хонтуруоллааhын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

4 Аьа5ас дор5оон 1 Аьа5ас дор5оон арааьын 
чинэтии; 4 араас суьуе5у 
кытта билиьиннэрии; тыл 
аьа5ас дор5оонун уьатан 

Р. дьарык кэмигэр ыытыллар 
ѳй үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  
хонтуруоллааhын; 

Бэйэ тус гигиенатын 
тутуһуута сиэр – 
майгы 
быраабылатын 



нууччаттан киирии тыл 

дор5оонун арааран 

истэр. 

 Сахалыы терут 

дор5ооннору 

чуолкайдык, таба 

санарар. Тыл хас да 

суьуе5эр уьатыылаах, 

дифтоннаах, 

хоьулаьыылаах 

тыллары таба 

санарыытыгар 

бол5ойор. Киирии 

тылы сахалыы дор5оон 

дьуерэлэьэр сокуонун 

тутуьан санарарга 

Кыьаллар. Истибитин   

кэпсииргэ, айан 

кэпсииргэ, хартыына ис 

хоьоонун кэпсииргэ 

эрчиллэр. Куннээ5и 

оло5ун тугэннэриттэн, 

дьиэ кэргэнин, 

до5отторун, оскуола 

оло5ун, кыыллар, 

айыл5а, таптыыр 

дьарыгын тустарынан 

о.д.а. 

кэпсииригэр сахалыы 

терут дор5ооннору 

чуолкайдык, таба 

санарарга кыьаллар. 

 Тылга кылгас, уьун 

эбэтэр кылгатан этэртэн 
тыл суолтата уларыйарын 
ейдетуу; этиигэ тылы 
табатык туттар дьо5уру 
сайыннарыы; куьунну 
айыл5а кэрэтин кэтээн 
керуу 

П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

туһанара 

5 Дифтонг  1 Тылга уьун а/д уонна 
дифтону истэн ырыта 
уерэтии; уьун а/д уонна 
дифтонг уратыларын 
кэтээн керуу; схеманан тыл 
толкуйдааьын;тылга кылгас 
уонна уьун аьа5ас 
дор5оону чуолкайдык 
санарар сатабылы 
сайыннарыы; тылдьытынан 
улэлиир уеруйэ5и 
сайыннарыы; улэ5э 
тапталы иитии 

Р. дьарык кэмигэр ыытыллар 
ѳй үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  
хонтуруоллааhын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

6 Бутэй дор5оон 1 
 

Бутэй дор5оону аьа5ас 
дор5оонтон араара 
уерэнии; б/д эрэ барыта 
тыл иннигэр турбатын 
туьунан ейдебулу инэрии; 
б/д чуолкайдык санардыы, 
ситимнээх сананы 
сайыннарыы; уруокка 
интэриэьи иитии 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.Тэкистэн ал5ас суруллубут 
тыллары була үѳрэнэрэ, 
үѳрэппит хоһоонун ѳйүгэр 
тутан суруйара; К.бэйэни 
хонтуруолана үѳрэнэрэ, 
ыйытыыга хоруйдуура, 
до5отторун ал5астарын була 
үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

7 Хоьулаьар бутэй дор5ооннор 1 Хоьуласпыт б/д арааран 
истэ уонна таба суруйа 
уерэнии; б/д хоьулаьыыта 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 

Төрөөбүт норуот 
материальнай куль-
тыгар кэрэхсэбили 



аьа5ас дор5ооннору, 

дифтонг арааьын, 

маарыннаьар, 

хоьуласпыт,сэргэстэспи

т бутэй дор5ооннору 

таба суруйар. Тыл хас 

суьуе5эр 

уьатыылаах,дифтоннаа

х, хоьулаьыылаах 

тыллары таба 

суруйарга эрчиллэр. 

Хоьуласпыт уонна 

сэргэстэспит бутэй 

дор5оонноох тыллары 

cуhуеххэ араарар, 

коьорор. Саха тылыгар 

киирии дор5оону 

арааран истэргэ, таба 

санарарга, суруйарга 

эрчиллэр. Терут 

сахалыы дор5ооннору 

чуолкайдык, сепке 

санаран аа5арга 

эрчиллэр. Тэннээьин. 

Аьа5ас дор5оон 

арааьын тэннээн, 

уратыларын быьаарар. 

Маарыннаьар бутэй 

дор5ооннору тэннээн, 

майгыннаьар, 

уратылаьар 

еруттэрин быьаарар. 

Хоьуласпыт уонна 

хайдах уескуурун кэтээн 
керуу; б/д хоьулаьыытын 
суьуеххэ табатык араарар 
сатабылы чинэтии; этиини 
ситэрэр уонна онорор 
уеруйэ5и сайыннарыы; 
булт идэтигэр кэрэхсэбил 

П. хоһуласпыт  б/д сомо5о 
тыллары сүһүѳххэ араарыы; 
К. ыйытыыга толору 
эппиэттиир үөрүйэ5и 
сайыннарыы, былааннааһын 
түмүк оҥоруу: 

үөрэтии. 

8 Сэргэстэьэр бутэй дор5ооннор 1 Сэргэстэспит, хоьуласпыт 
б/д таба суруйуу; дор5оону 
арааран истэр уонна 
истибити ейге хатыыр 
дьо5уру сайыннарыы; 
бол5омтолоох буолууну 
иитии 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. сэргэстэспит   б/д  
ребустары  таба таайыы; 
К. ыйытыыга толору 
эппиэттии үѳрэнии, 
былааннааһын түмүк 
оҥоруу: 

Төрөөбүт норуот 
материальнай куль-
тыгар кэрэхсэбили 
үөрэтии. 

9 Маарыннаьар бутэй 
дор5ооннор 

1 Маарыннаьар б/д 
чуолкайдык арааран истэ 
уонна таба суруйа уерэнии; 
истэн суруйар уеруйэ5и 
сайыннарыы; уруокка 
бэрээдэктээх буолууну 
иитии 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.Маарыннаһар бүтэй 
дор5ооннору чопчу араара 
үөрэнии. 
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

10 Сэрэтиилээх диктант «Ыраас 
хаар» 

1 Сэргэстэспит, хоьуласпыт 
б/д таба суруйуу; дор5оону 
арааран истэр уонна 
истибити ейге хатыыр 
дьо5уру сайыннарыы; 
бол5омтолоох буолууну 
иитии 

Р. дьарык кэмигэр ыытыллар 
ѳй үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  
хонтуруоллааhын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 

Үѳрэххэ  интэриэhэ,  
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 



сэргэстэспит бутэй 

дор5ооннору тэннээн, 

уратыларын быьаарар. 

Ырытыы. Аьа5ас уонна    

бутэй дор5ооннору 

уескуур ньымаларынан 

ырытар, быьаарар.     

Нууччалыы суруллар 

тыл дор5оонун 

састаабын арааран 

истэр, ырытар, 

быьаарар. Дор5ооннору  

майгыннаьар уонна     

уратылаьар     

еруттэринэн наардаан 

тумэр, ырытар, 

быьаарар. Аьа5ас 

дор5ооннору 

наардыыр,       

белехтуур. Бутэй 

дор5ооннору уескуур 

ньымаларынан 

наардыыр, белехтуур. 

Майгынныыр аьа5ас 

дор5ооннору, бутэй 

дор5ооннору быьаарар, 

уратыларын булар. 

Киэпкэ   

киллэрии(моделирован

ие). Анал бэлиэлэри 

туьанан (фишка), тыл  

дор5оонун   

быьаарарга, тылы 

санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

11 Ал5астарга улэ. Бодоруьуу 
арааьа. 

