
 



Быһаарыы сурук. 

Программа сүрүн сыала-соруга тылынан уонна суругунан саҥаны сайыннарыы, ортоку сүһүөх оскуолаҕа саха тылын уонна литература курсун 

үөрэтиигэ бэлэмнээһин. Манна биллэрэр, сайыннарар, иитэр сорук тэҥҥэ дьүөрэлэһэр.Программа угэс буолбут үөрэхтээһин тупсарыллыбыт 

систематыгар олоҕурар. Билии, сатабыл уонна үөрүйэх кээмэйэ үөрэх стандартын ирдэ-билигэр сөп түбэһэр. 

Программа сүрүн ирдэбиллэрэ: 

- Норуот тылынан уус-уран айымньытын уонна уус-уран литература сүрүн жанрдарын билсиһии; 

- Саха суруйааччыларын туһунан өйдөбүллэрин кэҥэтии; 

- Аахпыт айымньы ис хоһоонун, геройун сыаналыыр, бэйэтин санаатын этэр, дакаастыыр; 

- Текст ис хоһоонунан боппуруостарга сөптөөх эппиэттэри биэрэр; 

- Аахпыт түгэнин өйгө ойуулаан көрөр; 

- Чуолкай ис хоһоонноох текси чааска араарар, былаан оҥорор; 

- Араас жанрга айан суруйарга холонор; 

- Баҕарар, сөбүлүүр тематыгар суруллубут кинигэни сатаан талан ааҕар, сөптөөх литератураны булан туттар; 

- Ааҕар, кэпсиир дьоҕурдарын салгыы сайыннарыы. 

 

Сµрµн сыал  предмет соруктарын быһаарар: 

- ааҕыы култууратыгар дьулуһуу, ааҕааччыны иитии;   

- уус-уран айымньыны оҕо тус суолталаахтык (личностно значимое восприятие), эстетическэй таһымынан ылынар дьоҕурун сайыннарыы;  

- төрөөбүт норуотун духовнай күүһүнэн ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы са²наах, айыы тыыннаах, баай духуобунай ис кииллээх киһини иитиигэ 

тускуланыы; 

- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэ²ки, юкагир, долган о.д.а.), нуучча уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын µтµ³ тыынын 

и²эриммит, норуоттар µтµ³, до±ордуу сы´ыанна´ыыларын – олох сайдыытын тутулгутун курдук ³йдµµр (поликультурнай) лично´ы иитии, ол эбэтэр 

литература µ³рэх предметин бы´ыытынан эйгэтин, дьайар кыа±ын кэ²этии. 

 

Туруоруллубут сыалы, соруктары сити´ии µ³рэнээччи ки´и оло±ор ураты суолталаах дьо±урдары, сатабыллары, кыахтары и²эринэрин: 

- Олох, ки´и, уопсастыба, аан дойду ки´илии сиэрдээх, духуобунай кэри²нэрин и²эринии: улаатан эрэр ки´и оло±у, дьон сы´ыанын, ки´и олоххо 

тускутун гуманистическай, ки´илии ис турук дьо±урунан и²эринэр, сыаналыыр; олох ис киилэ духуобунас, ки´илии сиэр буоларын олох сµрµнэ о²остор, 

ки´илиини, сиэрдээх буолууну ³р³ тутар, ол ту´угар туруулу´ар кыахтаныы; бэйэ норуотун култууратын, литературатын атын омук култууратын, 

литературатын кытта сы´ыаран ³йдµµр, тэ²нээн к³р³р, оло±у, ки´ини уус-уран дьµ´µйµµ уратыларын уонна ис духуобунай биирдийэр кµµстэрин 

бы´аарар; араас эпоха, кэм, тµ´µµ-тахсыы литератураларын, айар тыл маастардарын кытта дири² э²силгэн толкуйга, кэпсэтиигэ (диалог) киирэр, бэйэтин 

