


Быһаарыы сурук 

 

Үөрэх предметын өйдөбүлэ  

 Үлэ программата Федеральнай глсударственнай үөрэх стандардыгар, «Россия гражданинын личноһын сиэрин-майгытын сайыннарыыга уонна 

иитиигэ концепциятыгар», үөрэх предметин үөрэтии  түмүктэригэр олоҕуран сурулунна. 

 Бастакы сүһүөх оскуолаҕа литература ааҕыыта уус-уран айымньыны үөрэтии уонна тылы сайыннарыы курдук икки хайысханы тутуһар сүрүн 

предметтартан биирдэстэрэ. Предмет оҕо ааҕар үөрүйэҕин, тылынан уонна суругунан саҥатын сайыннарар сүрүн оруоллаах. Оҕоҕо ааҕар уонна 

тиэкиһи кытта үлэлиир үөрүйэх иҥмит эрэ буоллаҕына, кини атын предметтэргэ ситиһиилээхтик үөрэнэр кыаҕы ылар. 

 «Литература ааҕыыта»  предмет  оҕо сааһыгар   сөптөөх өйү-санааны иҥэрэр, айар, толкуйдуур дьоҕурун, майгытын-сигилитин, тылын-өһүн 

сайыннарар, ааҕыы эйгэтигэр киллэрэр, кинигэҕэ интэриэһи үөскэтэр, ааҕар баҕаны олохсутар, уус-уран айымньыны тыл искусствота буоларын 

өйдөтөр, оҕо бэйэтэ сайдар, дьону кытта бодоруһар кыаҕын олохсутар. Ааҕыы оҕо личность быһыытынан сайдарыгар, тулалыыр эйгэтин өйүнэн-

сүрэҕинэн, дууһатынан ылынарыгар суолтата улахан. Бу этиллэр сана «Литература ааҕыыта» предмет сүрүн сыалын быһаарар: 

 ааҕыы араас көрүҥүн уларытыы; 

 уус-уран айымньы тиэкиһин кытта үлэҕэ оҕо тылын-өһүн сайыннарыы 

 араас көрүҥнээх информациянан үлэлиир үөрүйэхтэри иҥэрии; 

 оҕону уус-уран айымньыга сыһыарыы, айымньыны истэргэ, тылга болҕомтолоох буолууга иитии; 

 оҕо тус олоҕун айымньы нөҥүө сиэр-майгы сыаннастарынан байытыы; 

 оҕо литературатын эйгэтигэр киллэрии; кинигэҕэ интэриэһи, ситимнээхтик, тиһиктээхтик ааҕар баҕаны үөскэтии; 

 тиэкиһи уонна кинигэни кытта үлэлиир үөрүйэҕи иҥэрии, үөрэх уонна научнай-биллэрэр тиэкиһинэн үлэ бастакы үөрүйэхтэрин 

олохсутуу. 

Маҥнайгы кылааска букубаар кэнниттэн үөрэх дьылын иккис аҥаарыгар «Литература ааҕыыта» предмети үөрэтии саҕаланар. Уус-уран 

айымньыны    ааҕан, үөрэнээччи айымньы ааптарын, геройдарын кытта сэһэргэһэр, алтыһар, сиэр-майгы өрүттэрин, кинилэр сыһыаннарын ырытан, 

тоҕо итинник буолбутун, ол суолтатын, төрүөтүн өйдүүр буолар. 

Уус-уран айымньы тыл искусствота буоларын ааҕыы уруогар ааҕан, тыл уруогар ырытан, айыиньыны ырытар үлэҕэ тылы тэҥнээн, ааптар 

этэр санаатын, иэйиитин өйдүүр. Үөрэнээччи айымньы геройдарыгар бэйэтин сыһыанын быһаарар, суруйааччы уонна айымньы туһунан санаатын 

этэн, сыһыанын көрдөрөр. 

Предмет сүрүн ис хоһоонун араас оҕо литературата (саха, Саха сирин хотугу, Россия, тас дойду араас омуктарын суруйааччыларын 

айымньылара), гнаучнай-популярнай айымньылар арыйаллар. Уус-уран уонна научнай-биллэрэрайымньылары тэҥнээн көрүү тыл искусствотын 

дириҥник өйдүүргэ көмөлөһөр. «Литература ааҕыыта» предмети атын предметтэри («Култуура», «Тулалыыр эйгэ», «Музыка», «Уруһуй») кытта 

ситимнээхтик үөрэтии, ырытыы көдьүүстээх, олоххо туох барыта ситимнээх биир кэлим диэн өйдөбүл үөскэтэр. 

«Литература ааҕыыта» предмет ис хоһооно: 

 «Саҥа үлэтин көрүҥнэрэ. Бодоруһуу култуурата»; 

 «Тиэкиһи кытта үлэ көрүҥнэрэ. Саҥа-иҥэ үлэтэ»; 

 «Уус-уран айымньыны кытта үлэ. Кэрэ эйгэтэ уонна сиэр-майгы өттүгэр үлэ»; 

 «Оҕо ааҕар эйгэтэ. Ааҕыы култуурата» 

Бастакы салаа – «Саҥа үлэтин көрүҥнэрэ. Бодоруһуу култуурата». Манна оҕо ааҕар уонна суруйар, истэр уонна саҥарар дьоҕурун, араас 

түгэҥҥэ үлэтин саҥа көрүҥүн сайыннарыыта көрүллэр. Программа таска сүһүөхтээн ааҕыыттан сыыйа бүтүн тылынан, онтон интонацияҕа, ааҕыы 



тэтимигэр, ис хоһоонноохтук ааҕыыга, сыыйа искэ ааҕыыга болҕомто уурар, бастакы сүһүөх саха оскуолатын үөрэнээччитэ мүнүүтэҕэ ааҕар 

нуорматын быһа холоон биэрэр. Начаалынай оскуоланы бүтэрэр үөрэнээччи быһа холоон мүнүүтэҕэ 80—100 тылы ааҕар. Маннык нуорма оҕо 

бэйэтигэр эрэллээх буолуутун, аахпыт тиэкиһин ис хоһоонун өйдүүрүн, үөрэх тиэкистэрин кытта үлэҕэ көҕүлүүр. 

Предмет ис хоһоонугар истии диэн салаа оҕо тылга, дьон саҥатыгар болҕомтолоох буоларын, этиллибит кэрчик сүрүн санаатын араарарын, 

өйдүүрүн, ырытарын, өйдөммөт түгэҥҥэ туоһулаһар ыйытыылары биэрэрин ирдиир. 

Саҥаны сайыннарыы (бэйэ санаатын этии, ыйытыы биэрии, ыйытыыга эппиэт, кэпсэтиһии, кэпсээһин) саҥа этикетын кытта быстыспат 

ситимнээх бэриллэр. Үөрэнээччи саҥарыан иннинэ тугу этиэн баҕарарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруолланан, атын киһини болҕойон истэн, 

кэпсэтэр киһитигэр убаастабыллаахтык сыһыаннаһан иитиллэрэ эрэйиллэр. 

Улахан болҕомто сурук үлэтигэр ууруллар. Ааҕыы уруогар үөрэнээччи аахпыт тиэкиһигэр олоҕуран бэриллэр тиэмэҕэ бэйэ санаатын, 

аахпыттан, өйтөн (ойуулаан, ырытан, кэпсээн) суруйа үөрэнэр. Бастакы сүһүөх оскуолаҕа оҕо истэр, саҥарар, ааҕар уонна суруйар дьоҕурун 

сайыннарар. 

Иккис салаа - «Тиэкиһи кытта үлэ көрүҥнэрэ. Саҥа-иҥэ үлэтэ».  
Уус-уран айымньыны кытта үлэҕэ үөрэнээччи тиэкиһи чаастарга үллэрэ, чаастарга аат биэрэ, былаан оҥоро, аахпыт тиэкиһин кылгатан уонна 

сиһилии кэпсии, сүрүн санаатын араара куонна ону бэйэ тылынан этэргэ үөрэнэр. Бу сала тиэкис араас көрүҥүн өйдүү (ойуулуур, ырытар, кэпсиир), 

тиэкис аатын ис хоһоонун кытта ситимнии, үөрэх, научнай-биллэрэр уонна уус-уран тиэкиһи араара, суолтатын быһаара үөрэтэр. Үөрэнээччи 

бодоруһуу арааһын, сыалын-соругун өйдүү үөрэнэр, учуутал көмөтүнэн кэтээн көрөр. 