1 К.бэйэни хонтуруоллана 
үѳрэнэрэ,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ,  
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

12 Киирии дор5оон уонна буукуба 1 Я, е, ю, е буквалаах 
тыллары таба истэ уонна 
суруйа уерэнии, киирии 
тыл сахалыы уонна 
нууччалыы суруллар 
тубэлтэлэрин кэтээн керуу; 
нууччалыы суруллар 
тубэлтэлэрин кытта керуу; 
нууччалыы суруллар тылы 
таба суруйар уеруйэ5и 
сайыннарыы; до5ордоьуу 
кууьэ 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.Тыллары  этиилэргэ 
араара үѳрэнии, нууччалыы 
тыллары туттан кэпсээн 
оҥоруу? 
 К.бэйэни хонтуруолана 
үѳрэнэрэ, ыйытыыга 
хоруйдуура, до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ,  
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

13 Пааралаьар бутэй дор5ооннор 1 Киирии бутэй дор5ооннор 
пааралаьыыларын  таба 
истэн таба суруйа уерэнии; 
тыл оло5ун туьунан 
ейдебулу чинэтии; киирии 
тыллары таба суруйар 
дьо5уру сайыннарыы; 
улэ5э тапталы иитии. 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.Тыллары  этиилэргэ 
араара үѳрэнии, нууччалыы 
тыллары туттан кэпсээн 
оҥоруу? 
 К.бэйэни хонтуруоллллана 
үѳрэнэрэ, ыйытыыга 
хоруйдуура, до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ,  
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

14 Тумуктуур уруок. Тест .Дор5оон 1 Аьа5ас уонна  бутэй 
дор5ооннору  таба истэн 
таба суруйа уерэнии; тыл 
оло5ун туьунан ейдебулу 

К.бэйэни хонтуруолланара,  
бэйэ ал5астарын була 
үѳрэнии; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ,  
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 



уескэтэргэ, таба 

санарарга эрчиллэр. 

Тылга дор5ооннору 

уларытан,     тыл ис 

хоьоонун 

уларыйыытын 

бол5ойор. Аьа5ас 

дор5ооннору, бутэй 

дор5ооннору уескуур 

ньымаларынан   

сааьылаан ситимниир. 

Ал5аьы булуу уонна    

кеннеруу. Сахалыы 

таба санарыы 

нуорматын кэьии 

тубэлтэтин (дор5оон 

кылгаан-уьаан, 

чуолкайдык, чуолкайа 

суох этиллиитэ, 

дор5оону уларытыы, 

уьун аьа5ас дор5оону, 

хоьуласпыт бутэй 

дор5оону симэлитии, 

дифтону нууччалыы 

охсуулаах аьа5ас 

дор5оонунан солбуйуу) 

ейдеен истэр, кеннерер, 

тупсарар, бэйэтин 

санатын 

хонтуруоллуур. 

 

чинэтии; киирии тыллары 
таба суруйар дьо5уру 
сайыннарыы; улэ5э 
тапталы иитии. 

дьулуһуута; 

15 Сыыьаны кеннеруу уонна 
хатылааьын 

1 К.бэйэни хонтуруоллана 
үѳрэнэрэ,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ,  
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

16 То5о биьиги санарабытый 1 Ситимнээх сананы 
сайыннарыы 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.хартыынанан  ситимнээх 
саҥаны сайыннарыы, тыл 
саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ,  
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

17 Сэрэтиилээх диктант  1 Истэн суруйар уеруйэ5и 
сайыннарыы; уьун а/д 
уонна хоьуласпыт б/д, 
нууччалыы суруллар 
тыллары таба истэн 
суруйалларын 
бэрэбиэркэлээьин 

Р. дьарык кэмигэр ыытыллар 
ѳй үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  
хонтуруоллааhын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

18 Ал5астарга улэ. Хатылааьын. 1 К.бэйэни хонтуруоллана 
үѳрэнэрэ,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

Тыл(5 чаас) 



19- 
21 

Тыл састааба. Тыл оло5о уонна 
сыьыарыыта 

3 Тылы сайыннарыы. Сана 
чаастарынан Саха сирин 
айыл5атын араас 
кестуутун уонна 
культуратын эгэлгэ 
керунун бэлиэтиир, саха 
терут    дьарыгар    
туттуллар    тыл беле5ун 
хомуур суолталаах тылга, 
тыл кэккэтигэр тирэ5ирэн 
ситэрэр, ааттыыр, 
суолталарыгар сеп 
тубэьиннэрэн тыл ситимэ 
уонна этии толкуйдуур. 
Бэриллибит тыл 
оло5уттан сана 
чаастарынан тылы 
уескэтэр араас 
сыьыарыыны туьанан, 
сахалыы тыл эгэлгэтин 
уескэтэргэ эрчиллэр.  
Истии. Олонхоттон быьа 
тардыыны, тэттик уус-
уран тиэкистэри диктор 
(о5о, артыыс) аа5ыытын 
истэн, айымньы ис 
хоьоонун, тылын-еьун 
сэргэ сахалыы сана 
интонациятын, тэтимин, 
терут дор5оон 
этиллиитин бол5ойор. 
Санарыы. Бэйэтин 
сахалыы санатын 
тереебут тыл уйэлээх 

Бэриллибит тыл оло5ун 
сыьыарыы кеметунэн атын 
тылы кытта ситимнии 
уерэнии; сыьыарыы 
сыстарыгар тыл оло5о 
уларыйар уонна уларыйбат 
тубэлтэлтэрин кэтээн 
керуу; тыл оло5ун уонна 
сыьыарыытын сатаан 
араарар уеруйэ5и чинэтии; 
улэ дьонугар ытыктабылы 
иитии 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.тыллар сыһыарыыларын 
уонна тылы саастаабынан  
ырытарга үөрэнии. 
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

22 Тумуктуур уруок. Тыл састааба. 
Тест  

1 Тыл састаабын ырытар 
билиилэрин тургутуу. Тыл 
састаабын бтилиилэрин 
чинэтии. 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

23 Сыыьаны кеннеруу уонна 
хатылааьын 

1 Сыыьаларын булаллар уонна 
кеннереллер. Сыьыарыы 
кеметунэн араас тылы 
уескэтии. 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

                                             Сана чаастара (51 ч)  

24 Сана чаастара 1 Сана чааьын туьунан 
уопсай ейдебулу 
быьаарыы; тугу 
кердереллерун быьаара 
уерэтии; тыллары ханнык 
сана чааьыгар киирэллэрин 
наардата уерэтии; этии 
онорор дьо5уру 
сайыннарыы; кыьынны 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.хартыынанан  ситимнээх 
саҥаны сайыннарыы, тыл 
саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 



угэьигэр тирэ5ирэн, саха 
тылын литературнай 
нуорматын тутуьан 
чуолкайдык санарарга 
эрчиллэр. 
Аа5ыы. Сааьыгар сеп 
тубэьэр тэттик уус уран 
тиэкистэри (хоьоон, 
кэпсээн, норуот тылынан 
уус уран айымньыта, 
сонун информация) 
айымньы ис хоьоонун 
арыйан, сахалыы сана 
интонациятын, терут 
дор5оон этиллиитин 
тутуьан аа5арга эрчиллэр  
Кэпсээьин. Истибитин 
кэпсииргэ, айан 
кэпсииргэ, хартыына ис 
хоьоонун кэпсииргэ 
эрчиллэр. Куннээ5и 
оло5ун тугэннэриттэн, 
дьиэ кэргэнин, 
до5отторун, оскуола 
оло5ун, кыыллар, 
айыл5а, таптыыр 
дьарыгын тустарынан 
о.д.а. кэпсииригэр хомуур 
суолталаах тыллары, 
паараласпыт, синоним, 
антоним, омоним 
тылларын, ойуулуур-
дьуьуннуур тыллары, 
сана чаастарынан тылы 

айыл5а5а кэрэхсэбил кыттыыта; 