санаатынан, толкуйунан, уйул±атын туругунан дьону итэ±этэр, сирдиир -   кыахтаныыга тиэрдиини;  

- Уопсай култуурнай, литературнай сайдыы кыа±ын и²эринии: уус-уран айымньыны о±о тус суолталаахтык (личностно значимое восприятие), 

эстетическэй кэри²нэринэн ылынар  кыа±ын сити´ии. Т³р³³бµт литератураны Россия уонна Аан дойду литератураларын биир кэлимин ураты к³стµµтµн 

бы´ыытынан сыналаан, култуура, уус-уран литература ки´и-аймах духуобунай, ол аата ки´илии тускулаах оло±ун туллар тутаа±ын, хамсатар кµµ´µн 

бы´ыытынан к³рµµ оло±уруутун;    

 - Аа±ааччы бы´ыытынан сайдыы та´ымын сити´ии улаатан эрэр ки´и айымньылаах аа±ыы бары к³рµ²нэрин ба´ылаа´ынын к³рд³р³р. Кини уус-уран 

айымньыны дири²ник аа±ан, ырытан ылынар кыа±а - уустук ³й-сµрэх, иэйии, араас к³рµµ алты´ыытыгар киллэрэр, ки´и духуобунай, интеллектуальнай, 

айымньылаах ³рµттэрин эргиччи сайыннарар тирэ±и µ³скэ´инин;  

- Тыл-³с, толкуй кыа±ын сити´ии µµнэн эрэр ки´и, бастатан туран, т³р³³бµт тылынан к³²µл ту´анан санаатын сайа этэр, бы´аарсар, суругунан µлэ бары 

µ³рµйэхтэрин ба´ылыыр, араас сурук к³рµ²нэрин холкутук ту´анан ырытыылары, толкуй тµмµллµµлэрин бы´ааран суруйар та´ымы ылыытыгар, ³сс³ ис 

тардыстыы µ³скээтэ±инэ, тылынан айыы эйгэтигэр киириини - хааччыйыа.     

¥³´э ааттаммыт µ³рэх-сайдыы кыахтарын литература предметинэн сити´ии анал дьайыылар, дьайымаллар ис хо´ооннорун, тускуларын, 

ньымаларын ырытан, ирдэбиллэри бы´аарыыны эрэйэр. 



«Төрөөбүт   дойдубар   тапталым» 

(кыра кылаастан са±алаан олохтоох суруйааччылар  айымньыларын  нөҥүө иитии  – үөрэтии программата) 

Проблема: 

- -   оҕо кинигэни аахпат буолуутун туоратыы;  

- оҕо төрөөбүт нэһилиэгин историятын, дьонун-сэргэтин ситэ билбэтин үөрэтии;  

- тыл, литература  предметтэрин үөрэтии  оҕону иитиигэ туһуланыыта ситэтэ суох;  

- оҕону сааһынан, кыыс, уол уратытынан көрөн үөрэтии-иитии, сайыннарыы эрэйиллэр;  

- оскуолаҕа уол оҕону иитиигэ-үөрэтиигэ болҕомто ууруллара наадалаах;  

- оҕо талаанын, дьоҕурун сайыннарыыга үлэни тэрийии кыараҕас уонна ситимэ суох. 

Программа сыала:  

Үөрэнээччилэри «чугастан – ыраахха» принцибинэн, олохтоох суруйааччылар нөҥүө литератураҕа, саха суруйааччыларыгар, айымньыга чугаһатыы, 

сатабылларга уһуйуу. 

Программа соруктара:  

- олохтоох суруйааччылар үтүө ааттарын үйэтитии, кинилэринэн киэн туттуу;  

- олохтоох суруйааччылар олохторун, айар үлэлэрин кэрэхсээн дириҥник билии, үөрэтии;  

- үөрэнээччилэр ааҕар, айар – суруйар, чинчийэр дьоҕурдарын сайыннарыы;  

- ааҕыылары эрдэттэн бэлэмнэммит, былааннаммыт үлэҕэ олоҕуран ыытыы;  

- сатабылларга уһуйуу.  