Үһүс салаа - «Уус-уран айымньыны кытта үлэ. Кэрэ эйгэтэ уонна сиэр-майгы өттүгэр үлэ». Оҕо уус-уран айымньы нөҥүө сиэр-майгы 

туһунан өйдөбүлэ кэҥииригэр, эстетическэй уонна айар дьоҕура сайдыытыгар туһуланар. Оҕо уус-уран айымньыга да, биллэрэр да тиэкискэ 

тулаллыр эйгэ ойууланар ньыматын араара, уратылаһар өрүтүн өйдүү, бэйэ тиэкиһин оҥоро үөрэнэр. Программа оҕо эрэ уус-уран литературатын 

ктта буолбакка, искусство атын көрүҥнэрин тиэкистэрин (айымньыларын) кытта билиһиннэрэр. 

Үөрэнээччи уус-уран айымньыны научнай-биллэрэр ис хоһоонноох тиэкистэн араара үөрэнэр. Уус-уран айымньы – ааптар айымньыта, кини 

баай тыл-өс көмөтүнэн ааҕааччыга тулалыыр эйгэ уонна дьон араас сыһыанын, ытык өйдөбүллэри, майгыны-сигилини иҥэрэр, кэрэҕэ угуйар 

искусство ураты көрүҥэ диэн өйдүүр. «Литература ааҕыыта» ис хоһоонугар уус-уран айымньыны судургу ырытыы: ол эбэтэр бастаан тиэкиһи 

сабаҕалаан, истэн, онтон ааҕан, ырытан, хат-хат төннөн, ис хоһоонун, саҕаланыытын, бүтүүтүн ырытан, айымньы аатын, сүрүн санаатын, ис 

хоһоонун кытта тэҥнээн көрүү ыытыллар. Айымньыны ырытыыга тиэрмин           туттуллубат. Айымньы уус-уран тыла ааҕаа бары түһүмэҕэр 

болҕомтоҕо ылыллар. Тиэкиһи ырытыыга тыл (эпитет, тэҥнэбил) туспа тутан ырытыллыбат, айымньыга сыһыаран, туох суолталаахтык 

туттуллубутун тоһоҕолоон бэлиэтэнэр, көрүллэр. 

Ааҕыы ис хоһоонугар оҕо сааьыгар өйдөнөр тиэмэ уонна уус-уран айымньы проблемата, онно этиллэр майгы-сигили сыаннастара, тыла-өһө 

көрүллэллэр. Айымньыны ырытыы араас таһымнаах: сюжет таһымыгар (геройдары кытта билсиһии кэпсэнэр түгэни ырытыы); герой таһымыгар 

(герой тугу эрэ гынар сүрүн ис хоһооно, киниэхэ ааҕааччы сыһыана); ааптар таһымыгар (ааптар геройугар сыһыана, ааптар этэр санаата уонна 

айымньы уопсай ис хоһооно). Маннык ырытыы   айымньыны   кэлимник көрөргө сүрүн хайысха буолар. Айымньыны араастаан ырытыы оҕо 

айымньы       ис хоһоонун өйдүүрүгэр, тылга болҕомто уурарыгар, өйө-санаата байарыгар, майгыта-сигилитэ тупсарыгар көдьүүстээх. Айымньыны 

хаста да төхтүрүйэн ырытыы түмүгэр, оҕо доҕордоһуу, убаастабыл, кыра уонна кыаммат дьоҥҥо көмөлтө, үтүө сыһыан сыаннастарын иҥэринэр, 

ааҕыыттан дуоһуйар, астынар, болҕомтолоох ааҕыы түмүгэр айымньы туһунан, ис хоһоонугар бэйэтин сыһыанын этэр. Программа айылҕа тиэмэтин 

хабар элбэх айымньылаах, ол иһин оҕо айылҕаны кэтиир үөрүйэҕэ олохсуйар, олоҕун уопута сайдар. 

Оҕо айар дьоҕура сайдарыгар айымньыны оонньоон кердерере, онно кыттара улахан оруоллааҕын программа учуоттуур. Айымньыны 

оонньоон көрдөрөрүгэр оҕо айымньыны, геройдарын өйдүүр, бэйэтин сыһыанын тириэрдэн оонньуур. 

Төрдүс салаа – Оҕо ааҕар эйгэтэ. Ааҕыы культурата». 



Ис хоһоонун уонна ааҕыллыан сөптөөх айымньы аатын ыйар. Манна саха, Саха сирин хотугу омуктарын, Россия араас омуктарын, тас дойду 

суруйааччыларын уус-уран айымньылара, ону таһынан норуот тылынан уус-уран айымньыта (остуоруйа, үһүйээн, ырыа, өс хоһооно, таабырын, 

о.д.а.) киирэллэр. Программа кыра оҕо интэриэһин учуоттаан, олох араас өттүн хабар айымньыларга болҕомто уурар: бэйэ саастыылааҕын уонна 

улахан дьону кытта сыһыан, мүччүргэннээх сырыы, айылҕа, дойду историята, культурата, омуктар культуралара, ону тэҥнээн көрүү, биир тиэмэлээх 

араас ааптар айымньытын ааҕыы, ырытыы, о.д.а. Тиэмэ төһөнөн киэҥ да, оҕо соччонон олоҕун уопута байар кыахтанар, билэр-көрөр баҕата кэҥиир, 

ааҕар кыаҕа сайдар, ааҕыы культурата иҥэр. Киирбит айымньылар кыра саастаах оҕону өйүн-санаатын, майгытын-сигилитин, эстетическэй өттүнэн 

иитиигэ суолталара улахан. Оҕо ааҕар үөрүйэҕэ сайдыытын көрөн, тулалыыр эйгэтин туһунан билиитэ дириҥээн истэҕин аайы, ааҕар эйгэтэ 

кылаастан кылааска кэҥээн, эбиллэн, байытыллан иһэр. Сыыйа оҕо библиографическай культурата олохсуйар. 

Онон литература ааҕыытын кууруһа уус-уран эстетическэй, өй-санаа, майгы-сигили хайысхалаах буолан, ааҕыы компетенциятын байытар, 

кэҥэтэр. Үөрэнээччи бэйэтин билиитин, ааҕар үөруйэҕин, сатабылын үөрэх сыалын уонна тустаах олох түгэннэрин быһаарарыгар сөпкө туһанар 

үөрүйэҕин олохсутунар, кэпсэтэр эйгэтэ кэҥиир, ааҕыы культурата сайдар (аахпытын дириҥник өйдүүр, ааҕар кинигэтин талар үөрүйэхтэрин, уус-

уран литератураны өрүү ааҕар баҕата олохсуйар). Оҕо ааҕар культурата төһөнөн баай да, соччонон үтүө майгылаах уонна кэрэни өйдүүр сайдыылаах 

киһи буола улаатар. 

Түмүктээн эттэххэ, «Литература ааҕыыта» ис хоһооно оҕо тылын-өһүн, аан дойду уус-уран литературатыгар киириитин, ааҕар кыаҕын, ааҕар 

культуратын сайыннарар, байытар.  

  

            

Үөрэх былааныгар үөрэх предметын миэстэтэ 

Үөрэх былаанынан алын сүһүөх оскуолаҕа «Литература ааҕыыта предмети үөрэтиигэ барыта 238 чаас көрүллэр. Ол иһигэр 1 кылааска – 35 чаас, 2 

кылааска – 70 чаас, 3 кылааска – 70 чаас, 4 кылааска – 70 чаас. 