25 Аат тыл 1 предмети ааттыыр тыл 
грамматическай суолтатын 
уерэтии; ситимнээх сананы 
сайыннарыыы 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.хартыынанан  ситимнээх 
саҥаны сайыннарыы, тыл 
саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

26 Аат тыл 1 предмет бэлиэтин ааттыыр 
тыл грамматическай 
суолтатын уерэтии; 
ситимнээх сананы 
сайыннарыы 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.хартыынанан  ситимнээх 
саҥаны сайыннарыы, тыл 
саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

27 Идэни кердерер  аат тыл 1 хайааьыны ааттыыр тыл 
грамматическай суолтатын 
уерэтии; ситимнээх сананы 
сайыннарыы 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. ситимнээх саҥаны 
сайыннарыы, тыл саппааһын 
байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

28 Паараласпыт аат тыл 1 Паараласпыт аат тыллары 
таба суруйарга уерэнии, 
тыл саппааьын байытыы, 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 



уескэтэр араас 
сыьыарыыны туhанан, 
сахалыы кэпсииргэ 
эрчиллэр.  Тыл оло5ор 
тылы уескэтэр уонна 
уларытар сыьыарыы 
эбилиннэ5инэ, таба 
суруйууга тахсар уустук 
тубэлтэлэри бол5ойуу. 
Уустук тутуллаах уонна 
сана уерэппит тылларын 
таба суруйарга эрчиллэр. 
Терут уонна киирии 
тыллар таба 
суруллууларын уратытын 
бол5ойор, таба суруйарга 
эрчиллэр 
Сахалыы тыл састаабын, 
уескуур уонна уларыйар 
уратытын, сана чаастарын 
араастарын туhунан 
бэйэтин тылынан 
быьаарар.  
 Сана чаастарынан 
бэриллибит тыллары 
уескуур 
cыhыарыыларынан, 
грамматическай 
халыыптарынан тэннээн 
наардыыр. Тыл беле5ер 
бэриллибит тыллары 
суолталарынан тэннээн 
сана чааьынан наардыыр.  
Ырытыы. Тылы ырытар 

аат тыл туьунан 
билиилэрин чинэтии 

П.саҥаны сайыннарыы, тыл  
саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

29 Аат тыл ахсаана 1 Аат тыл биир уонна элбэх  
ахсаанынан уларыйарын 
өйдүүр. Сыьыарыытын 
арааран билэр 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. саҥаны сайыннарыы, тыл 
саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

30 Бэрэбиэркэлиир диктант 
«Албын саьыл» 

1 Таба суруцар уеруйэ5и 
чинэтии 

Р. Диктант кэмигэр 
ыытыллар ѳй үлэтин түмүгүн 
ырытыы, кѳннѳрүү, бэйэни  
хонтуруоллааhын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

31 Ал5астарга улэ. Хатылааьын. 1 Сыыьаны кеннеруу, 
ал5астарга улэ 

К.бэйэни хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

32 Айар уруок. 1 Бэриллибит тиэмэ5э айан 
таьаарыы, тылы 
сайыннарыы 

Уерэх соругун туоларыгар 
сурук бэлиэлэрин 
туьаналлар. Бэйэтин 
хонтуруолланар. Бэйэ-
бэйэлэрин сыаналаналлар. 

33 Чиэппэрдээ5и хонтуруолунай 1 Уьун аьа5ас дор5ооннору Р. Диктант кэмигэр Тѳрѳѳбүт тылга 



диктант халыыбы тутуьан, тылы 
састаабынан ырытар (тыл 
оло5о, тылы уларытар, 
тылы уескэтэр сыьыарыы 
диэн быьаарар). 
Холбооьун.  Тумуктээьин. 
Белехтееьун. Араас        
тылы суолталарынан, 
грамматическай 
халыыптарынан, сана 
чаастарынан белехтуур. 
Ханыылатан ситэрии. 
Ыйытыы халыыбыгар, 
тылы уескэтэр уонна 
уларытар сыьыарыылар 
халыыптарыгар сеп 
тубэпиннэрэн, 
ханыылатан тыл арааьын 
уескэтэр уонна тылы 
уларытар. Киэпкэ 
киллэрии. Тылы 
састаабынан киэпкэ 
киллэрэн кердерер (тыл 
оло5ун, тылы уларытар 
уонна уескэтэр 
сыьыарыылары арааран 
анал бэлиэнэн кердерер).  
Эбии  матырыйаал 
туьаныы.  Тыл  киьи 
оло5ор суолтатын туьунан 
библиотекаттан, 
интернет- ресурсалартан 
эбии информацияны 
булан аа5ар. Саха тылын 

уонна хоьуласпыт бутэй 
дор5ооннору таба суруйар 
уеруйэ5и чинэтии; о5о 
билиитин 
бэрэбиэркэлээьин; истэн 
суруйар  дьо5уру 
сайыннарыы 
ал5астры ырытыы уонна 
кеннеруу 

ыытыллар ѳй үлэтин түмүгүн 
ырытыы, кѳннѳрүү, бэйэни  
хонтуруоллааhын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

34 Ал5астарга улэ 1 К.бэйэни хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

35 
 
 

Айар уруок 1 Ейтен суруйарга холонор; 
тыл диэн норуот 
култуурата, бодоруьуу 
сурун тэрилэ  буоларын 
ейдууллэр. Септеех 
тылынан уонна суругунан 
сана киьи уопсай 
култууратын кердереругэр  
сыьыаннарын 
кердереллер. 

Тылынан уонна суругунан 
ейдеен уонна кенуллук 
саныыр санаатын тиэрдэр. 
Быьаарыылаах 
литератураны сатаан 
туьаналлар. Тэннииллэр, 
ырыталлар. Уерэхьсоругар 
турбут кыьал5алартан бэйэтэ 
ньыма булан тахсар. 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

36 Аат тыл. Тумуктуур 
уруок. Тест  

1 Саха тылын норматын, 
санарар сана этикетын             
бастакы билиитин 
ылаллар.  

К.Бэйэ-бэйэни 
бэрэбиэркэлэһии, 
сыаналаһыы, хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

37 Сыыьаны кеннеруу уонна 
хатылааьын 

1 о5о билиитин 
бэрэбиэркэлээьин; истэн 
суруйар  дьо5уру 
сайыннарыы 
ал5астры ырытыы уонна 
кеннеруу 

К.Бэйэ-бэйэни 
бэрэбиэркэлэһии, 
сыаналаһыы, хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

38 Сэрэтиилээх диктант 1 Истэн сыыһата суох суруйа Р. Диктант кэмигэр Үѳрэххэ  интэриэhэ, 



быьаарыылаах 
тылдьытыттан, синоним 
уонна антоним 
тылдьыттарыттан 
уерэтиллэр сана 
чаастарыгар, лексическэй 
тиэмэ5э сеп тубэьиннэрэн 
сана билбэт тылларын 
булар, суолталарын 
быьаарсар. Сахалыы 
араас айымньылары 
аа5ан, сана тыллары 
билэн, тылын саппааьын 
байытар. Ал5аьы булуу 
уонна кеннеруу. 
Сахалыы тылы суруйарга 
тахсыбыт ал5аьы булан 
кеннерер  
 
 
 
   

үөрэтии. Диктант суруйар 
дьоҕурдарын сайыннарыы. 
Билиилэрин 
бэрэбиэркэлээhин 
 
 

ыытыллар ѳй үлэтин түмүгүн 
ырытыы, кѳннѳрүү, бэйэни  
хонтуруоллааhын; 
К.Бэйэ-бэйэни 
бэрэбиэркэлэһии, 
сыаналаһыы, хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

39 Ал5астарга улэ. Хатылааьын. 1 Сыыьаны кеннеруу, 
ал5астарга улэ;  сыыспыт 
тылларынан этии онорон 
билиитин чинэтэр.  
 