Программа хайысхалара  

- литература, ырыа (музыка), айар оҥоһук (сатабыл)  уруоктарын, кылаас таһынан үлэни алтыһыннарыыга олоҕурар.  

- чинчийэр дьоҕуру сайыннарыы (суруйааччылар олохторун, айар үлэлэрин чинчийэн ырытыыга дакылааттар) – оҕо ырытар, толкуйдуур 

сатабылын сайыннарыы;  

- уус – ураннык ааҕар дьоҕуру сайыннарыы (суруйааччылар айымньыларын уус – ураннык, дорҕоонноохтук, өйтөн ааҕыы (кэпсээн, монолог, 

хоһоон, поэма, сценка) – оҕо иэйиилээхтик ааҕар сатабылын сайыннарыы;  

- айар – суруйар дьоҕуру сайыннарыы (суруйааччыларга аналлаах айар үлэлэр, ыстатыйалар) – оҕо айан суруйар сатабылын сайыннарыы;  

- айан оҥорор дьоҕурун сайыннарыы (суруйааччылар айымньыларынан уруһуйдар, оҥоһуктар) – оҕо айан оҥорор сатабылын сайыннарыы;  

- суруйааччылары, айар дьону, кинилэр чугас дьоннорун кытта көрсүһүүлэр (суруйааччылар санаалара, бэсиэдэлэһии, маастар – кылаастар) – дьону 

кытта алтыһар сатабылы сайыннарыы;  

- суруйааччылар  ырыа буолбут хоһооннорунан ырыа толоруутун сатабыла;  

- суруйааччылар олохторун, айар үлэлэрин үөрэтэр-билэр сатабыл. Кэтэхтэн викторина «Олохтоох суруйааччылары төһө билэҕин».  

- Суруйааччылар айымньыларын нууччалыы, английскайдыы, французтуу тылларга тылбаастааһын сатабыла.  

 

4 кылаастарга: Норуот тылынан уус-уран айымньыта.  

                        Олонхо. Л.Новогодин  олонхотуттан  бы´а  тардыы  

                        Р. Алексеев.Чабыр5ахтар.    

                        Саха  уус-уран  литературата.  

                        Хоьоон. Н. Босиков «Ийэ-күн ийэм».  

 

Т³рµт уурар олук (1-4 кылаастар) 

 

Олуктар Үөрэнээччи 

Аа±ар дьо±ур сайдыыта: Айымнылаах аа±ыы сµрµн ньымаларын ба´ылаабыт, уус-уран аа±ыыга (кинигэ±э) тардыстыылаах; Тиэки´и с³пк³, 

³йд³³н, тµргэнник, хо´оонноохтук (наадалаах сиргэ тохтоон, куола´ын уларытан, бытааран) аа±ар. 



Са²арар са²а сайдыыта: Тыл араас суолтатын, дэгэт суолтатын ³йдµµр, кэпсииригэр ту´анар. То±оостоох миэстэ±э ³с хо´оонун, сомо±о 

тылы туттар. Билбэт тылын тылдьыттан булан к³р³р. Тиэкис ту´унан ырытар хайысхалаах ыйытыыга бэйэтин 

санаатын этэр, тиэкистэн булан дакаастыыр. . Са²арар са²а сµрµн к³рµ²нэрин и²эриммит, санаатын, к³рµµтµн 

толору бы´ааран этэр кыахтаммыт. 

Суруйар дьо±ур сайдыыта: Суруйар дьо±урга сыстыбыт, тэттик, санааны арыйар суруйуулары, кылгас ³йт³н суруйуулары, айар µлэ±э 

холонуулары о²орор кыахтаммыт 

Литературнай билии, дьо±ур 

сайдыыта: 

Тиэкис аата, ис хо´ооно, геройа диэни араарар. Тиэкис тиэмэтин ³йдµµр, сµрµн санаатын бы´аарар. Норуот 

тылынан уус-уран айымньыта уонна уус-уран литература диэни ³йдµµр. Уус-уран айымньы к³рµ²µн араарар. 