 

Үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ 

Ытык өйдөбүллэри үөрэнээччигэ иҥэрии түмүгэ 

1. Төрөөбүт дойдунан, дойду историятынан уонна убаастабылынан киэн туттуу санаатын олохсутар. 

2. Атын омук историятыгар уонна культуратыгар убаастабыллаахтык сыьыаннаьар. 

3. Бодоруьууга майгы-сигили нуорматын, бэйэ эппиэтинэьин сайыннарар, салайынар. 

4. Уерэнэр ба5аны, бэйэни сайыннарар. 

5. Эстетическэй ссыьыаны олохсутар. 

6. Сиэрдээх быьыыны, атын дьонно амарах сыьыаны сайыннарар. 

7. Бииргэ улэлиир сатабылы сайыннарар. 

8. Утуе сыьыаннаах бодоруьууну инэрэр. 

9. Меккуердээх тугэнтэн сатаан тахсар уеруйэ5и уескэтэр. 

10. Айымньылаах улэ5э ба5аны уескэтэр, сэрэхтээх, чел олох туьунан ейдебулу, сыьыаны олохсутар. 

 

Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ 

1. Араас тиэкиьи ис хоьоонноохтук аа5ар, учугэйдик толкуйдаан санарар, тылынан уонна суругунан тиэкиьи онорор. 

2. Соруда5ы толорорго сана араас керуннэрин, ньымаларын баьылыыр. 



3. Сэьэргэьэр киьитин бол5ойон истэр, кэпсэтэргэ бэлэм, кэпсэтиигэ араас сана уескуурун ейдуур, бэйэ санаатын тиэрдэргэ кыьаллар, дакаастыы 

сатыыр. 

4. Тэнниир, ырытар, тумэр, тумуктуур, наардыыр, маарынныыры, хардарыта сибээьи, теруету булар, хайа ба5ар тиэмэ5э кэпсэтиигэ кыттыьар. 

5. Атын предметтэри уерэтэргэ «Литература аа5ыыта» терут буоларын уонна предметтэр алтыыыларын (бодоруьуу, культура, айымньылаах улэ; 

кинигэ, ааптар, айымньы ис хоьооно; уус-уран тиэкис уо.д.а.); куманитарнай-эстетическэй хайысхалаах предметтэр икки ардыларынаа5ы 

сибээстэри ейдуур. 

6. Уерэх дьарыгын сыалын уонна соругун ейдуур, септеех ньымалары булан туттар, туьанар. 

7. Уерэх дьарыгын туруоруллубут соруктарга оло5уран былаанныыр, хонтуруолланар уонна сыаналанар, ситиьиигэ тиэрдэр ордук кедьуустээх 

ньымалары быьаарар. 

 

Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ. 

 

1. Уус-уран айымньы омук уонна аан дойду культурата, сиэр майгы сыаннастара буоларын уонна баар угэстэр харыстаныахтаахтарын, кэлэр 

келуенэ5э тиэрдиллиэхтээхтэрин ейдуур. 

2. Кинигэ – киьи аймах культуратын ураты сыаннаьа буоларын ейдеен, сиэрдээх сыьыаны олохсутар. 

3. Уус-уран айымньы тыл искусствота диэн ейдуур, харыстабыллаахтык сыьыаннаьар. 

4. Саха сирин уонна Россия элбэх ахсааннаах норуоттарын уус-уран литератураларын духуобунай  уонна сиэргэ-майгыга сыаннастарын ейдуур. 

5. Сайдыылаах, уерэх бары предметигэр ситиьиилээх буоларга тиьиктээх  аа5ыы суолтатын ейдуур; аан дойду, Россия историятын уонна 

культуратын, утуе, меку сыьыан, сиэр-майгы туьунан бастакы ейдебуллээх. 

6. Аа5ыы суолтатын, араас керуннээх тиэкис (билиьиннэрэр, уерэтэр, талар, кердуур, чинчийэр) уратытын уонна ис хоьоонун ейдуур, 

дьуулэьиитигэр кыттар, герой араас быьыытын-майгытын сиэр-майгы еттунэн ырытар, сыаналыыр. 

7. Таска уонна искэ аа5ыы техникатын баьылааьын, аахпыты араастаан уларытыы,уус-уран, научнай-популярнай уонна уерэтэр тиэкистэри 

ырытарга судургу литературоведчскай ейдебуллэри туьаныы салгыы аа5ааччы тылын-еьун сайдыытыгар суолталаа5ын ейдуур.  

 

Уерэх предметин ис хоьооно 

Санарыы уонна аа5ыы улэтин керуннэрэ 

Истии. Туора санаы истэн ылыныы (кэпсэтэр киьи саната, араас тиэкиьи аа5ыы). Туора сананы хайдах баарынан ейдееьун, истибит айымньыны 

туьунан ыйытыыга сатаан хоруйдааьын, буолбуту саааьылаан быьаарыы; сана соругун ейдееьун; уерэх, научнай-биллэрэр, уус-уран айымньы 

тиэкистэрин истэн баран, ыйытыыны сатаан биэрии. 

Таска аа5ыы.тылы, этиини уонна тиэкиьи буукубалаабакка уонна суьуехтээбэккэ таба аа5ыы, тыл ситимин интонациянан холбооьун; тиэкис ис 

хоьоонун ейдуур туьугар кылаастан кылааска аа5ыы тэтимин тургэтэтии. Санарар сана (тыл ситимэ уонна этии) суолтатын ейдуургэ ыйыы биэрии. 

Дьо5ус тиэкиьи хоьоонноохтук аа5ыы: таба санарыы уонна интонация нуорматын тутуьуу; аа5ыы соругун ейдееьун.ю аа5ар айымньыга сыьыаны 

кердеруугэ интонацияны тутуьуу, санарыы уонна бодоруьуу соругар сеп тубэьиннэрэн аа5ыы тэтимин тургэтэтии эбэтэр бытаардыы. Сурук бэлиэтэ 

чорботуллар этииоэрин интонациялаахтык аа5ыы. Араас керуннээх уонна типтээх тиэкистэр уратыларын ейдееьун. 

Искэ аа5ыы. Кээмэйинэн уонна керунунэн (жанрынан) септеех айымньылары таска аа5ыыттан сыыйа искэ аа5ыыга кеьуу. Аахпыт тиэкиьи ейдуургэ 

ис хоьоонун санатыьан уонна ыйытыыларга хоруйдаан хонтуруолланар уонна кеннерунэр ньымалары туьаныы. 

Аа5ыы араас керунун (уерэтэр, талар, билсэр) туьанан, уерэтэр уонна научнай-биллэрэр тиэкистэн информацияны булла уерэнии. 

Аа5ыы араас керунун уратытын ейдееьун: факт, ойуулааьын, этиини толоруу уо.д.а. 



Араас керуннээх тиэкиьинэн улэ. Уус-уран, уерэх, научнай-популярнай тиэкистэр  ейдебуллэрин били, кинилэри тэннээьин. Маннык керуннээх 

тиэкистэри оноруу соруктара. Кеннеру этиилэртэн тиэкиьи араарар уеруйэ5и баьылааьын. 

Тиэкис тиэмэтин уонна сурун санатын бэйэ быьаарыыта; терует уонна тумук сибээстэрин быьаарыы; тиэкиьи септеех кэрчиктэргэ араарыы. Хас 

биирдии кэрчик уонна тиэкис сурун чаастарын быьаарыы, аат биэрии; тиэкис ис хоьоонунан ааттыыр, ыйытыы этиилэринэн эбэтэр бэйэ толкуйунан 

былаан оноруу. Тирэх тылларынан эбэтэр бэйэ онорбут быаанынан тиэкиьи сиьилии, талан, кылгатан кэпсээьин. Кжпсииргэ туох кэнниттэн туох 

буоларын чопчу ситимнээн тутуьуу. Аахпыт тиэкиьи эбэтэр атын бэриллибит холобуру утугуннэрэн, ойуулааьын, сэьэргээьин, толкуйдааьын 

тиэкиьи оноруу. Кэпсэтии кэмигэр кинилэри туох сыаллаах туьанары быьаарыы. 