 

К. бэйэни хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ 

Уѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

40 Санара уерэнэбит 1 о5о тылын еьун 
сайыннарыы; санара 
культураны урдэтии; 
кэпсиир уонна кэпсэтэр 
уеруйэ5и сайыннарыы 

Суругунан уонна тылынан 
кенуллук, ейдеен саныыр 
санаатын тиэрдэр. Тереебут 
тылларын нуорматын 
тутуьан монолог уонна 
диалог форматынан 
кэпсэтиини баьыйаллар. 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

41 Да5ааьын аат 1 да5ааьын ааты ыйытыы  
кеметунэн булла уерэнии; 
да5ааьын аат этиигэ 
суолтатын кэтээн керуу; 
септеех да5ааьыны туттан 
этиини ситэрии; тереебут 
кыраай кэрэтэ 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. дор5оон схематынан 
айыл5а кѳстүүтүн кѳрдѳрѳр 
тыллары булуу, тыл 
саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

42 Да5ааьын аат аат тылы кытта 
ситимэ 

1 да5ааьын ааты аат тылы 
кытта ситимнии уерэнии; 
предмет араас бэлиэтиттэн 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 



биир септее5ун тала 
уерэнии; аат тылтан 
ыйытыы туруорар 
сатабылы чинэтии; 
да5ааьын ааты туттан, 
этиини табатык онорор 
сатабылы сайыннарыы; 
до5ордуу сыьыаны иитии 

П. дор5оон схематынан 
айыл5а кѳстүүтүн кѳрдѳрѳр 
тыллары булуу, тыл 
саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 

сайдарга 
дьулуһуута; 

43 Да5ааьын аакка кууьурдэр 
эбиискэлэр уонна тыллар 

1 Кууьурдэр эбиискэлэр 
да5ааьын ааты суолтатын 
кууьурдэллэрин билэллэр. 
Кууьурдэр эбиискэлээх 
да5ааьын ааты уонна 
кеннеру да5ааьын ааты 
тэннээн керен уратыларын 
булаллар. Сахабыт тыла 
баайын билэллэр.  

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. дор5оон схематынан 
айыл5а кѳстүүтүн кѳрдѳрѳр 
тыллары булуу, тыл 
саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

44 Нууччалыы суруллар да5ааьын 
аат сыьыарыылара. 

 
1 

Нууччалыы суруллар 
да5ааьын аат 
сыьыарыыларын сепке 
суруйа, санара уерэнэллэр. 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. дор5оон схематынан 
айыл5а кѳстүүтүн кѳрдѳрѳр 
тыллары булуу, тыл 
саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
 
 
 
 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 45 Да5ааьын аат 

 
 

1 Сыыьата суох суруйуу 
уонна санарыы киьи 
уопсай култуурата 
буоларын ейдуур. 
Да5ааьын аат сана чаас 
быьыытынан санарар 
сана5а улахан оруолу 
ыларын быьаарар. Барбыт 
темалары чинэтии, 
ситимнээх сананы 
сайыннарыы. 

46 Да5ааьын аат  
 

1 

47 Тумуктуур уруок. Да5ааьын аат. 
Тест  

1 Да5ааьын аат туьунан  
билиилэрин 

К.Бэйэ-бэйэни 
бэрэбиэркэлэһии, 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 



бэрэбиэркэлэнэллэр.  сыаналаһыы, хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

48 Сыыьаны кеннеруу уонна 
хатылааьын 

1 Сыыспыттарыгар 
тирэ5ирэн бэйэлэрин-
бэйэлэрэ 
бэрэбиэркэлэнэллэр. 
Да5ааьын аат туьунан 
билиилэрин чинэтэллэр. 

К. бэйэни хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

49 Сэрэтиилээх диктант 1 Истэн суруйар уеруйэ5и 
сайыннарыы; уьун а/д 
уонна хоьуласпыт б/д, 
нууччалыы суруллар 
тыллары таба истэн 
суруйалларын 
бэрэбиэркэлээьин 

Р.Диктант кэмигэр ыытыллар 
ѳй үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  
хонтуруоллааhын; 
К. бэйэни хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 
 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

50  Ал5астарга улэ. Айар улэ 1 Сыыьаларын кере 
бэрэбиэркэлэнэр. Сыыспыт 
тылларынан этии онорон 
сыыьар тылларын чинэтэр 

К. бэйэни хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

51 Санара уерэнэбит 1 о5о тылын еьун 
сайыннарыы; санара 
культураны урдэтии; 
кэпсиир уонна кэпсэтэр 
уеруйэ5и сайыннарыы 

Суругунан уонна тылынан 
кенуллук, ейдеен саныыр 
санаатын тиэрдэр. Тереебут 
тылларын нуорматын 
тутуьан монолог уонна 
диалог форматынан 
кэпсэтиини баьыйаллар. 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

52 Солбуйар аат 1  
 

Солбуйар аат тыл 
ейдебулун быьаарыы. 
Солбуйар ааттары 
суолталарынан 
белехтееьун, аналларын 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. сирэй солбуйар ааттары 
фишка кѳмѳтүнэн булуу, тыл 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

53 Ыйар солбуйар аат 1 
 

54 Ыйытар солбуйар аат 1 



 быьаарыы. Солбуйар аат 
арааьын уерэтии. Солбуйар 
аат уларыйыытын кэтээн 
керуу. 

саппааһын байытыы;  
К. до5отторун санааларын 
истэрэ, бэйэтэ эмиэ тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта;  

55 Солбуйар аат 1 
 

56 Тумуктуур уруок. Солбуйар аат. 
Тест. 

1 Солбуйар аат тыл 
ейдебулун чинэтии.  
Солбуйар ааттары 
суолталарынан 
белехтееьун, аналларын 
быьаарыы. Солбуйар аат 
арааьын уерэтии. Солбуйар 
аат уларыйыытын кэтээн 
керуу. 

К.Бэйэ-бэйэни 
бэрэбиэркэлэһии, 
сыаналаһыы, хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

57 Сыыьаны кеннеруу уонна 
хатылааьын 

1 Солбуйар аат тыл 
ейдебулун чинэтии.  
Солбуйар ааттары 
суолталарынан 
белехтееьун, аналларын 
быьаарыы. Солбуйар аат 
арааьын уерэтии. Солбуйар 
аат уларыйыытын кэтээн 
керуу. 

Туруоруллубут уерэх 
соруктарыгар сеп 
тубэьиннэрэн 
былаанныыры,   

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

58 Истэргэ, аа5арга уонна 
суруйарга уерэнэбит 

1 Ситимнээх сананы 
сайыннарыы 
 

 Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

59 Чиэппэрдээ5и хонтуруолунай 
диктант 

1 уьун аьа5ас дор5оону 
уонна хоьулаьар бутэй 
дор5оону таба суруйар 
уеруйэ5и чинэтии; 
уерэнээччи билиитин 
бэрэбиэркэлээьин 

Р.Диктаҥҥа  ыытыллар ѳй 
үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  хонтур- 
hын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 



К. бэйэни хонтуруоланыы, 
түмүк оҥоруу; 

60 Ал5астарга улэ. Хатылааьын. 1 Ал5астары ырытыы 

уонна кеннеруу. 

Солбуйар ааты чинэтии 

 
 

Сыыhаларын бэйэлэрэ 
кɵннɵрɵллɵрүн ситиhии. 
Барбыты чиҥэтии. 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

61 Хатылааьын 1 Солбуйар аакка 
билиилэрин чинэтии 
 

Тылынан уонна суругунан 
саналарын кенуллук уонна 
ейдеен тутталлар. 
Ырытыылара логическай 
сибээстээх.  