Атын омук айымньыта диэн билэр. Аахпыт айымньы ис хо´оонун, геройун атын айымньыны кытта тэ²нээн к³р³р, 

сыаналыыр, бэйэтин санаатын дакаастыыр. Аахпыт тµгэни ³йг³ ойуулаан к³р³р. Чуолкай ис хо´оонноох тиэки´и 

суолталаах олуктарга  араарар, былаанын о²орор кыахтаммыт. 

Бэйэ аа±ыыта: Ба±арар кинигэтин сатаан талан аа±ар. Урут билбэт суруйааччым диэн ³йд³бµл µ³скµµр. Кинигэ ыйар аппараатын 

(тахсыбыт сыла, аадыры´а, жанра, аннотацията, и´инээ±итэ) сатаан ту´анар. 

 

 

Алын сµ´у³х кылаа´ын µ³рэнээччитэ ылынар µірэх дэгиттэр µірµйэхтэрэ 

(Универсальные учебные действия) 

 

Тус (личностнай) та´ым. 

(Личностные УУД) 

¥³рэнээччи аа±ыллар, ырытыллар айымньы сыалын,  ти´иктээхтик ³йдµµрэ, миэхэ туох суолталаа±ый диэ²²э эппиэтин 

була, бы´аара, сыаналыы µ³рэниитэ суолталанар. 

¥³рэнээччи тус оло±ун эйгэтиттэн та´ааран, бэйэтигэр ис суолталаахтык сиэрдээх, ки´илии тускуну и²эринэр, сыаналыыр 

µ³рµйэ±и ба´ылыыр. 

Хайысхалыыр, тускулуур 

дьайыылар: 

Уус-уран айымньыны аа±ыы, ырытыы µ³рэтэр, сайыннарар, иитэр ³рµттэрин, ньымаларын ба´ылыыр, к³дьµµстээ±ин 

к³р³н сатабыллаахтык ту´анар; µ³рэх-билии, сайдыы тускутун былааннана, инникитин, туохтан, ханнык дьайыылартан 

туох хамсаа´ын, сити´ии буолуон с³бµн умдаардыыр, сабаҕалыыр.   

Билэр-к³р³р дьайымаллар: ¥³рэх сыалын, билии-к³рµµ, сайдыы, ³й µлэтин кµµ´э то±о, туох соруктаах о²о´улларын бы´аара µ³рэнэр; µ³рэх 

дьайыыларыгар чопчу бэйэтигэр тус сыаллаах, соруктардаах буолууга тиийэр, ол эбэтэр µ³рэнэргэ, билэргэ-к³р³рг³ ис 

тардыстыы у´уктар; бэйэтин µлэтин хонтуруоллана, ырыта µ³рэнэр. 

Ол инниттэн: 

- толкуйдаах, ис номохтоох, сыаллаах-соруктаах аа±ааччы та´ымыгар тахсар; истибит, к³рбµт, аахпыт билиититтэн-

к³рµµтµттэн суолталаа±ын, к³дьµµстээ±ин арааран, ту´анар буолар; 

- тылынан да, суругунан да, эбэтэр атын айар, чинчийэр µлэ к³рµ²нэринэн билбитин-к³рбµтµн ту´анар, ту´а±а та´аарар 

кыахтанар. 

- уус-уран айымньы проблематын бы´аара, бэйэтин кµµ´µнэн ти´иктии, ырыта, тµмµктэри о²орор кыахтанар. 

Логиканы сайыннарар µ³рэх 

дьайыылара: 

- Проблема, м³ккµ³р, ойууланар бы´ыы-майгы т³рµ³ттэрин, сайдыытын бы´аарар; 

- Бы´ыы-майгы, м³ккµ³р биричиинэтин, онтон µ³скээбит к³стµµлэри, дьон сы´ыанын ырытан толкуйдуур, дакаастаан 

та´аарар.  