Элбэх информация араас керунун кытта улэлээьин. 

Уопсай ырытыыга кыттыы: ыйытыыга хоруйдааьын, чопчу тиэмэ5эиьитиннэрии оноруу, атын киьи этэрин истии, кэпсэтии кэмигэр 

хоруйдары толорон, ситэрэн биэрии. Ыйынньыгы уонна кердерер-ойуулуур матырыйаалы туьаныы. 

Тиэкис ис хоьоонун ойуулааьын (айыл5а, герой тас керунэ, буолар сирэ) уонна тлкуйдааьын (туох туьунан кэпсэнэрэ, сурун санаата) 

ньымаларын туьанан хаттаан оноруу. Уус-уран ууонна научнай-биллэрэр айымньылары тэннээьин, кэпсэтиигэ туох сыаллаах туьанары быьаарыы. 

Библиографическай культура. Кинигэ – искусство ураты керунэ. Кинигэ – били терде. Саха сиигэр бастакы кинигэлэр уонна кинигэни бэчээттээьин 

са5аланыыта (уопсай ейдебул). Уерэх, уус-уран, ыйынньык кинигэлэрэ. Кинигэ ис хоьооно эбэтэр иьинээ5итэ, таьа, титульнай лииьэ, аннотацията, 

ойуулар. Кинигэ5э информация керунэ: научнай, уус-уран (кинигэ тас кестуутугэр оло5уруу, ыйар-иллюстративнай матырыйаал). 

Кинигэ тиибэ: айымньы-кинигэ, хомуурунньук-кинигэ, суруйуулар хомуурдара, периодическай бэчээт, ыйынньык, тылдьыт, энциклопедия 

арааьа. 

Бэриллибит испииьэгинэн  кинигэни талы, картотекалар, библиотека5а 5о кинигэлэрин туьаныы. Алпаабытынан каталог. О5о сааьыгар 

септеех тылдьытынан уонна ыйынньык-литературанан туьаныыта. 

Учуутал кеметунэн уерэх уонна научнай-популярнай тиэкистэр уратыларын быьаарыы. 

Уус-уран айымньы тиэкиинэн улэ. Уус-уран айымньы ис хоьоонун ейдееьун..., иэйиилээхтик ылыныы. Айымньы аатын кытта ис хоьоонун ейдеен 

ситимнээьин. 

Уус-уран тиэкис уратытын быьаарыы, айыллыбыт сыалын ейдееьун (аа5ааччыга ойууламмыт хартыына уонна уран тыл ньымата). Тылы 

хайдах иьиллэринэн уонна суолтатынан ырытыы, кене уонна кеспут суолтата. Суруйааччы айбыт хартыынатын ейге ойуулуур уеруйэх. 

Тыл ойуулуур-дьуьуннуур ньыматын туьанан, йымньы тиэкиьин эбэтэр быьа тардыыны бэйэ айыыта. Уруьуйдарынан эбэтэр иллюстрацияларынан 

кэпсээн айыы; уус-уран айымньыттаниллюстрация5а сеп тубэьэр кэрчиктэри булуу. Аахпыт тиэкистэн быьа тардыыны тылынан ойуулааьын. 

Айымньы геройун характеристикалааьын (мэтириэтэ, майгыта, туттуута-хаптыыта, саната), буолбут быьыы теруетун ырытыы. Сурун санааны 

тириэрдэн, сиьилии, талан уонна кылгатан кэпсиир дьо5уру инэрии. Геройдар быьыыларын маарыннатан эбэтэр утары тутан тэнээьин; онно сеп 

тубэьэр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. Тиэкиьи ырытыыга учуутал кеметунэн ааптар геройга сыьыанын, айымньы сурун санаатын быьаарыы. 

Тиэкистэн септеех кэрчиктэри булуу: айыл5аны ойуулааьын, буолар сирэ-уота, герой туттуута-хаптыыта. Бэриллибит быьа тардыыны бэйэ талан 

кэпсээьинэ, тирэх тылы, тыл ситимин кэпсээнтэн булуу. Буолар тугэннэринэн, уйул5аны ойуулааьынынан, геройдар быьыыланыыларынан 

маарыннаьар быьа тардыылары араас айымньыттан булан тэннээьин; тумуу уонна тумуктээьин. 

Кыра кээмэйдээх хоьооннору уонна норуот тылынан айымньыларын ейтен аа5ыыга уерэтии. 

«Тереебут дойду» диэн ейдебулу инэринии, бэйэ тереебут сиригэр-уотугар таптал Россия бары норуоо=ттарын айымньытыгар кестуутэ. Араас 

норуот тылынан айымньытыгар тиэмэ, сурун сана, герой, сиэр-майгы сыанабыла маарыннаьыыта. Россия духуобунай-нравственнай, культурнай 

угэстэрин ылыныы, уерэнии. 



Уус-уран айымньыларга арыллар амарах сана, сиэьинэй, хорсун быьыы, до5ордоьуу, естеьуу, аба-сата, кырык, бэйэни билинии, дьоьуннаах, 

сиэрдээх буолуу курдук сиэр-майгы, этика ейдебуллэрин ылыныы, инэринии. Бу ейдебуллэри герой атын дьонно, айыл5а5а, тулалыыр эйгэ5э 

сыьыанын холобуругар оло5уран ырытыы. 

Дьону кытта сыьыанна бэйэ5эр ба5арбаккын онорума, бэйэ5ин таптырын курдук атын киьин таптаа диэн сиэр-майгы, сигили быраабылаларын 

тутуьуу туьунан толкуйдааьын; ону куннээ5и олоххо алтыьыыга туьаныы; бэйэмсэх, ымсыы буолуу, хара санааланыы курдуктартан туттунар санаа. 

Естеьуугэ, кырыктыйыыга, бэйэмсэх буолууга, атын киьи лиичинэьигэр ытыктабыла суох сыьыаннаьыыга оло5урар алтыьыы кедьууьэ суо5ун 

дакаастыыр сюжеттарын, литература персонажтарын быьыылара маарыннаьыытын быьаарыы. 

Истинник санаьыыга, тапталга, тулуурга, хардарыта кеме5е, аьыныгас уонна амарах буолууга. Алдархайтан быыьааьын, тылга туру, 

албынтан-келдьунтэн куотунуу курдуктарга оло5уран, до5оттору кытта истинник сыьыаннаьар кэпсээн уонна остуоруйа геройдарын быьыыларыттан 

холобуру а5алар уеруйэх. 

Айымньы геройдарын утуе уонна меку быьыыларын ейдееьун, учуутал кеметунэн санааны олохтоохтук этинии. Бэйэ быьыытын ырытыы, 

литературнай айымньыттан себулуур геройу утуктэ уерэнии. 

Уерэх, научнай-популярнай уонна уус-уран тиэкиьи кытта улэ. Айымньы аатын ейдееьун, ис хоьоонун кытта ситимнээьин. Уерэх уонна 

научнай-популярнай тиэкистэр уратыларын туьунан информациялааьын. Уьуйээн. Сэьэн, танара кэпсээннэрин биир уопсай уратыларын ейдееьун. 

Терует уонна тумук сибээьин олохтоьунна араас керуннээх тиэкиьи ырытыы судургу ньымаларны кытта билсиьии. Тиэкис сурун санаатын 

быьаарыы. Кулуус эбэтэр тирэх тыллар. Тиэкиьи хаттаан оноруу алгоритмын туттуу. Кулуус тылга, модельга, схема5а тирэ5ирэн тиэкиьи хаттаан 

оноруу. Тиэкиьи сиьилии кэпсээьин. Тиэкистэн сурунун арааран кылгатан кэпсээьин. 

Кэпсэтэр уеруйэх. Бодоруьуу сиэрэ. Сана биир керунэр, диалокка, кэпсэтээччилэр сана атастаьалларын ейдееьун. Диалог уратытын кэпсэтии 

сыалын били, ыйытыыны уонна хоруйу толкуйдааьын, кэпсэтэр киьини истэр уеруйэх, кэпсэтиини ыйытыы уонна реплика кеметунэн ке5улээьин. 