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

62 Айар уруок 1 Тылы сайыннарыы. Айар 
дьо5уру сайыннарыы. 
Хартыына кеметунэн 
ситимнээх сананы 
сайыннарыы 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.  кыһыҥҥы айыл5а 
кѳстүүтүн кѳрдѳрѳр тыллары 
булуу, тыл саппааһын 
байытыы;  
К. бѳлѳ5үнэн үлэлиир, 
бэйэтэ  тус санаалаах  
кэпсэтиигэ  кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

63 Сурук-бичик, сана култуурата 1 о5о суругунан бодоруьар  
тылын еьун сайыннарыы; 
суругунан сана культуратын 
урдэтии; кэпсиир уонна 
кэпсэтэр уеруйэ5и 
сайыннарыы, смс, интернет 
ненуе суруйсарга сурук-
бичик культуратын тутуьар. 
 

Суругунан уонна тылынан 
кенуллук, ейдеен саныыр 
санаатын тиэрдэр. Тереебут 
тылларын нуорматын 
тутуьан монолог уонна 
диалог форматынан 
кэпсэтиини баьыйаллар. 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 



64 Туохтуур ейдебулэ 1 Сана чаастарынан 
бэриллибит тыллары 
уескуур 
cыhыарыыларынан, 
грамматическай 
халыыптарынан тэннээн 
наардыыр. Тыл беле5ер 
бэриллибит тыллары 
суолталарынан тэннээн 
сана чааьынан наардыыр.  
Ырытыы. Тылы ырытар 
халыыбы тутуьан, тылы 
састаабынан ырытар (тыл 
оло5о, тылы уларытар, 
тылы уескэтэр сыьыарыы 
диэн быьаарар). 
Холбооьун.  Тумуктээьин. 
Белехтееьун. Араас        
тылы суолталарынан, 
грамматическай 
халыыптарынан, сана 
чаастарынан белехтуур. 
Ханыылатан ситэрии. 
Ыйытыы халыыбыгар, 
тылы уескэтэр уонна 
уларытар сыьыарыылар 
халыыптарыгар сеп 
тубэпиннэрэн, 
ханыылатан тыл арааьын 
уескэтэр уонна тылы 
уларытар. Киэпкэ 
киллэрии. Тылы 
састаабынан киэпкэ 
киллэрэн кердерер (тыл 

туохтуур тугу кердерерун, 
ыйтыытын, этиигэ ханнк 
чилиэн буоларын ейдетуу, 
этииттэн тоухтууру табатык 
булла уерэнии; ситимнээх 
сананы, табатык суруйар 
дьо5уру салгыы 
сайыннарыы 

Теманы бэйэлэрэ сабаҕалаан 
таһаараллар;  Туохтуур 
билиҥҥи, ааспыт, кэлэр 
бириэмэҕэ уларыйарын 
ыйытыы көмөтүнэн 
быһаарар, Бөлөҕүнэн үлэҕэ 
көхтөөхтүк кыттар, 
доҕотторун санааларын 
истэр, алҕастарын көннөрөр. 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

65 Туохтуур сирэйинэн 
уларыйыыта 

1 Туохтууру сирэйинэн 
уларытауерэтии; этиигэ 
туохтуурдары сепке тутта 
уерэнии; тыллары 
ситимнээн этиилэри 
табатык онорор уонна 
суруйар дьо5уру 
сайыннарыы 

Теманы бэйэлэрэ сабаҕалаан 
таһаараллар; 
Билэр-көрөр сатабыл:     
Туохтуур билиҥҥи, ааспыт, 
кэлэр бириэмэҕэ 
уларыйарын ыйытыы 
көмөтүнэн быһаарар,  
Бодоруһар сатабыл: 
Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк 
кыттар, доҕотторун 
санааларын истэр, 
алҕастарын көннөрөр. 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

66 Туохтуур буолар уонна буолбат 
хайааьына 

1 Туохтуур буолар уонна 
буолбат хайааьынын 
уерэтии;  туохтууру аат 
тылы кытта ситимнээн 
септеех этиилэри ононор 
дьо5уру сайыннарыы 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. Күлүүс кѳмѳтүнэн 
криптограмманы,  ребустары 
таайыыны;  
К. бѳлѳ5үнэн үлэлиир, 
бэйэтэ  тус санаалаах  
кэпсэтиигэ  кыттыыта 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

67 Утуе майгын-кетер кынатын 1 о5о суругунан бодоруьар  
тылын еьун сайыннарыы; 
дьону кытта тапсан 
алтыьарга, бииргэ 

Дьону кытта алтыьыы 
барыта киьи майгытыттан 
тутулуктаа5ын ейдуур уонна 
бэйэтин майгытын кэтэнэн 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 



оло5ун, тылы уларытар 
уонна уескэтэр 
сыьыарыылары арааран 
анал бэлиэнэн кердерер).  
Эбии  матырыйаал 
туьаныы.  Тыл  киьи 
оло5ор суолтатын туьунан 
библиотекаттан, 
интернет- ресурсалартан 
эбии информацияны 
булан аа5ар. Саха тылын 
быьаарыылаах 
тылдьытыттан, синоним 
уонна антоним 
тылдьыттарыттан 
уерэтиллэр сана 
чаастарыгар, лексическэй 
тиэмэ5э сеп тубэьиннэрэн 
сана билбэт тылларын 
булар, суолталарын 
быьаарсар. Сахалыы 
араас айымньылары 
аа5ан, сана тыллары 
билэн, тылын саппааьын 
байытар. Ал5аьы булуу 
уонна кеннеруу. 
Сахалыы тылы суруйарга 
тахсыбыт ал5аьы булан 
кеннерер  

уерэнэргэ, улэлииргэ 
эрчиллии. Септеех ес 
хоьооннорун булан ейугэр 
хатыыр. 
 

керер  ;кэпсэтии нуорматын 
тутуьарр;  

дьулуһуута; 

68 Маарыннаьар уонна утары 
суолталаах туохтуурдар 

1 Маарыннаьар уонна утары 
суолталаах  
Туохтуурдарынан 
тылларын сайыннарыы. 
Сана тыллары кытта 
билсэллэр. 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. туохтууру сирэйинэн, 
ахсаанынан, бириэмэнэн 
ырытары; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

69 Кеме туохтуур 1 ыйытыы кеметунэн кеме 
туохтууру була уерэнии; 
туохтуур атын сана 
чаастарыттан туох 
уратылаа5ын кэтээн керуу; 
тыл сапааьын байытыы; 
идэ барыта учугэй 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.  графическай диктанаы 
суруйарга, ситимнээх саҥаны 
сайыннарыы;  
К. бѳлѳ5үнэн үлэлиир, 
бэйэтэ  тус санаалаах  
кэпсэтиигэ  кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

70 Тумуктуур уруок. Туохтуур. Тест. 1 Туохтуур туьунан 
билиилэрин чинэтии, 
бэрэбиэркэлээьин  
Сыьаны була, кеннере 
уерэнии 

К.Бэйэ-бэйэни 
бэрэбиэркэлэһии, 
сыаналаһыы, хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

71 Сыыьаны кеннеруу уонна 
хатылааьын 

1 Теманы бэйэлэрэ сабаҕалаан 
таһаараллар; Өс 
хоһооннорун ситэрэн этэр, 
туохтуурдар сирэйдэрин, 
бириэмэлэрин быһаарар, 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 



көппүт буукубаны ситэрэн 
суруйар, туохтуурдар 
бириэмэлэрин, сирэйдэрин, 
ахсааннарын быһаарар. 
Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк 
кыттар, доҕотторун 
санааларын истэр, 
алҕастарын көннөрөр 

72 Диктант. 1 
 
 
 
 

Истэн суруйар уеруйэ5и 
сайыннарыы; уьун а/д 
уонна хоьуласпыт б/д, 
нууччалыы суруллар 
тыллары таба истэн 
суруйалларын 
бэрэбиэркэлээьин 