 

 Үөрэтии  ис хоҺооно 

4 кылааска ааҕыы уруога уус-уран айымньы жанрын кытта билсиһии принцибинэн барар. Үөрэнээччи норуот тылынан уус-уран айымньытын 

уонна уус-уран литература сүрүн жанрдарын билсэр, тер-мини быһаарыыта суох туттар. 

Араас жанрдаах айымньыны ааҕар кэмҥэ оҕо саха суруйааччыларын туһунан өйдөбүлэ өссө кэҥиир, бастыҥ тылбаас айымньылары ааҕар, уус-уран 

айар ньыма арааһын болҕойор. Лексическэй тиэмэ дириҥиир. 



 

Үөрэх былааныгар “Төрөөбүт литература” предмет миэстэтэ    

 

Төрөөбүт тылы үөрэтии µгэс буолбут µөрэхтээҺин тупсарыллыбыт систематыгар оло±урар программа автордара: Л.В.Захарова, С.Е.Потапова, 

В.А.Тимофеева, С.А.Баснаева, Н.С.Олесова.                           

―Ньургуһун‖ учебник автора  Л.В.Захарова, Үөрэх нэдиэлэтэ 35. Нэдиэлэҕэ – 2 чаас, сылга – 70 чаас. 

 

¥³рэнээччи сыл тµмµгµнэн тугу билиэхтээ±э уонна сатыахтаа±а: 

- Текси с³пк³, ³йд³³н (сыы´а аахпытын бэйэтэ к³нн³р³н) таска доргуччу аа±ар; 

- Точка±а, запятойга тохтоон, тыын ылар, куола´ын уларытар, ыйытыы, соруйуу, куу´урдуу этии интонациятын туту´ар; 

- Текст ис хо´оонун автор тылынан сыыс тыла суох си´илии кэпсиир; 

- Кинигэтэ суох, истибит тексин сµрµн ис хо´оонун кэпсиир; 

- Саха суруйааччыларын ааттарын, айымньыларын ааттарын, 2-3 айымньыны билиэхтээх; 

- Урукку, били²²и, кырдьа±ас-эдэр суруйааччы, поэт диэн араарыахтаах; 

 

4 кылаас µірэнээччитэ тіріібµт тылын туґанар µірµйэ±э уонна сатабыла: 

- Табатык, ³йд³бµллээхтик, хо´оонноохтук, с³пт³³х тµргэнинэн таска уонна искэ аа±ыы. 

- Табатык аа±ыыга тыл суолтатын билии. 

- Искэ аа±ыы µ³рµйэхтэрин ба´ылаа´ын. 

- Јйд³бµллээхтик аа±ыыга айымньыны холкутук ырытан.ис хо´оонун билии.  

- Текси чаастарга араарыы, аа±ыы тэтимин туту´уу. 

- Интонацияны туту´ан аа±ыы. 

 

 

 

 

 

Мµнµµтэ±э аа±ыы нуормалара. 

 

 

Кылаастар I чиэппэр II чиэппэр III чиэппэр IV чиэппэр 

“3” “4” “5” “3” “4” “5” “3” “4” “5” “3” “4” “5” 



 

 

I 

II 

III 

IV 

 

 

- 

25 

45 

65 

 

- 

35 

55 

75 

 

- 

45 

65 

85 

 

- 

30 

50 

70 

 

- 

40 

60 

80 

 

- 

50 

70 

90 

 

15 

35 

55 

75 

 

22 

45 

65 

85 

 

30 

55 

75 

95 

 

25 

40 

60 

80 

 

32 

50 

70 

90 

 

40 

60 

80 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аа±ыы уруогар календарнай-тематическай былаан. 

Күнэ-дьыла Уруок 

№ 

 

Уруоктар темалара 

 

Тылы кытта µлэ 

 

 

Хос 

быьаарыы 

 

 
Дь/µлэ 

 

Стр. былаан факт 

1 чиэппэр,  9 нэдиэлэ –  18ч.  