Тиэкис ис хоьоонугар уонна бэйэ уопутугар оло5уран, бэриллибит тиэмэ5э эбэтэр айымньы туьунан бэйэ санаатын этии. Бодоруьуу сиэрин тутуьуу. 

Норуот тылынан айымньытыгар оло5уран, норуот кэпсэтэр сиэрин уратыларын кытта билсии.  

Монолог – сана биир ураты керунэ. Тиэкискэ (бэриллибит тиэмэ эбэтэр ыйытыыга хоруй) оло5уран, сурун санааны быьааран дьо5ус этиини санарар 

уеруйэх. Аахпыт эбэтэр истибит научнай-популярнай, уерэх уонна уус-уран тиэкистэр уратыларын учуоттаан туран тириэрдии. 

Тугу этэри эрдэ былааннааьын; этэр сана сыалыгар сеп тубэьэр тылы-еьу булуу. Ойуунан, аахпыь тиэкиьинэн эбэтэр бэриллибит тиэмэ5э ситимнээх 

сана, кэпсэтии сиэрин тутуьан тылынан кылгас кэпсээни оноруу. 

Сурук. Суругунан сана сиэрэ. Суругунан сана нуорматын тутуьуу: ис хоьоон аатыгар, тиэкиьи бэрэбиэркэлэнии уонна кеннеруу. 

Бэриллибит тиэмэ5э, бэйэ кэтээн керуутунэн эбэтэр аахпыт айымньы туьунан кылгас ейтен суруйуу, ойуулааьын уонна толкуйдааьын ньымаларын 

туьанан кинигэ, дьо5ус кэпсээн суруйуу.  

 

Оҕо ааҕар эйгэтэ 

Норуоттар тылынан уус-уран айымньылара. Кыра кылаас уерэнээччитин сааьыгар септеех 19-20 уйэтээ5и Россия норуоттарыны уонна тас дойдулар 

литератураларын, о5о литературатын классиктарын, Россия норуоттарын уонна тас дойдулар билинни суруйааччыларын айымньылара. Уус-уран, 

научнай-популярнай, историческай, муччургэннээх сырыылардаах, ыйынньык-энциклопедия кинигэлэр, о5о хаьыата, сурунаала. Кылааска аа5ыыга 

уонна истиигэ, бэйэ уонна ыалынан аа5ыыга, атын о5олору кытта уонна дьиэ кэргэннэ ырытыыга аналлаах айымньы араас керунэ. 

Программа сурун темаларын ис хьооно: араас норуот фольклора, Ийэ дойдуга, киниэхэ таптал, дойду историята, айыл5ата; о5о, ыал уонна оскуола; 

кырачаан до5отторбут; утуе быьыы, до5ордоьуу, чиэьинэй буолуу, албан аат; дьиктилэр-дьиибэлэр, киэн туттар суруйааччыларбыт уо.д.а. 

Кылаас аайы бэриллэр уопсай тиэмэлэргэ аа5ар уеруйе5и эрчийиигэ салаалар: «Бибилэтиэкэ5э дьарык», «Биьиги театрбыт», «Бэйэ аа5ыыта», 

«Ыалынан аа5ыы», «Ойуулуур-дьуьуннуур эйгэ5э», «Айар улэ умсул5ана», «Айымньы дойдутун кистэлэннэрэ». 



 

Литература ейдебуллэринэн улэ. 

Тиэкистэн ойуулуур-дьуьуннуур ньыманы булан араарыы: синоним, антоним; уус-уран быьаарыы, тэннээьин, сирэйдээн этии (учуутал кеметунэн). 

Литература ейдебуллэрин быьа холуйан билии: уус-уран айымньы, тыл искусствота, ааптар, тиэмэ, герой, ааптар геройга сыьыана 

Сэьэн (кэпсээн) тутулун туьунан уопсай ейдебул, ойуулааьын, толкуйдааьын. 

Кэпсээнинэн уонна хоьоонунан сана, хоьоонунан айымньы уратыта (ритм, рифма). 

Айымньы жанра. Историческай-литературнай ейдебуллэр: фольклор уонна ааптар айымньыта (араарыы). 

Остуоруйа керуннэрэ: тыынар тыыннаах, олох-дьаьах, аптаах-алыптаах. Остуоруйа уус-уран уратыта: остуоруйа геройа, ойуулуур-дьуьуннуур 

ньымалар, тутула. Литературнай остуоруйа. Олонхо ейдебулэ, олонхо, бухатыыр, геройдара, Орто дойду, олонхо тыла. 

Кэпсээн, хоьоон, угэ туьунан уопсай ейдебул, тутулларын уонна ойуулуур-дьуьуннуур ньымаларын уратыта. 

 

Айар улэ. 

Аахпыт айымньыга маарыннатан ойуулааьыннаах уонна толкуйдааьыннаах остуоруйаны уонна кэпсээни айыы; учуутал кеметунэн остуоруйа 

сюжетын сайыннаран атын варианынан толкуйдааьын. 

Литературнай айымньы тиэкиьин уларытыы: оруолунан аа5ыы, инсценировкалааьын, хоьоонноохтук аа5ыы, тылынан ойуулааьын, ыьылыбыт 

тиэкиьи сааьылааьынна араас ньыманы туьаныы, ейтен айыылаах аахпыттан суруйуу, уус-уран айымньыга, худуоьунньук хартыынатыгар, 

айымньынан ойууларсерияларыгар эбэтэр тус уопукка оло5уран бэйэ тиэкиьин айыы. 

Тылынан уус-уран, музыкальнай, ойуулуур-дьуьуннуур айымньылары тэннээн керуу, музыканы, хоьоону истиигэ оло5уран бэйэ этиилэрин оноруу, 

онно бэйэ сыьыанын кердеруу уонна ону тыл кеметунэн тириэрдии. 

 

Алын сүһүөх кылааһын үөрэнээччитэ ылынар үөрэх дэгиттэр үөрүйэхтэрэ 

(Универсальные учебные умения) 

 

Киһчичйчч счэзчн чҥэзэз (үөзэнэз) үөзүйэх (Личностные УД) 

 Төзөөкүи тыл көлүөнэииэн дөлүөнэҕэ кэзчллэз йлйй нэһчлчэсичкэ. 

 Төзөөкүи ишл нжзйжи казҕа каайа, үиүө үгэһэ, ешнлшз өйө кйжлазшн өйлүүз. Төзөөкүи нжзйжийн, лжйлйийн 

иапишшз, шишдишшз. 

 Төзөөкүи ишл – чсичҥ кжлжзйһаз ишл. Оҕж иөзөппүииэзчн, чйгас льжнйн-сэзгэичн, кччргэ үөзэнэз 

лжҕжиижзйн дшииа чэйчч, ийзйд, сшһшан (үөзүү, иапиал, ахишлҕан, сжнйзҕааһшн ж.л.а.) тылынан өйлөһөзүн 

кчлэз. Онй азшйаз  ишллазшнан ишлшн саппааһшн кайшиаз, санааишн хжлдйийд ичэзлэз. 

 Төзөөкүи ишлга хазшсиакшллаах сшһшан. 

 Тылы харыстыыр, сайыннарар усулуобуйалары билэр: 

1) дьиэҕэ-йждда, жсдйжлаҕа иөзөөкүи ишлшнан дэпсэичч, 



 2) бэйэ омук дьонун кытта (сахалардыын) төзөөкүи ишлшнан кжлжзйһйй, 

 3) төзөөкүи ишлшнан лжп кааччш саҥазшш, сйзйййй, 

 4) төзөөкүи ишлш-өһү эзччйэ, льазшдишш сшлльшш,  

5) улахан дьону кытта табан кэпсэтии. 

  

Билиини-көзүүнү шлаз үөзэнэз үөзүйэх (Окщейчекнше, пжзнаваиельнше УД) 

 Бэйэни салайынар-дьаһаназ (организационные) үөзэнэз үөзүйэх. 