Р.Диктаҥҥа  ыытыллар ѳй 
үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  хонтур- 
hын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. бэйэни хонтуруоланыы, 
түмүк оҥоруу; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

73 Ал5астарга улэ. 1 

74 Тылынан сана  Араас тугэннэ тутатына тыл 
этэргэ эрчиллии, тыл этэргэ 
бэлэмнэнэр ньымалары 
билиьиннэрии; о5о тылын 
еьун сайыннарыы; санарар 
культураны урдэтии; 
кэпсиир уонна кэпсэтэр 
уеруйэ5и сайыннарыы 

 Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

Этии (35 чаас) 

75 Этии ейдебулэ 1 Тылы сайыннарыы. 
Судургу уонна холбуу 
этии арааьын уескэтэргэ 
эрчиллии. Тыл 
ситимиттэн этии арааьын 
толкуйдуур. Этиини 
тэнитэр сурун ньымалары 
сатаан туьанан этэр 
санааны чопчулаан-

этии араасатрын уерэтии; 
тыллары ситимнээх септеех 
этиини онорор уеруйэ5и 
салгыы сайыннарыы, этии 
бутуутугэр сурук бэлиэтин 
таба туруора уерэнии; этии 
4 арааьын тэннээн керуу  
этии араастарын чинэтии; 
соруйар, кууьурдуу 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. Бэриллибит тиэкискэ аат  
биэрэри, этии тутаах чилиэн-
нэн ырытары; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 



чуолкайдаан тэнитэргэ 
эрчиллэр. Бэриллибит 
тугэннэ сеп тубэьиннэрэн, 
санаатын сааьылаан, этии 
арааьын хомо5ойдук 
суруйарга эрчиллэр.  
Истии.Судургу уонна 
холбуу этиини арааран 
истэргэ эрчиллэр  
Санарыы. холбуу этии 
интонациятын таба 
санарарга эрчиллии  
Кэпсээьин. Истибитин 
кэпсииргэ, айан 
кэпсииргэ, хартыына ис 
хоьоонун кэпсииргэ 
эрчиллэр. Куннээ5и 
оло5ун тугэннэриттэн, 
дьиэ кэргэнин, 
до5отторун, оскуола 
оло5ун, кыыллар, 
айыл5а, таптыыр 
дьарыгын тустарынан 
о.д.а. кэпсииригэр тыл 
ситимин, судургу, холбуу 
этии, туора киьи санатын 
арааьын туьанан, 
сахалыы кэпсииргэ 
эрчиллэр.  
Суруйуу. Этиигэ терут 
уонна киирии тыллар 
таба суруллууларын 
уратытын бол5ойуу. 
Уустук тутуллаах уонна   

этиилэри сепке 
интонациялаан санара, 
этии бутуутугэр сурук 
бэлиэтин таба туруора 
уерэнии; этии 4 арааьын 
тэннээн керуу 

кыттыыта; 

76 Этии арааьа 
 
 
 

1 Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. интонация ѳйдѳбүлүн; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 77 Этии арааьа 1 

78 Ойуулааьыны уонна цитатаны 
туттуу 

1 Ойуулааьыны уонна 
цитатаны туттарга уерэнии, 
о5о тылын еьун 
сайыннарыы; санара 
культураны урдэтии; 
кэпсиир уонна кэпсэтэр 
уеруйэ5и сайыннарыы 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. интонация ѳйдѳбүлүн; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

79 Этии тутаах чилиэннэрэ 1 ыйытыы кеметунэн этии 
тутах чилиэннэрин булла 
уерэнии; этии тутаах 
чилиэннэрин ситимэ  туох 
уратылаа5ын кэтээн керуу; 
тутаах чилиэннэр 
ситимнэрин туьанан этии 
онорор уеруйэ5и 
сайыннарыы; айыл5а 
баайын харыстааьын 
сэрэйиллэр туьааннаах 
этии диэн хайда5ын 
ейдетуу; этии арааьын 
чинэтии; сана чаастарынан 
ырытар дьо5уру 
сайыннарыы; кыыллары 
харыстааьын  ыйытыы 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. этиилэри тэнитэри,  тутаах 
тылларын ситэрэн суруйары; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

80-
82 

Этии тутаах чилиэннэрэ 3 Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. этиилэри тэнитэри,  тутаах 
тылларын ситэрэн суруйары; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 



сана   уерэппит   
тылларын суруйарга 
эрчиллэр. 
Быьаарыы. Этии уонна 
этии арааьын сурун 
ейдебуллэрин бэйэтин 
тылынан быьааран 
кэпсиир. 
Тэннээьин. Этии 3 тиибин, 
тэнийбит уонна 
тэнийбэтэх, биир уонна 
икки састааптаах, судургу 
уонна холбуу этиилэри, 
диалогу, сирэй сананы 
уонна туора киьи 
санатын, тэннэ уонна 
баьылатыылаах холбуу  
этиилэр уратыларын 
тэннээн быьаарар.  
Ырытыы. Этиини ырытар 
халыыбы тутуьан, судургу 
этии тутаах уонна ойо5ос 
чилиэннэрин сатаан 
булар.  
Холбооьун. Тумуктээьин. 
Белехтееьун. Бэриллибит 
тылситимнэрин, этиилэри 
састааптарынан, 
араастарынан белехтуур. 
Ханыылатан    ситэрии. 
Тэнийбэтэх уонна судургу 
этиилэри киэпкэ 
киллэрии. Этии арааьын 
састаабынан, тутулунан 

кеметунэн этиигэ туьааны 
уонна кэпсиирэни була 
уерэнии 

83 Хартыынанан улэ 1 Ситимнээх сананы 
сайыннарыы 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. сибээстээх этиини бэйэтэ 
кенуллук онорор; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

84 Диктант  
 
 
 

1 Истэн суруйар уеруйэ5и 
сайыннарыы; уьун а/д 
уонна хоьуласпыт б/д, 
нууччалыы суруллар 
тыллары таба истэн 
суруйалларын 
бэрэбиэркэлээьин 

Р.Диктаҥҥа  ыытыллар ѳй 
үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  хонтур- 
hын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар;К. 
бэйэни хонтуруоланыы, 
түмүк оҥоруу; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

85 Ал5астарга улэ. Хатылааьын. 1 

86 Истэргэ, аа5арга, суруйарга 
уерэнэбит 

1 Истии култууратын, 
кэпсэтин сиэрин, санарыы 
култууратын, таба 
суруйарга, сурук бэлиэтин 
сепке туруорарга эрчиллии 

Холонуу. Сɵбүлүүр тематын 
булан ситимнээх этиилэри 
токуйдаан ɵйтɵн суруйарга 
холонор. Таба суруйуу. 
Сыыhата суох суруйарга 
кыhаллыы. 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

87 Диалог уонна монолог 1 диалог уонна монолог диэн 
тугун уерэтии; ситимнээх 
сананы сайыннарыы; этии 
туьунан ылбыт билиини 
чинэтии 

Санарар сана нуормат 
Ылынан  
 
 
 
 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

88-
90 

Этии тутаах чилиэннэрэ 3 Этиигэ ыйытыы кеметунэн 
тутаах чилиэннэри була 
уерэнии;; этиини тэнитэр 
сатабылы чинэтии; 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.Э.тутаах тылларынан 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 



керен, анал бэлиэнэн      
(фишканан)      киэпкэ 
киллэрэн кердерер. 
Эбии матырыйаалы 
туьаныы. Этиигэ сурук 
бэлиэтин туруорууга 
уустук, меккуердээх   
тугэн   уескээтэ5инэ, таба 
суруйуу тылдьытыгар 
киирбит сурук         
бэлиэтин        туруоруу 
быраабылаларын сатаан 
туьанар. 
 Ал5аьы булуу уонна 
кеннеруу 
Этиигэ уонна тэттик 
тиэкискэ суолтатынан, 
эбэтэр литературнай 
нуорманы кэьэн туран 
тутуллубут тыллары булан 
кеннерерге эрчиллэр 