Норуот тылынан уус-уран айымньыта /20ч/  

 

02.09 
  

1 

Норуот ыра санаата — остуоруйа (7ч) 

Муммут уолаттар. (Саха остуоруйата). 

чокуур, кукаакы, 

сыр±ан. 
 Сымыйа-кырдьык 

икки ардынан кэпсээн 

толкуйдаа´ын 

 

4-7 



08.09  2 Соломуон Муударас. (Саха остуоруйата). хоттуун  Оруолларынан аа±ыы 8-10 
09.09  3 Кэҕэ. (Эбэҥки остуоруйата).   кэпс.бэлэмнэнии 10-13 
15.09  4 Эһэни бултааһын. (Чукча остуоруйата). дара±ар  кэпс.бэлэмнэнии 13-16 
16.09  5 Балыксыт оҕонньор уонна Суор. (Долган остуоруйата). таастыган, итир, сыата  былаан о²оруу 16-19 
22.09  6 Карнайдаах уол. (Узбек остуоруйата) каркай, чабан, кишлак  былааны туту´ан 

кэпсээ 
20-23 

23.09  7 Үс кыһыл көмүс статуэтка. (Индия остурруйата). султан раджа, удьумэр  Остуоруйа айаа´ын 24-25 
29.09  8 Чаҕылхай тыллаах, имигэс этиилээх — чабырҕах 

Сылгы.Оҕо чабырҕаҕа 
  нойосуус 26-28 

30.09  9 Ситимнээх саҥа. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру 

бэрэбиэркэлээһин.Тест 
    

Сэргэ төрдүгэр сэһэн (5 ч).   

06.10  10 Ханнык үйэлэр баалларай? ³лбµгэ  толкуйдаа 28-30 
07.10  11 Тыгын Дархан. арбанар  доргуччу аа±ыы 30-33 
13.10  12 Майаҕатта Бэрт Хара µ³скµлэн, т³лµк  2 чааска араар, кэпсээ 33-36 
14.10  13 Дьалаҕай Киилээн Маһары ыһыаҕар сылдьыыта сэлэ, сарыы, тµнэ, 

сыалыйы 
 сорудах 3 37-39 

20.10  14 Манчаары Хаппар уолугар аат биэрбитэ. кэрэйэр  сорудах 5 39-40 

Саха оҕуһун мииннэ да ырыаһыт (3ч)   
21.10  15 Киэһэ. Кыыллаах арыы кµтµр, µрдµк, харах 

уута 
 хо´оонноохтук аа±ыы 41-43 

27.10  16 Ат ырыата. Биһик ырыата.  хоноруу  доргуччу аа±ыы 43-44 
28.10  17 Бүлүүлүү оһуокай. Найахы оһуокайа тµ´µлгэни 

хо´уйуу(стр.220) 

 2 сорудах 44-46 

03.11  18 Ситимнээх саҥа. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин.Тест.     

2 чиэппэр, 7 нэдиэлэ –  14ч 

   Уһун түүннээх олоҥхо (2ч)     

11.11.  19 Нуоҕалдьын Кугас атгаах Тойон Дьаҕарыма бухатыыр 

(Күннүк Уурастыырап олоҥхотуттан быһа тардыы). 

урсун боскуйа толомоон 

оно±ос та±ыылаах чаачар 

 ойуулуур миэстэлэри 

булан аа±ын  

4 сорудах 

47-50 

17.11.  20 Күн Эрэли. Олохтоох автор Л.Новогодин  олонхотуттан  

бы´а тардыы. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин. 

 18.11   

18.11.  21 Билии-көрүү түннүгэ — таабырын.  18.11 наардаан суруй,      2 

сорудах 

54-55 

24.11.  22 Саха оһоҕун иннигэр — бөлүһүөк хал±ан  стр. 62  

3,4 сорудах 

56-57 

25.11.  23 Ситимнээх саҥа. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин.Тест     

Уус-уран литература   Хомоҕой тыллаах хоһоон барахсан (12 ч).  