 Учуутал көеөиүнэн иөзөөкүи ишлшн льазшгаз сшал-сжзйд ийзйжзйназ.  

 Учуутал көеөиүнэн үөзэнэз соругу хайдах быһаазазш кшлаанншшз. Тйгй кчлэзчн-кчлкэичн азаазан өйлүүз. Бэйэ 

жҥжзкйи үлэичн хжнийзйжлланаз. 

 Билиини-көзүүнү хаҥаиаз азаас еаишзшйаалш ийһаншш. 

 Туһааннаах чнфжзеацчянш йчййиал шйан кчэзкчи лчиезаийзаишииан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, 

энциклопедиялартан) булар.  

 Сахалыы тахсар оҕжҕж аналлаах хаһшаиш-сйзйнаалш («Кэскил», «Чуораанчык») ааҕаз, иелевчзжзшнан сахалшш 

кчэзччлэзч сэзгээн дөзөз. 

 

Тобулук өйү сайшнназаз үөзэнэз үөзүйэх (логические УД) 

 Үөзэнээччч саха тылын үөзэиэр кэмигэр үөзэнэзгэ иөзүи кйжлаз өй үлэичн сүзүн үөзүйэхиэзчн каһшлшшз.  

 Саха тылын предметин, үөзэиэз еаишзшйаалшгаз ичзэҕчзэн, сахалшш ижлдййлаан, өй үлэичн азаас 

льайшшлазшн ижлжзжз: иэҥнээһчн (сравнение), ырытыы (анализ), холбооһйн (синтез), түеүдиээһчн (обобщение), ханыылатан 

сааһшлааһшн (классификация), сааһшлаан счиченээһчн (счсиееаичзацчя), еайгшннаишш (аналжгчя). 

 Рефлексия. Сыалы-соругу ситиһэз ньшеалазш йжнна йсйлйжкййалазшн иөһө сөпдө иалкшишн сшаналшшз. Үлэ 

хааешшишн хайлах жҥжзкйийн сааһшлаан дэпсиир. 

 

Бэлиэни-символы туһанан үөзэнэз үөзүйэх (знаково-символические УД) 

 Дорҕжжн (буукуба), тыл, этии анал бэлиэлэрин (схемаларын)  сатаан туһаназ. 

  Анал бэлиэлэрин тыл, этии моделын оҥжзжз. Бэзчллчкчи ежлелга ичзэҕчзэн, ишлш, эиччнч ижлдййлййз. 

  Билиини араас схема, модель көеөиүнэн дөзлөзөз. Схееанан дөзлөзүллүкүи кчлччнч өйлүүз йжнна дэпсччз. . 

 



Бодоруһан үөзэнэз үөзүйэх (коммуникативные УУ) 

 Дьону кытта бииргэ алтыһан үөзэнэз, үлэлччз (пааранан, бөлөҕүнэн, хаеаанланан ж.л.а.). 

 Кэпсэтэр киһчичн сэҥээзэр, санаатын болҕжйжн чсиэз, шлшназ, шйшишш кчэзэз. 

  Тус санаатын сатаан этэр. 

  Кэпсэтэр кэмҥэ дөзкүиүн, чсичкчичн, аахпшишн ийһанан счһчлчч сэһэзгччз.  

 Сахалыы дорооболоһжз, кчлсчһэз, кшзаһаайлаһаз, дөзлөһөз, иелефжнйнан дэпсэиэз ж.л.а. үгэсиэзч дүннээҕч 

жлоҕжз ийииаз. 

  

Санааны сааһшлаан саҥазаз үөзүйэх (дорҕжжннжжх саҥа йжнна сйзйгйнан саҥа) 

  

 Туох сыаллаах-соруктаах саҥазазшн-сйзййазшн чйжлдай өйлөөн (тема, сүзүн санаа), 

 Дьоҥҥж иччйчеичэичд санааишн сааһшлаан саҥазаз-сйзййаз (истэн суруйуу, өйиөн сйзйййй).  

 Тиэкис тутулун тутуһаз (киириитэ, сүзүн чааһа, иүеүгэ), былаанын оҥжзжз. 

  Тылы сөпдө наазлаан, сахалшш ийийллаах эиччлэзч (логичность речи), ойуулуур-дьүһүннүүз ишлш-өһү (богатство 

речи) туттар.  

 

Истии  

 Сахалыы дорҕжжн йзаишишн иака чсиэз.  

 Сахалыы саҥанш кжлҕжйжн чсиэз.  

 Тыл-өс эгэлгэичн (синоним, омоним, атноним, өс хжһжжнж, иаакшзшн) өйлүүз. 

  Сахалыы саҥазшш лэгэичн дөзлөзөз кэлчэнч (саҥа аллайшш, ийһйлййз, эйэзгэһэз ишлш-өһү, жйййлййз-

льүһүннүүз, ишаһш үиүдиэз, паазаласпши ишлш ж.л.а.) арааран истэр. 

  Айымньы тылыгар образтаан этэри, тэҥнээһчнч азаазан өйлүүз.  

 

Ааҕшш  

 Тиэкиһч сөпиөөх иэичечнэн иака чнижнацчялаан, сөпдө өйлөөн, хжһжжннжжхийд ааҕаз. 

  Ааҕаз ичэдчһчииэн кчлкэи, өйлөөкөи ишллазшн ишлльшииан кйлаз.  

 Тиэкис ис хоһжжнйгаз ийс сшанакшлшн (сыһшаншн) сатаан этэр.  

 Тиэкистэн сомоҕж лжежҕй жйййлййз-льүһүннз ишлш-өһү кйлаз. 



 

Саҥазшш 

 Сахалыы ураты дорҕжжннжзй чйжлдайлшд (уһйн-дшлгас аһаҕас лжзҕжжн йжнна хжһйласпши күиэй лжзҕжжннжзй, 

лчфижнназш, һ, нь, ҥ, ҕ лжзҕжжннжзй) сөпдө саҥазаз. 

  Этиини сахалыы интонациялаан саҥазаз. 

 Ыйытыыга эппиэттиир. Тугу өйлөөкөиөҕүн шйшиаз. 

 Бэйэтин олоҕжз сөп иүкэһэз иееаҕа дэпсээн жҥжзжз (үөзэҕчн, сөкүлүүз льазшгшн, дшлаас жлжҕйн, айшлҕа 

дөсиүүиүн, азаас иүкэлиэ ийһйнан ж.л.а.).  

 Бэриллэр темаҕа йзйждда чһчииннэрии оҥжзжз.  

Суруйуу 

 Тылы, тиэкиһч чсиэн иака сйзййаз.  

 Тылы сүһүөххэ азаазан дөзлөзөз.  

 Олохторо нууччалыы суруллар киирии тыллар сыһшазшшлазшн иака сйзййаз. 

  Сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйар.  

 Суруйар дьарык тутулун баһшлшшз (сирдэтинэр, былаанныыр, наардаан сиһчлчч сйзййаз, хжнийзйжлланаз).  

 Сахалыы сурук бэлиэтин тутуһаз.   

 

8. Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 

 
№ Буолар күнэ Уруок темата  Үөрэнээччи үлэтэ Бэлиэтээһин 

Былаан Факт 

   1 чиэппэр 18ч  
1 04.09  Оскуола аана тэлэлиннэ. 

С.Руфов 
Сахам сирэ барахсан 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалыыр. Төрөөбүт дойдутун, дьиэ кэргэнин туһунан, төрөөбүт 

уонна улааппыт дойдутугар иэйиитин, төрөппүттэригэр, бииргэ 

төрөөбүттэригэр тапталын кэпсиир. Хоһоон иэйиитин сөпкө тиэрдэн 

ааҕар. «Төрөөбүт дойду», «Аҕа дойду», «Ийэ дойду диэн тыллар 

суолталарын быһаарар. Олорор дойдутун, куоратын, төрөөбүт 

улууһун сирин-уотун билэр. Киин куорат туһунан хоһооннору өйтөн 

ааҕар. Сэһэргэһэр киһиэхэ болҕомто уурар. Бэйэ санаатын этэн, 

аахпыт айымньы туһунан ыйытыы биэрэн, паараҕа үлэлиир. Биир 

 

2 07.09  Эйэ ырыата. А.Попов  
3 11.09  Төрөөбүт буор таптала. 