ситимнээх сананы 
сайыннарыы; килиэп киьи 
оло5ор суолтата 

тэҥнээһиннэри булуу; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

91 Этии биир уустаах чилиэннэрэ 1 этиитэн биир ыйытыыга 
эппиэттиир чилиэннэри 
булла уерэнии; биир 
уустаах чилиэннэр икки 
ардыларыгар запятой то5о 
турарын дакаастааьын; 
этиини тэнитэр сатабылы 
чинэтии; ситимнээх сананы 
сайыннарыы; килиэп киьи 
оло5ор суолтата 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П.Бэрил-бит тиэкиһи 
былааҥҥа сѳп түбэһин-рэн 
чаастарга араарыы; 
 К. Бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

92-
93 

Этии тутаах чилиэннэрэ 2 Этиигэ ыйытыы кеметунэн 
тутаах чилиэннэри була 
уерэнии;; этиини тэнитэр 
сатабылы чинэтии; 
ситимнээх сананы 
сайыннарыы; килиэп киьи 
оло5ор суолтата 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. этиилэри тэнитэри,  тутаах 
тылларын ситэрэн суруйары; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

94 Аахпыттан суруйуу 1 Истэн суруйар уеруйэ5и 
сайыннарыы; уьун а/д 
уонна хоьуласпыт б/д, 
нууччалыы суруллар 
тыллары таба истэн 
суруйалларын 
бэрэбиэркэлээьин 

Истии. Суруйар текси учуутал 
ааҕарын болҕойон истии. 
Кэпсээhин. Текст ис 
хоhоонун кэпсиир. 
Былааннааhын. Суруйарга 
анаан текскэ былаан 
оҥорор. 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

95 Ал5астарга улэ 1 Истэн суруйууга тахсыбыт 
ал5астарын бэйэтэ 
былааннаан 



бэрэбиэркэлэнэр 

96 Э5эрдэлээьин 1 Тиэкис биир керунун кытта 
билсэр. Чугас дьонугар, 
до5отторугар э5эрдэ 
тыллаах сурук суруйарга 
уерэнэр. 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. этиилэри тэнитэри,  тутаах 
тылларын ситэрэн суруйары; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

97 Хатылааьын. Этии тутаах 
чилиэннэрэ 

1 Этиигэ ыйытыы кеметунэн 
тутаах чилиэннэри була 
уерэнии;; этиини тэнитэр 
сатабылы чинэтии; 
ситимнээх сананы 
сайыннарыы; килиэп киьи 
оло5ор суолтат 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта;П. этиилэри 
тэнитэри,  тутаах тылларын 
ситэрэн суруйары; К. 
бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ 
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

98 Чиэппэрдээ5и хонтуруолунай 
диктант. 
 

1 уьун аьа5ас дор5оону 
уонна хоьулаьар бутэй 
дор5оону таба суруйар 
уеруйэ5и чинэтии; 
уерэнээччи билиитин 
бэрэбиэркэлээьин 

Р.Диктаҥҥа  ыытыллар ѳй 
үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  хонтур- 
hын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. бэйэни хонтуруоланыы, 
түмүк оҥоруу; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

99 Ал5астарга улэ. Хатылааьын. 1 

100 Хартыынанан улэ 1 Бэриллибит тиэмэ5э ейтен 
айарга эрчиллии 

Ейдеен, кенуллук суругунан 
уонна тылынан санааларын 
этэллэр. Тугу кэпсиилэригэр 
бол5омтолорун уураллар. 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

101 Аахпыттан суруйуу 1 Истэн суруйар уеруйэ5и Уерэх тиэксин ис хоьоонун Тѳрѳѳбүт тылга 



 
 

сайыннарыы; уьун а/д 
уонна хоьуласпыт б/д, 
нууччалыы суруллар 
тыллары таба истэн 
суруйалларын 
бэрэбиэркэлээьин 

ылыныы уеруйэ5ин 
баьыйаллар 

тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

102 Айар уруок 1 Кенуллук, ейдеен бэйэтэ 
ситимнээх санатынан 
туьанар. Тыл култууратын 
туьанан бэйэтин санаатын 
этэр. 

103 Этии ойо5ос чилиэннэрин  
ейдебулэ 

1 ыйытыы кеметунэн этии 
ойо5ос чилиэннэрин була 
уерэнии, тутаах 
чилиэннэри этии ойо5ос 
чилиэннэрэ хайдах 
быьааралларын кэтээн 
керуу; ситимнээх этиилэри 
онорор  сатабылы 
сайыннарыы; до5ордуу 
сыьыаны иитии; 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. Этии  ойо5ос чилиэннэрин 
булуу, кроссоворду таайыы; 
К. Бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

104 Этии ойо5ос чилиэнэ-быьаарыы 1 
 
 
 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. Тыл ситимин фишка схема 
кѳмѳтүнэн, булары; 
Бѳлѳ5үнэн,паарананүлэлиир
, бэйэтэ  тус санаалаах  
кэпсэтиигэ  кыттыыта 

Тѳрѳѳбүт тылга 
тапталы,  
интэриэhи, 
үѳскэтии; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга дьулуһуута 

105 Этии ойо5ос чилиэнэ-толоруу 1 

106 Быьаарыы, толоруу этиигэ 
ойо5ос чилиэн буолуулара 

1 П. үѳрэппитин, эрчил-
либитин,  оҥорбутун ѳйүгэр 
тутар; 
К. бэйэ үлэтин 
хонтуруолланыы, түмүк 
оҥоруу; 

107 Тумуктуур уруок 
Этии тутаах уонна ойо5ос 
чилиэннэрэ. Тест. 

1 Этии туьунан ылбыт 
билиилэрин 
бэрэбиэркэлэнии 

Тэринэр-дьаһанар 
сатабыл:Теманы бэйэлэрэ 
сабаҕалаан таһаараллар; 
 Билэр-көрөр сатабыл:     

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 108 Сыыьаны кеннеруу уонна 1  Бэрэбиэркэлиир улэ5э 



хатылааьын сыыьаны кеннеруу; этии 
тутаах уонна ойо5ос 
чилиэннэрэ диэн ейдебулу 
чинэтии 

Сылы быһа үөрэппит курсун 
барытын чиҥэтэн, 
хатылаан сатабылын 
көрдөрөр. 
 Бодоруһар 
сатабыл:Бөлөҕүнэн үлэҕэ 
көхтөөхтүк кыттар, 
доҕотторун санааларын 
истэр, алҕастарын көннөрөр 

дьулуһуута; 

109 Тиэкис керуннэрэ 1 Тиэкис керуннэрин 
билиьиннэрии; тиэкис 
керуннэрин быьаара 
уерэнии 

Теманы бэйэлэрэ сабаҕалаан 
таһаараллар; 
Сылы быһа үөрэппит курсун 
барытын чиҥэтэн, 
хатылаан сатабылын 
көрдөрөр. 
Бөлөҕүнэн үлэҕэ көхтөөхтүк 
кыттар, доҕотторун 
санааларын истэр, 
алҕастарын көннөрөр 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

Тумуктуур эрчиллиилэр(27 чаас) 

110 Аьа5ас дор5оон 1 
 
 
 

Дор5оону таба санарыы 
ейдебулун, суолтатын 
быьаарар. Сахалыы терут 
дор5оон арааьын, 
уратытын холобурдаан 
кэпсиир  
Тылга кылгас, уьун аьа5ас 
дор5ооннору, дифтонг 
арааьын, маарыннаьар, 
хоьуласпыт, сэргэстэспит 
бутэй дор5ооннору 
арааран истэр. Саха 
тылыгар нууччаттан 
киирии тыл дор5оонун 