 

 

 

27.11.  24 А. Софронов. Мин. Дорообо, дойдум. одуруун, суурама  нойосуус 60-61 



01.12.  25 Эллэй. Үөрэх ыҥырыыта. Өкүлүүн. маар, халыым  кыыс турунан санаа±ын 

эт 

62-63 

02.12.  26 Күннүк Уурастыырап. Күөрэгэй. Этиҥнээх ардах. кылыс, садарах  кµ³рэгэй нойосуус 64 

08.12.  27 Семен Данилов. Ырыа туһунан. энээрхэй  хо´оонноохтук аа±ыы 66 

09.12.  28 Попов Л.А. Тус хоту үөскээбит буоламмын. толон кыланар  ³йт³н аа±ыы 67 

15.12.  29 Гоголев И.М. От үлэтэ. Тапталлаах ийэккэм.   доргуччу 68-69 

16.12.  30 Ефимов М.Д. Саха сирин ыччата. сайдам сайа±ас  4 сорудах 69 

22.12.  31 Данилов Сем.П. Арыылаахха.    хо´оонноохтук аа±ыы 70-72 

23.12.  32 Ситимнээх саҥа. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин.Тест   хо´оонноохтук 

аа±ыы 

 

3 чиэппэр,  10 нэдиэлэ –  20ч   

12.01.  33 Руфов С. Т. Албынчыктар. тууна  ³йт³н аа±ыы 72-74 

13.01.  34 Пушкин А. С. Хаайыылаах. Кыһыҥны суол. дьураа   75-76 

19.01.  35 Лермонтов М.Ю. Былыттар. Баарыс.     

20.01.  36 Олохтоох автор Н. Босиков «Ийэ-күн ийэм».     

26.01.   

37 
Кэрэ кэпсээн, сэргэх сэһэн (6 ч+ 4 ч + 1 ч). 

Эрилик  Эристиин. Кумалааҥҥа барыы. 

кумалаан  кэпсииргэ 

бэлэмнэнии, 

уру´уй 

 

79-81 

27.01.  38 Амма Аччыгыйа. Куйуур.   кэпсээн 81-85 

02.02.  39 Сметанин Т., Стручков Я.. Куһу ураҕаһынан да бултуурбут хайын  хо´оонноохтук аа±ыы 86-89 

03.02.  40 Николай Якутскай. Хотой доҕоро. ³л³н  

силбик 

 хотойу ойуулуур 

тыллары булуу 

89-92 

09.02.  41 Дьүөгэ Ааныстыырап. Бытык. ардьаах буур  2 чааска араар, аатта 

толкуйдаа 

93-96 

10.02.  42 Габышев Н.А. Өлүөскэ. ³рµ´µлтэ  кэпсииргэ бэлэмнэн 97-100 

16.02.  43 Ситимнээх саҥа. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин.Тест. буугуначчы    

   Мүччүргэннээх сырыылар (5 ч).     

17.02.  44 Неустроев Н.Д. Куттаммыт кы´ы²²ы 

ньукуолун 

 бэйэ5ит тускутунан 

кэпсээн 

100-103 

23.02.  45 Чооруоһап М. Эһэ өрүһүйбүтэ.  ар±ас  булчут ту´унан 

кэпсээ² 

104-106 

24.02.  46 Толстой Л.Н. Акула.    ыйытыыларга 

толкуйдаан 

эппиэттээ² 

111-113 

02.03.  47 Горькай М.А. Барабыай оҕото. о²оойу  ойуулаа² 114-117 

03.03.  48 Сметанин Т., Стручков Я. Төбөбөр кус сымыыттаабыта, өлөр 

суолтан бөрө быыһаабыта 

сиэллэрэн  7 сорудах 107-110 

09.03.   