Т.Черемкин 
 

4 14.09  Күөрэгэй. С.Данилов  
5 18.09  Хомус ырыатын иһиттим. 

П.Ламутскай 
 

6 21.09  Күөх хону. И.Артамонов   



7 25.09  Олоҥхо олоҕо. Суорун 

Омоллоон. 

тиэмэҕэ суруллубут айымньылары тэҥниир. Тыл уонна уруһуй 

искусстволарын айымньыларын тэҥниир; кинилэргэ маарыннаһары 

уонна уратыны булар. Тиэмэнэн наардааһынтан наадалаах кинигэни 

булар. Кинигэни тиэмэтинэн наардыыр. Үөрэх кинигэтигэр баар 

хонтуруоллуур үлэҕэ олоҕуран, ситиһиилэрин сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. Хоһооҥҥо дьүөрэлээн этии диэн сала сүрүн 

өйдөбүлүн чопчу өйдүүр. Хоһооҥҥо рифманы булар. Тэҥнэбили 

булар. Айымньыга ойууланар быһыы-майгы ис хоһоонун уонна онно 

бэйэ сыһыанын көрдөрөн ааҕар. Хоһоон тэтимин быһаарар. Аахпыт 

айымньылар ис номохторун быһаарар. Айымньыга билгэлиир. 

Остуоруйаны бэйэтэ айар. Кинигэ быыстапкатын тиэмэтин быһаарар. 

Худуоһунньук хартыынатын айымньыга сыһыаран кэпсиир. 

 

8 28.09  Москва уонна да атын 

дойдулар. Н.Курилов 
 

9 02.10.  Ситиһиибитин сыаналыыбыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлиибит. 

 

   Кинигэ – билиим төрдө  
10 05.10  Айымньы дойдутун 

кистэлэҥнэрэ. 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар 

киирбиттэрин сабаҕалыыр. Кинигэ, кинигэ тутула диэн 

өйдөбүллэри чопчу өйдүүр. Кинигэни, үөрэх кинигэтин 

харыстыыр, киһи олоҕор кинигэ суолтатын өйдүүр. Кинигэ, 

суруйааччы, ааҕааччы, бибилэтиэкэ диэн өйдөбүллэр туһунан 

билиитин чиҥэтэр, дириҥэтэр. Кинигэ ойууларын ырытар. 

Кинигэҕэ таһа, ойуута, ааптар араспаанньата, айымньы аата 

диэн араарар. «Кинигэтэ суох хайдах олоруохпут этэй?» диэн 

сана тула кэпсэтиигэ кыттар. Сөбүлүүр кинигэтин туһунан 

(ааптарын, аатын, тиэмэтин, сүрүн түгэннэрин) кэпсиир. 

Сурук-бичик үөскээһинин туһунан билбитин кэпсиир. 

Айымньыны хайдах интонациялаахтык ааҕары быһаарар. Атын 

киһи этэрин өйдөөн истэр, паараҕа үлэлиир. Уруһуй көмөтүнэн 

бэйэ суругун толкуйдуур. Бибилэтиэкэҕэ кинигэни сатаан 

таларга үөрэнэр. Үөрэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур үлэҕэ 

олоҕуран, ситиһиилэрин сыаналанар уонна бэйэтин 

бэрэбиэркэлэнэр. 

 

11 09.10  Доҕор. Константин 

Туйаарыскай  
 

12 12.10  Түүл. И.Алексеев  

13 16.10  Бороҥ куобах үөрэхтэммитэ. 

Т.Сметанин 
 

14 19.10  Маллар мунньахтара. 

М.Заболоцкай 
 

15 23.10  Дьарааска кинигэҕэ наадыйар 

дуо? В.Давыдова. 
 

16 25.10  Үүтээн. С.Маршак.  

17 28.10  Үүтээн. С.Маршак.  
2 чиэппэр- 15ч 

 
 

18 11.11  Ситиһиибитин сыаналыыбыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлиибит. 

 

   Норуот өркөн өйө – тылынан уус-уран айымньыга  

19 15.11  Айымньы дойдутун 

кистэлэҥнэрэ. 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалыыр. Араас норуот тылынан уус-уран айымньытын 

көрүҥнэрин кэпсиир. Өс хоһоонугар сиэр-майгы өрүтүн (норуот 

муударай этиитин) быһаарар. Ааҕыы тэтимин көрөн уларытар. 

Сөбүлээбит өс хоһооннорун өйтөн этэр, кинилэр ис хоһооннорун 

 

20 18.11  Таабырынна таайыҥ. 

К.Туйаарыскай  
 

21 22.11  Күндү бэлиэ. С.Ойунская  



22 25.11  Өс хоһооно  ырытар. Араас норуот тылынан уус-уран айымньытын тэҥниир. 

Үөрэппит норуот айымньытын көрүҥнэрин ааттыыр, нуучча 

норуотун ырыатыгар, таабырыныгар, өс хоһоонугар, Россия атын 

норуоттарын тылынан уус-уран айымньыларыгар бэйэтин сыһыанын 

сатаан этэр. Таабырыны уонна таайыытын тэҥниир. Таабыыннары 

тиэмэнэн бөлөхтүүр. Өс хоһоонун суолтатын быһаарар. Оскуола 

бибилэтиэкэтигэр кинигэни аатынан бэйэ ааҕарыгар таларга үөрэнэр. 

Үөрэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур үлэҕэ олоҕуран, 

ситиһиилэрин сыаналанар уонна бэрэбиэркэлэнэр. Ырыалар, өс 

хоһоонноро, таабырыннар диэн тиэмэлэр сүрүн өйдөбүллэрин билэр. 

Норуот тылынан айымньытын кыра көрүҥнэрин интонацияны 

тутуһан доргуччу таска ааҕар. Норуот тылынан айымньытын кыра 

көрүҥнэрин: өс хоһоон, ырыа, таабырын диэн араарар. Биридимиэккэ 

бэриллибит быһаарыыга олоҕуран таабырын толкуйдуур. Аахпыт өс 

хоһоонун туттуллуон сөптөөх түгэнин өйүттэн толкуйдуур. Тиэкис 

ис хоһоонун ырытар; айымньы дьоруойдарын ааттыыр; дьоруойдар 

майгыларын уратытын быһаарар. Айымньыны инсценироваалыыр. 

 

23 29.11  Чабырҕах-таабырыннар. 

П.Варфоломеев 
 

24 02.12  Норуот ырыата. Сайын.   

25 06.12  Оһуокай. Туллуктар.  

26 09.12  Киһиргэс куобахчаан.  

27 13.12  Ситиһиибитин сыаналыыбыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлиибит. 

 

28 16.12  Айымньы дойдутун 

кистэлэҥнэрэ. 
 

29 20.12  Куобах туһунан остуоруйа Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалыыр. Остуоруйа5а бэйэ сыьыанын кэпсиир. Аахпыт 

остуоруйа туьунан бэйэ санаатын этэр. «Бу дьоруой оннугар эн тугу 

гыныан этэй?» тугэни ырытар. Уруьуйунан уонна аатынан 

остуоруйаны талар. Уруьуйунан керен остуоруйаны кэпсиир. Россия 

норуоттарын 1-2 остуоруйатын ааттыыр. 

 

30 23.12  Үрүҥ эһэ мунна тоҕо 

хараный? 
 

31 27.12  Төбөтө уонна төрдө  

32 30.12  Дьэрэкээн оҕолор. Суорун 

Омоллоон 
 

   3 чиэппэр 20ч  

33 13.01  Сулустар уонна ый хайдах 

үөскээбиттэрин туһунан. 

