
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном (якутский) 

языке 

Предмет  Литературное чтение на родном (якутский) языке 

Класс  4 

Срок реализации 

рабочей 

программе 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа НОО МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского 

района PC/Я, утвержден приказом директора № 29 от 

29.08.2018 г. 

2. Годовой календарный учебный график НОО МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 

учебный год, (№ 2-2 от 20.08.2020 г.) 

3. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден 

приказом директора № 2-2 от 20.08.2020 г. 

4. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ 

им. Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) 

утвержден приказом №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Учебник для общеобразовательных школ: «Литература аа5ыыта- 4 
кылаас». Бичик: Дьокуускай, 2016 с. Авторы Л.В.Захарова, У.М. 

Флегонтова. 

Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

2 ч. в неделю – 68 ч. в год. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

- ааҕыы араас көрүҥүн олохсутуу; 

- уус-уран айымньы тиэкиһи 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. 

      Сыалы ситиһэргэ маннык соруктар тураллар: 

• ааӄыы араас ньымаларын баһылааһын; 

• тиэкиһи кытта үлэ сүрүн сатабылларын иңэрии; 

• наадалаах литератураны булан туһаныы; 

• аа5ыыга интэриэһи үөскэтэн, кинигэӄэ тапталы иңэрии; 

• айан кэпсиир уонна суруйар үөрүйэхтэри сайыннарыы; 

• норуот тылынан уонна уус-уран айымньытын духуобунай 

ис номоӄун нөҥүө иэйиини уһугуннаран, олох араас көстүүтүгэр 

сиэрдээх сыһыаны үөскэтии; 

• уус – уран айымньы тылыгар болӄомтолоох буолууну 

ситиһии. 



Основные 

разделы 

дисциплины 

4 кылааска Литература аа5ыыта предмет туЬумэхтэрэ: 

  Айымньы түһүлгэтигэр айан – 1 чаас 

 Дойдум оло5ун кэпсээнэ – 9 чаас 

 Кинигэ - киһи аймах билиитэ-көрүүтэ – 5 чаас 

 Уус-уран литература төрдө - норуот тылынан 

айымньыта – 10 чаас 

 Литературнай остуоруйа – 8 чаас 

 Олоңхо - төрөөбүт тыл кэрэтэ, өбүгэ үгэһэ – 6 чаас 

 Үтүө майгы - олох сүнньэ – 9 чаас 

 Олоңхо дойдутун суруйааччылара – 15 чаас 

 Олохтоох суруйааччы айымньыта – 2 чаас 

 Элбэ5и аа5ыаң - үгүһү билиэң – 2 чаас 

 Сыллаа5ы хатылааһын – 1 чаас 

 

Ыалынан аа5ыы 

 Ус субэ ( саха остуоруйата) 

 Кахка кетер (таджик остуоруйата) 

 Ханнык уйэлэр баалларый? 

 Реас Кулаковскай. Орто дойду олохтоо5о 

 Ордьоот о5онньор (Олоцхо-осуоруйа) 

 В.Федорова. КиЬи тыла – ох 

 М Ефимов. Көмүлүөк иннигэр. 

 Сиэн Чолбодук. Уоча 

 Н. Курилов. Кэлиц, туундара5а 

 У. Бахсылыырап. О5олорбун 

 Кырыыстаах сэрии! 

 М. Федотова _ Нулгынэт. БааЬырбыт хотой 

 К. Туйаарыскай. Оо5уй уонна сахсыр5а 

 

Бэйэ аа5ыыта 

 Чомо Дьегуер (Саха былыргы сэЬэнэ) 

 Г.Х. Андерсен. КуЬа5ан кусчаан 

 П. Ядрихинскай. Бэдьээлэ 

 Дьырыбына Дьырылыатта Бухатыыр  

 Далан. Тыгын Дархан 

 Алампа. Орус эстиитэ 

 У. Бахсылыырап. Умнар бырааппыт суох (быЬа 

тардыы) 

 И. Николаев. Ча5ылхай олох 

 П. Тобуруокап. Чацый Ча5аан (Поэматтан быЬа 

тардыы) 

 Н. Габышев. Олуемскэ 

 С. Данилов. Уерэниэн ба5арар 

 В. Тарабукин. Туртас о5ото 

 Ɵксөкүлээх Ɵлөксөй. Чыычаах ырыата 

 Тэки Одулок. Ый дьиэлэммит 

 М. Федотова-Нулгынэт. Тураах 

 П.Аввакумов. Туруйалар 

 В.Лебедев. КыЬыццы кун 

 Е.Д. Макаров – Yөкүйэ Дьөгүөр. Кырыымпам 



Форма контроля - промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, 

художественный), выразительное чтение. В том числе и наизусть. 

Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста, характеристика 

литературного героя, сочинение, обобщения по разделу. 

- итоговый: выполнение заданий в тестовой форме. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