49 
Поэма – 2ч 

Руфов С. Т. Валерка соҕуруу дойдуга 1-2 чаастара 
дуксуйуллуо   

нойосуус 

 

118 

10.03.  50 Руфов С. Т. Валерка соҕуруу дойдуга.3 -4 чаастара    121-124 

16.03.   

51 
Үгэ- 4ч 

Күн Дьирибинэ. Көбүөхтүүрүн аанньа күөх киһиргэс.  

 

к³пп³х 

µтµмэх 

 оруоллар, 

хо´оонноохтук аа±ыы 

 

125-128 

17.03.  52 Баҕатаайыскай Р.Д. Эһэлээх куобах.     

21.03.  53 Ситимнээх саҥа. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин.Тест бардьыгынаан  доргуччу аа±ыы 129-131 

4 чиэппэр,  8 нэдиэлэ –  18 ч. 



06.04.  54 Тобуруокап П.Н. Попугай араатар.  тэлиэгэ  хо´оонноохтук аа±ыы 131-132 

07.04.  55 Крылов И.А. Куба, Сордоҥ уонна Рак.   хо´оонноохтук аа±ыы 132-133 

13.04.   

56 
Автор остуоруйата (8 ч). 

Федосеев И.Е. Чэрэс уонна Чөрөс.  

мындыр  оруолларынан  

оонньоон к³рд³р 

 

134-139 

14.04.  57 Тобуруокап П.Н. Чаҥый Чаҕаан.  туйаарар  ³йт³н аа±ыы 140-152 

20.04.  58 Андерсен Г.Х. Куһаҕан кусчаан. кулу´ун  си´илии 153-158 

21.04.  59 Андерсен Г.Х. Куһаҕан кусчаан.   кэпсээн 159-164 

27.04.  60 Автор чабырҕаҕа (2 ч). 

Петрова Т.И. Былтас сирэй. 

холуон  ис хо´оонун кэпсээн  

165-166 

28.04.  61 Матахова М. Эн сымыйа — мин сымыйа кээнчэ  1 сорудах 166-167 

04.05.  62 Драматическай айымньылар (3 ч). 

Эверстова М.Г.-Обутова. Таба уонна Биичээн.  

  дор±оонноох аа±ыы  

168-170 

05.05.  63 Куобах үөрүүтэ. Баҕа   атгаммыта. хабырыйбыт  оонньоон к³рд³рµµ 174-176 

11.05.  64 Гоголев И.М. Хаарчаана. далай  оруолларынан  

хо´оон. аа±ыы 

177-187 

12.05.  65 Ахтыы (1 ч). 

Амма Аччыгыйа. П.А.Ойуунускай. 

    

188-190 

18.05  66 Дьүһүйүү (2 ч). 
Суорун Омоллоон. Өлүөнэ. 

  дьµ´µйµµ текси 

хо´оонноохтук 

аа±ыы 

190-191 

19.05.  67 Габышев Н.А. Оо, хоту, хоту! Далан. Улуу тунах.   нойосуус 192 

25.05. 

 

 68 

 

Ситимнээх саҥа. Ааҕар, кэпсиир дьоҕуру бэрэбиэркэлээһин.     

 Сыллааҕы бэрэбиэркэлиир үлэ. Тест     

 

 

МАТЕРИАЛЬНАЙ-ТЕХНИЧЕСКЭЙ  ХААЧЧЫЛЛЫЫ 
 

Программа Төрөөбүт тылы үөрэтии µгэс буолбут µөрэхтээҺин тупсарыллыбыт систематыгар оло±урар. «Саха тыла» 

программа автордара: Л.В.Захарова, С.Е.Потапова, В.А.Тимофеева, С.А.Баснаева, Н.С.Олесова.                           

Учебник  ―Ньургуһун ‖ учебник. Автора Л.В.Захарова, 

Технические средства обучения Персональный компьютер. 

Интерактивнай дуоска 

 
 

 

 



                                  

 


