
Аннотация к рабочей программе по  литературному чтению на родном языке ( на 

якутском языке) 

Предмет  по  литературному чтению на родном языке ( на якутском языке) 

Класс  3 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» 

Нюрбинского района РС/Я(приказ №29 от 29.08.2018г.) 

2. Календарный учебный график НОО МБОУ «Хатынская СОШ 

им. Н.И.Прокопьева на 2020-2021 учебный год(№2-2 

от20.08.2020г.) 

3. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ  

им.Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (Приказ №2-2 

от 20.08.2020г. 

4. Положение о рабочей программе, приказ №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

«Литературнай аа5ыы» предмети уерэтэргэ оноьуллубут 

улэлиир бырагыраамма   Захарова Л. В. Литература аа5ыыта: улэлиир 

бырагыраамма: 1-4 кылаас»  – Дьокуускай: Бичик, 2017 тирэ5ирэн 

оноһулунна. 

          Yөрэтэр кинигэлэр: 

•   Л.В.Захарова, У.М. Флегонтова.  Литература аа5ыыта.  3 

кылаас.   Дьокуускай, «Бичик», 2018 с.  

• Л.В.Захарова, У.М. Флегонтова. Бэйэ аа5ыыта. 3 кылаас. 

Дьокуускай, «Бичик», 2017 с.  

• Л.В.Захарова, У.М. Флегонтова. Ыалынан аа5ыы. 3 кылаас. 

Дьокуускай, «Бичик», 2017 с. 

Үөрэх бырагыраамата Федеральнай государственнай үөрэх 

стандардыгар, "Россия гражданинын лиичинэһин сиэрин- майгытын 

сайыннарыыга уонна иитиигэ кэнсиэпсийэтигэр", үөрэх 

биридимиэтин үөрэтии түмүктэригэр оло5уран сурулунна. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

2 ч. в неделю – 68ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

биридимиэт сүрүн сыала: 

- 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; 

төрөөбүт уонна араас омук литературатын араара өйдөөн, ол 

нөҥүө норуоттар доӄордуу сыһыаннарын олохсутуу.с-уран айымньы 

тыл искусствота буоларын ааҕыы уруогар ааҕан, тыл уруогар ырытан, 

айымньыны ырытар үлэҕэ тылы тэҥнээн, ааптар этэр санаатын, 

иэйиитин өйдүүр. Үөрэнээччи айымньы дьоруойдарыгар бэйэтин 

сыһыанын быһаарар, суруйааччы уонна айымньы туһунан санаатын 

этэн, сыһыанын көрдөрөр. 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Биридимиэт сүрүн ис хоһоонун араас оҕо литературата (Саха, 

Саха сирин хотугу, Россия, тас дойду араас омуктарын 

суруйааччыларын айымньылара), научно-популярнай айымньылар 

арыйаллар. Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэҥнээн 

көрүү тыл искусствотын дириҥник өйдүүргэ көмөлөһөр. "Литература 

ааҕыыта" биридимиэти атын биридимиэттэри кытта ситимнээхтик 

үөрэтии-ырытыы көдьүүстээх, олоххо туох барыта ситимнээх биир 

кэлим диэн өйдөбүлү үөскэтэр. 

Биридимиэт ис хоһооно: 

- "Саҥа үлэтин көрүҥнэрэ. Бодоруһуу култуурата"; 

- "Тиэкиһи кытта үлэ көрүҥнэрэ. Саҥа-иҥэ үлэтэ"; 

- "Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр 

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. Бырагыраама 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 тиэкиһи ис хоһоонун өйдүүрүн үөрэх тиэкистэрин 

кытта үлэҕэ көҕүлүүр. 

Биридимиэт 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 этикетин кытта тугу 

этиэн баҕарарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруоллаан, 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 оскуола5а о5о истэр, саҥарар, аа5ар 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 уонна ону бэйэ 

тылынан этэргэ үөрэнэр. Бу салаа тиэкис араас көрүҥүн өйдүү 

(ойуулуур, ырытар, кэпсиир), тиэкис аатын ис хоһоонун кытта 

ситимнии, үөрэх, научнай-биллэрэр уонна усс-уран тиэкиһи араара, 

суолтатын быһаара үөрэтэр. Үөрэнээччи бодоруһуу арааһын, сыалын- 

соругун өйдүү үөрэнэр, учуутал көмөтүнэн кэтээн көрөр. 

   Үһүс салаа -  "Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы 

иитиллиитигэр 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 

тулалыыр эйгэ ойууланар ньыматын араара, уратылаһар өрүтүн өйдүү, 

бэйэ тиэкиһин оҥоро үөрэнэр. Бырагыраама оҕо эрэ уус-уран 

литературатын кытта 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 тиэкиһи бастаан 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 бобуллубат. 

Айымньы уус-уран тыла ааҕыы бары түһүмэҕэр болҕомтоҕо ылыллар. 

Тиэкиһи ырытыыга тыл (эпитет, тэҥнэбил) туспа тутан ырытыллыбат, 

айымньыга сыһыаран, туох суолталаахтык туттуллубутун тоһоҕолоон 

бэлиэтэнэр, көрүллэр. 

 Ааҕыы ис хоһоонугар оҕо сааһыгар өйдөнөр тиэмэ уонна уус-

уран айымньы проблемата, онно этиллэр майгы-сигили сыаннастара, 

тыла-өһө көрүллэллэр. Айымньыны ырытыы араас таһымнаах: сюжет 

таһымыгар (дьоруойдары кытта билсиһии, кэпсэнэр түгэни ырытыы); 

дьоруой таһымыгар (дьоруой тугу эмэ гынар сүрүн ис хоһооно, 

киниэхэ ааҕааччы сыһыана); ааптар таһымыгар (ааптар дьоруойугар 

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. Оҕо айар дьоҕура 

сайдарыгар айымньыны оонньоон көрдөрөрө, онно кыттара улахан 

оруоллааҕын бырагыраама учуоттуур. 

 Төрдүс салаа - "Оҕо ааҕар эйгэтэ. Ааҕыы култуурата". 

Ис хоһоонун уонна ааҕыллыан сөптөөх айымньы аатын ыйар. 

Манна саха, Саха сирин хотугу омуктарын, Россия араас омуктарын, 

тас дойду суруйааччыларын уус-уран айымньылара, научнай-

биллэрэр, аныгы кэм суруйааччыларын айымньылара, ону таһынан 

норуот тылынан уус-уран айымньыта (остуоруйа, үһүйээн, ырыа, өс 

хоһооно, таабырын о.д.а.) киирэллэр. Бырагыраама кыра оҕо 

интэриэһин учуоттаан, олох араас өттүн хабар айымньыларга 

болҕомто уурар: бэйэ саастыылааҕын уонна улахан дьону кытта 

сыһыан, мүччүргэннээх сырыы о.д.а. Оҕо ааҕар үөрүйэҕэ сайдыытын 

көрөн, тулалыыр эйгэтин туһунан билиитэ дириҥээн истэҕин аайы, 

ааҕар эйгэтэ кылаастан кылааска кэҥээн, эбиллэн, байытыллан иһэр. 

Сыыйа оҕо библиографическай култуурата олохсуйар. 

 

Форма 

контроля: 

хонтуруолунай аа5ыы(мүнүүтэҕэ ааҕыы, сөпкө ааҕыы,ис 

хоһоонун кэпсээһин), нойосуус ааҕыы,хоһоонноохтук ааҕыы, 

оруолунан ааҕыы, аахпыты ис хоһоонун кэпсээһин,айар үлэ. 

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. 



 

 

 

 

 