Сахалыы терут дор5оон 
арааьын быьаарар 
сатабылларын 
сайыннарыы, тылы 
дор5оонунан истэн 
ырытар, суьуеххэ араарар 
сатабылы чинэтии 

Дор5оону таба санарыы 
ейдебулун, суолтатын 
быьаарар. Сахалыы терут 
дор5оон арааьын, уратытын 
холобурдаан кэпсиир 
 
Дор5оону таба санарыы 
ейдебулун, суолтатын 
быьаарар. Сахалыы терут 
дор5оон арааьын, уратытын 
холобурдаан кэпсиир 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

111 Дифтонг  1 
 
 
 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

112 Бутэй дор5оон 1 Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 



арааран истэр  
Тылы сайыннарыы: сана 
ччастарын саха терут 
дьарыгар туттуллар тыл 
беле5ун хомуур 
суолталаах тылга, тыл 
кэккэтигэр тирэ5ирэн 
ситэрэр, ааттыыр, 
суолтатыгар сеп 
тубэьиннэрэн тыл 
ситимин уонна этии 
толкуйдуур. бэриллибит 
тыл оло5уттан сана 
чаастарынан тылы 
уескэтэр араас 
сыьыарыылары туьанан, 
сахалыы тыл эгэлгэтин 
уескэтэр 
Бэриллибит тыл 
суолтатынан, дьуерэлэьэр 
угэьин тутуьан, араас тыл 
ситимин уескэтэр. тыл 
ситимиттэн этии арааьын 
толкуйдуур 

дьулуһуута; 

113 Суругунан улэ. Диктант  
 
 
 

1 Сахалыы таба санарыы 
нуорматын кэьии 
тубэлтэтин (дор5оон 
кылгаан-уьаан, 
чуолкайдык, чуолкайа суох 
этиллиитэ, дор5оону 
уларытыы, уьун аьа5ас 
дор5оону, хоьуласпыт 
бутэй дор5оону симэлитии, 
дифтону нууччалыы 
охсуулаах аьа5ас 
дор5оонунан солбуйуу) 
ейдеен истэргэ, кеннерерге 
эрчиллии. 

1уерэх соругун онорорго 
септеех ньыманы булар;  
ырыталлар, тэннииллэр, 
классификациялыыллар 
уерэх соругун ылыналлар 
уонна суоттууллар; тумугун 
сыаналыыллар 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

114 Ал5астарга улэ 1 Уерэх материалыгар учуутал 
бэлиэтэ ээн ыйбыт 
дьайыыларын ейдууллэр.  

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

115-
117 

Суьуехтэр араастара 3 суьуех туьунан билиини 
чинэтии; тылы 
дор5оонунан истэн 
ырытар, суьуеххэ араара 
сатабылы чинэтии 

Информация кердееьунун 
ньыматын тутталлар. 
(компьютер) 
былаанныыллар, 
хонтуруоллууллар, уерэх 
дьайыытын сыаналыыллар. 
Тумук ыларга табыгастаах 
ньыманы кердууллэр.бииргэ 
улэ кэмигэр улэни 
наардыыллар уонна бэйэ-
бэйэни истэллэр, ейдууллэр.  

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

118-
120 

Сана чаастара 3 сана чаастарын тэннээьин, 
ейдебуллэрин чинэтии, тыл 
ситимин туттан этии 
онорор  сатабылы 
сайыннарыы; ЕС хоьооннор 
ненуе норуот тугу этэрин 
тириэрдии 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

121 Суругунан улэ. Аахпыттан 
суруйуу 

1 Аахпыт тиэкиьи истэн, тугу 
ейдеебуту ис хоьоонун 
тириэрдэн таба суруйуу 

Уерэх сыалыгар уонна 
соругар араас керуннээх 
тиэкистэри аа5а уеруйэ5и 
сайыннарыы;уерэх соругун 
толорорго тирэх буолар 
ейдебунньук туьаналлар. 
Айар айар характердаах 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

122 Ал5астарга улэ 1 Сыыьаны кеннеруу, 
ал5астарга улэ. 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 



соругу бэйэлэрэ ньыма 
булан тобулаллар. Улэлэрин 
сыаналаналлар. Былааны 
кытта улэлэрин тэннииллэр, 
этаптарынан керен теье 
ылыммыттарын тэннииллэр, 
ал5астарын булан теруетун 
быьаараллар.  

- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

123-
125 

Этии  тутаах чилиэннэрэ 3 этии чилиэннэрин туьунан 
ейдебулу чинэтии; этии 
тутаах уонна ойо5ос 
чилиэннэрэ ханнык сана 
чааьынан бэриллэрин 
быьаара уерэнии 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. этиилэри тэнитэри,  тутаах 
тылларын ситэрэн суруйары; 
К. бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

126-
128 

Этии ойо5ос чилиэннэрэ 3 этии чилиэннэрин туьунан 
ейдебулу чинэтии; этии 
тутаах уонна ойо5ос 
чилиэннэрэ ханнык сана 
чааьынан бэриллэрин 
быьаара уерэнии 

Р. Уруок  тематын, сыалын – 
соругун бэйэтэ туруоран 
таһаарыыта; 
П. Тыл ситимин фишка схема 
кѳмѳтүнэн, булары; 
К. Бѳлѳ5үнэн, пааранан 
үлэлиир, бэйэтэ  тус 
санаалаах  кэпсэтиигэ  
кыттыыта; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

129 Сыллаа5ы тумук. Тест  
 
 

1 Сыллаа5ы хатылааьын  
Бэрэбиэркэлээьин 

К.Бэйэ-бэйэни 
бэрэбиэркэлэһии, 
сыаналаһыы, хонтуруоллана 
үѳрэнэр,  до5отторун 
ал5астарын була үѳрэнэрэ; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

130 Ал5астарга улэ 1 Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 



сайдарга 
дьулуһуута; 
 
 
 

131 Тылдьыт-эн кемелеьееччун 1 тылдьыт диэн тугун, туохха 
туьалаа5ын уерэтии; 
араастарын билиьиннэрии; 
тылдьыты тутта уерэнии 

Араас тылдьыттары кытта 
улэ-бу уерэх ситиьиитин 
биир керунэ буоларын 
билэр; бэйэтэ тылдьыттар 
керуннэрин билэн туттар; 
алфавитынан буларын 
билэр; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

132 Сыллаа5ы хонтуруолунай улэ 1 сылы быьа уерэппит, 
ылбыт билиини 
бэрэбиэркэлээьин, уьун 
аьа5ас, хоьуласпыт бутэй 
дор5ооннору  таба суруйар 
уеруйэ5и сайыннарыы 

Р.Диктаҥҥа  ыытыллар ѳй 
үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  хонтур- 
hын; 
П. эрчиллибитин, булбутун, 
оҥорбутун ѳйүгэр тутар; 
К. бэйэни хонтуруоланыы, 
түмүк оҥоруу; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

133 Ал5астарга улэ. Сыллаа5ы 
хатылааьын 

1 ал5астары ырытыы оунна 
кеннеруу 

Р.Диктаҥҥа  ыытыллар ѳй 
үлэтин түмүгүн ырытыы, 
кѳннѳрүү, бэйэни  хонтур- 
hын; 

Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

134 Айар уруок.  Хатылааьын. 1   Үѳрэххэ  интэриэhэ, 
ба5ата  үрдүүр; 
- бэйэтин кыа5ынан 
сайдарга 
дьулуһуута; 

135 
 

Сыллаа5ы хатылааьын 1     

136 Сыллаа5ы хатылааьын 1     



 