Б.Уһунуускай  

Кинигэттэн наадыйар остуоруйатын булар. Остуоруйа дьоруойдарын 

кэпсэтиилэрин оруолунан аа5ар. Тэн ис хоьоонноох остуоруйалары, 

дьоруойдары тэнниир. Хартыынанан кэпсиир. Уерэх кинигэтигэр 

баар хонтуруоллуур улэ5э оло5уран, ситиьиилэрин сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. Остуоруйа, остуоруйа дьоруойа диэн сала   сурун 

ейдебуллэрин чопчу ейдуур. Остуоруйа бутуутун, тумугун айар. 

Норуот уонна литературнай остуоруйа диэн быьаарар. Айымньы 

дьоруойун майгытын быьаарар, ол хаачыстыбаларын ааттыыр. 

Оруолларынан наардыыр. Айымньыны инсценировкалыыр. 

 

34 17.01  Ситиһиибитин сыаналыыбыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлиибит. 

 

35 20.01  Айымньы дойдутун 

кистэлэҥнэрэ. 
 

36 24.01  Олоҥхо. Үөһээ дойду Олонхо аа5ыллар уратытын ейдеен истэр. Олонхо ус дойдутун 

туьунан араарар. Олонхоьут диэн ким ааттанарын ейдуур. Олонхо 

геройдара саналара уратылаа5ын билэр, утуктэн аа5арга холонор. 

Аахпыт кэрчик ис хоьоонун ейдуур. Олонхоттон айыы киьитин 

сиэрин-майгытын инэринэн, атын дьону кытта алтыьыытыгар 

туьанар. Олонхо норуот тылынан уус-уран айымньытын саамй беден 

 

37 27.01  Олоҥхо. Орто дойду.  

38 31.01  Айыы бухатыыра   

39 03.02  Олоҥхо. Аллараа дойду.  

40 07.02  Абааһы бухатыыра  



41 10.02  Ситиһиибитин сыаналыыбыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлиибит. 

айымньыта буоларын быьаарар. Уруьуйдарынан олонхону кэпсиир. 

Уерэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур улэ5э оло5уран, 

ситиьиилэрин сыаналанар уонна бэрэбиэркэлэнэр. Худуоьунньук 

улэлэрин керен, аахпыт олонхотугар сыьыаннаах тугэннэри булан 

ырытар. Тылдьыттан олонхо тылын суолтатын булан кэпсиир. 

Олонхо Орто дойдутун ойуулуур тыллары тылдьыттан булар. 

Истибит уонна аахпыт кэрчиктэргэ сеп тубэьэр иллюстрацияны 

булар. Быьа тардыына тылынан ойуулуур. Сала сурун ейдебуллэрин 

ейуур. 

 

42 14.02  Айымньы дойдутун 

кистэлэҥнэрэ. 
 

   Биьиги до5отторбут  

43 17.02  Бэскэ үүммэт мээчик. 

Б.Хабырыыс 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар 

киирбиттэрин сабаҕалыыр. «Тыынар тыыннаа5ы барытын 

таптаа» диэн тиэмэ5э сиэр-майгы кестуутун быьаарар. 

Уобараьы айыыга сананы утуктуу ньыма буоларын быьаарар. 

Поэттар айыл5а тыаьын-ууьун тириэрдэр тылларын булар. 

Тыынар тыыннаахха уонна уунээйигэ бэйэ сыьыанын кэпсиир. 

Кэпсэтии быраабылатын тутуьар: сэьэргээччигэ бол5омто 

уурар, бэйэ санатын этэр, аахпыт айымньы туьунан ыйытыы 

биэрэр, паара5а, белеххе улэлиир. Таптыыр ытын (куоскатын) 

туьунан кэпсээн онорон, тыынар тыыннаахха бэйэ сыьыанын 

кердерер; учугэй, куьа5ан диэн ейдебуллэри тэнниир; кинилэр 

ис номохторун быьаарар. Тиэмэтигэр септеех хаьыаты 

онорууга матырыйаалы талар. Бэйэ айымньытын кердерер. 

Биллэрэр уонна уус-уран тиэкистэри тэнниир, айымньыга 

сыьыаран ырытар. Ойууларынан айымньыны танар. Кинигэ 

быыстапкатын тиэмэтин быьаарар, наадалаах кинигэни булар. 

 

44 21.02  Бастакы хаар уонна барабыай. 

К.Уурастыырап 
 

45 24.02  Чооруостар. С.Данилов  

46 28.02  Моҕотой тоҕо ытаабытай? 

К.Туйаарыскай 
 

47 03.03  Булчут ыт. Н.Тарабукин  

48 07.03  Хотой уйата. Е.Собакин  

49 10.03  Хотой уонна куоска. 

К.Ушинскай.  
 

50 14.03  Айар үлэ. Таптыыбын бары 

тыыннааҕы. 
 

51 17.03  Ситиһиибитин сыаналыыбыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлиибит. 

 

52 21.03  Айымньы дойдутун 

кистэлэҥнэрэ. 
 

   4 чиэппэр 18ч 

Үчүгэйтэн үөрэбит, куһаҕантан хомойобут 
 

53 31.03  Доҕордуулар. Суорун 

Омоллоон 

Тиэмэ аатыгар олоҕуран, туох туһунан айымньылар киирбиттэрин 

сабаҕалыыр. Айымньы, айымньы геройа, айымньыга сиэр-майгы 

кестуутун, айымньы сурун санаатын, тиэкис былаана диэн сала сурун 

ейдебуллэрин чопчу ейдуур. Геройдарын быьаарар. Айымньы 

геройун санатынан уонна быьыытынан характеристикалыыр. 

Кэпсээннэри тылынан ойуулуур. Айымньы уопсай тиэмэтин 

быьаарар , сурун санаатын булар, айымньы ис номо5ун арыйар ес 

 

51 04.04  Көрүдьүөс күн. Т.Сметанин  

55 07.04  Хатыыска. Таллан Бүрэ.  

56 11.04  Иккис «тоҕо?» Амма 

Аччыгыйа 
 



57 14.04  Төрдүс «тоҕо?» Амма 

Аччыгыйа 

хоьоонун булар. Оруолларынан наардыыр. До5ор диэн кими этэри 

дьууллэьэр, дьиннээх до5ордоьуу диэни быьаарар. Учугэйи уонна 

куьа5аны араарар. Бэйэ уонна атын киьи быьыытын сыаналыыр. 

До5ордоьуу, кыьамньы, хардарыта кемелеьуу, амарах быьыы диэн 

ейдебуллэр суолталарын до5ору кытта ырытар; аахпыт 

кэпсээннэртэн холобурдуур. Улэьит – сурэ5э суох, чиэьинэй – 

сымыйаччы, алама5ай – киннээх диэн утары суолталаах тыллары 

тэнниир, кинилэр суолталарын быьаарар. Кэпсэтэр киьини 

хомоппокко эрэ (до5ору кытта) алтыьар. Бэйэ-ьэйэни ейуур, 

кемелесуьэр. Айымньылары тематынан, ис хоьоонунан уонна сурун 

санаатынан тэнниир. Айымньыны часка араарар, ааттыыр. Былаан 

онорор. Библиотека5а кинигэни темаларынан керен наардыыр. Уерэх 

кинигэтигэр баар хонтуруоллуур улэ5э оло5уран, ситиьиилэрин 

сыаналанар уонна бэрэбиэркэлэнэр. 

Кинигэ быыстапкатын тематын быьаарар.    

 

58 18.04  Иранал. Улуро Адо  

59 21.04  Ийэҕэ сыһыан. С.Михалков  

60 25.04  Икки ийэ, икки кыыс. 

С.Данилов 
 

61 28.04  Уолаттар. Л.Толстой  

62 02.05  Үһүс «тоҕо?» Амма Аччыгыйа  

63 05.05  Ситиһиибитин сыаналыыбыт, 

билиибитин 

бэрэбиэркэлиибит. 

 

64 09.05  Айымньы дойдутун 

кистэлэҥнэрэ. 
 

65 12.05  Сыллааҕы хатылааһын   

66 16.05  Сыллааҕы хатылааһын   

67 19.05  Сыллааҕы хатылааһын   

68 23.05  Сыллааҕы хатылааһын   

 


