
Аннотация к рабочей программе по родному языку 

Предмет  Родной язык (якутский) 

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 

 - Саха тыла: 3 кылаас: уопсай үөрэхтээЬин тэрилтэлэригэр  үөрэнэр кинигэ: икки 

чаастаах  /Л.В. Захарова уо.д.а. 2-с таһаарыы 

 Дьокуускай: Бичик, 2018с.- («Саха оскуолата» систиэмэ) 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Нэдиэлэ5э 4ч. – сылга 136 ч. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Төрөөбүт тылы (саха тыла) уопсай үөрэхтээһин алын сүһүөх таһымыгар 

үөрэтии сыалын үс хайысхаҕа араарыахха свп: 

1) үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл туһунан билиини аан дойду туһунан научнай 

билии быстыспат сордотун быһыытынан иҥэрии, тыл үөрэҕин сүрүн 

балаһыанньаларын билиһиннэрии, онно олоҕуран, оҕо билэр-көрөр, толкуйдуур 

кыаҕын сайыннарыы;  

2) үөрэнээччи дьону-сэргэни кытта төрөөбүт тылынан бодоруһар үөрүйэҕин, 

саҥа (тыл) култуурата киһи уопсай култууратын быстыспат сордото буоларын 

туһунан өйдөбулгэ тирэҕирэн, саҥа (тыл) араас көрүнэр (кэпсэтии, суруйуу, 

ааҕыы, өйтөн айыы, о.д.а.) үөрэтэн, салгыы сайыннарыы; 

3)үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл норуот ытык өйдөбүллэриттэн биирдэстэрэ 

буоларын быһыытынан ураты харыстабыллаах сыһыаны инэрии, хас биирдии 

киһи ийэ тылын сайыннарар иэстээҕин өйдөтүү. 

 

Төрөөбүт тылы (саха тыла) начаалынай оскуолаҕа үөрэтии сыала 

маннык сүрүн соруктары быһаардахха ситиһиллэр: 

дьону-сэргэни кытта бодоруһар саҥа (тыл) сүрүн көрүннэрин 

үөрэнээччигэ үөрэх дэгиттэр дьайыыларын иҥэриини кытта бииргэ 

алтыһыннаран үөрэтии;тыл (саҥа) — бодоруһуу сүрүн ньымата диэн тутаах 

өйдөбүлгэ тирэҕирэн, үөрэнээччи кэпсэтэр уонна санаатын толору этэр (тыл 

этэр), суруйар үөрүйэҕин сааһыгар сөп тубэһиннэрэн сайыннарыы; 

тыл үөрэҕин билиитигэр, сурук-бичик култууратын төрүт өйдөбүллэригэр 

олоҕуран, үөрэнээччи төрөөбүт тылын литературнай нуорматын тутуһарын, 



алҕаһа суох саҥарарын уонна суруйарын ситиһии; 

тыл үөрэҕин сүрүн салааларын (лексика, фонетика, морфология, синтаксис, 

тиэкис) туһунан уопсай өйдөбүлү иҥэриигэ тирэҕирэн, үөрэнээччи толкуйдуур 

дьоҕурун сайыннарыы, сааһыгар сөп түбэһиннэрэн, өй үлэтин дьайыыларыгар 

үөрэтии; 

• төрөөбүт тылы билии, харыстааһын, сайыннарыы сүрүн ньымаларыгар 

үөрэтии. Саха оскуолатыгар нуучча тылын үөрэнээччи төрөөбүт тылга ылбыт 

билиитигэр,иҥэриммит үөрүйэҕэр уонна сатабылыгар тирэҕирэн үөрэтии — 

билигин олохсуйбут өйдөбүл, бастыҥ учууталлар үгэскэ кубулуйбут үөрэтэр 

ньымалара. Онно тирэҕирэн, ФГУОС үөрэнэргэ үөрэтэр сүрүн балаһыанньатыгар 

уонна ирдэбилигэр олоҕуран, төрөөбут тылга тирэҕирэн нуучча тылын 

үөрэтиини саҥа таһымҥа таһаарар кэм кэллэ. 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии үөрэнээччи нуучча тылын 

кэбэҕэстик ылынарын хааччыйар, нуучча тылыгар тыл үөрэҕин үгүс уопсай 

балаһыанньаларын хос эбэтэр уруттаан үөрэтэри лаппа аҕыйатан, учуутал үөрэх 

чааһын оҕо нууччалыы саҥатын сайыннарыыга аныыр усулуобуйатын 

үөскэтиэхтээх. Онон саха оскуолатыгар нуучча тылын үөрэтии хаачыстыбатын 

тупсарыыга усулуобуйа үөскэтии — төрөөбүт тылы үөрэтии хос сыала-соруга. 

 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

 

Начаалынай кылааска саха тылын үөрэтии оҕоҕо ытык өйдөбүллэри 

(духуобунай сыаннастары) инэриигэ улахан суолталаах. Киһи-аймах үйэлэртэн 

үйэлэргэ өрө тутан илдьэ кэлбит ытык өйдөбүллэрэ (духуобунай сыаннастара) 

төрөөбүт тыл эгэлгэтигэр, кэрэтигэр сөнөллөр. Ол курдук үөрэтии ис хоһоонугар 

тыл үөрэҕин сүрүн хайысхаларын сэргэ уруок, кэпсэтии (бодорукуу) тиэмэтин, 

үөрэтии матырыйаалын быһыытынан төрөөбүт дойду, ийэ дойду, төрөөбүт тыл, 

айылҕа, үлэ, төрүт дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, айымньы уонна кэрэ эйгэтэ, көҥүл, 

кырдьык, үтүө санаа, киһи-аймах, аан дойду омуктарын тылларын уонна 

култууратын эгэлгэтин курдук ытык өйдөбуллэр (духуобунай сыаннастар) 

киириэхтээхтэр. 

Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии уопсай үөрэхтээһин 

систиэмэтигэр саха тылын үөрэтэр предмет быстыспат сорҕото, «Филология» 

үөрэх уобалаһыгар төрүт буолар сүрүн куурус буолар. Онон үөрэтии сыала-

соруга, тутула, ис хоһооно уонна түмүк ирдэбилэ үрдүкү кылаастарга төрөөбүт 

тылы сэргэ атын филологическай предметтэри үөрэтиини кытта алтыһыннаран-

ситимнээн торумнанар. 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии маҥнайгы кылааска «Бодоруһарга 

үөрэнэбит» диэн саҥа киирэр салааттан саҕаланар, ол кэнниттэн «Грамотаҕа 

үөрэтии» диэн үгэс буолбут ааҕарга уонна суруйарга үөрэтэр салаа «Ааҕарга 

уонна суруйарга үөрэнэбит» саҥа аатынан үөрэтиллэр. Бу кэмҥэ үөрэх 

былааныгар төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы чаастара бииргэ 

бэриллэллэр. «Ааҕарга уонна суруйарга үөрэнэбит» салаа кэнниттэн биирдэ 

төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы предметтэрэ тус-туспа үөрэтиллэллэр. 

Ити кэмтэн ыла начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тыл предметин сүрүн ис 

хоһоонун тиһиктээхтик үөрэтии саҕаланар. 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии ис хоһоонун сүрүн 

хайысхалара үөрэтии түмүк ирдэбилин уонна сыалын-соругун ситиһэргэ 

аналлаах тутаах научнай балаһыанньалартан таҥыллар. Ити ирдэбилгэ олоҕуран, 



төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоһоонугар маннык сүрүн научнай хайысхалар 

киирэллэр: 

 Бодоруһуу култуурата. 

 Саҥа көрүҥэ (виды речевой деятельности): истии, саҥарыы, ааҕыы, 

суруйуу. 

 Тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүлэ: фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис. 

 Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

 Ситимнээх саҥаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сүрүн өйдөбүл). 

Сүрүн хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоһоонноро начаалынай оскуола 

үөрэнээччитин сааһын уратытын, өйүн-санаатын кыаҕын, билэр-көрөр дьоҕурун 

учуоттаан таҥыллыахтаахтар. 

Бодороһуу култуурата. 

Дьону кытта бодоруһуу араас көрүҥэ: кэпсэтии, сэһэргэһии, сүбэлэһии, 

сөпсөһүү. Тылы бодоруһуу сүрүн ньыматын быһыытынан арыйыы: бодоруһууга 

саҥа (вербальные средства общения) уонна туттуу-хаптыы (невербальные 

средства общения) суолтата. Саҥарыы уонна истии култууратын, кэпсэтии 

сиэрин тутуһуу. 

Саҥа көруҥэ: истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу. 

Истии. Дьону кытта бодоруһууга (кэпсэтиигэ) истии култууратын 

тутуһуу. Кэпсэ-тии сыалын-соругун, дьон этэр санаатын,кэпсэтии ис хоһоонун 

өйдөөһүн. Сахалыы араас тиэкиһи истии, сүрүн ис хоһоонун, болҕойуллуохтаах 

түгэннэрин истэнсиһилии ылыныы, истибиккэ олоҕуран тус санааны үөскэтии. 

Истибиттэн туһааннааҕы, суолталааҕы сурунуу, былаан оҥоруу,анал бэлиэлэри 

туһанан, ис хоһоонун, тутулун исхиэмэнэн көрдөрүү. 

Аа5ыы. Сахалыы араас тиэкиһи сахалыы саҥа интонациятын, төрүт дорҕоон 

этил-лиитин тутуһан, тэтимнээхтик ааҕыы.Тиэкиһи туох сыаллаах-соруктаах 

ааҕартан көрөн, ааҕыы араас көрүнүн сатаан туһаныы (үөрэтэр ааҕыы, билсиһэр 

ааҕыы,сорудахтаах ааҕыы, о.д.а.). Ааҕыы кэмигэр тиэкис сүрүн санаатын 

өйдөөһүн, наадалаах, туһалаах информацияны араарыы.Аахпыт тиэкис сүрүн ис 

хоһоонугар тус сыанабылы (сыһыаны) сатаан этии. Тиэкистэн синонимы, сомоҕо 

домоҕу, түөлбэ тылы,ойуулуур-дьүһүннүүр ньыманы туттуу бастыҥ холобурун 

булуу, анаан болҕойуу, аахпыты кэпсииргэ туһаныы. Ааҕыллартиэкистэн билбэт, 

өйдөөбөт саҥа тыллары тылдьыттан булуу. Ааптар санаатын, иэйиитин 

биэрэригэр тиэкис тутулун, этииарааһын хайдах туһаммытын быһаарыы. 

Ааҕыыга тиэкис интонациятын, туонун сүрүн санааҕа сөп тубэһиннэрэн таба 

тайаныы. 

Саҥарыы (дор5оонноох саҥа). Кэпсэтии сиэрин, саҥарыы култууратын тутуһуу. 

Дьону кытта табан кэпсэтии. Кэпсэтиини тоҕоостоохтук көҕулээһин, саҕалааһын, 

салҕааһын, түмүктээһин. Саныыр санааны толору, сиһилии тириэрдэр инниттэн 

кэпсэтии сыалыгар-соругар, ис хоһоонугар сөп тубэһэр сахалыы тылы-өһү, 

ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары таба туһаныы. Саҥарыы кэмигэр туттуу-

хаптыы бэлиэтин (невербальное общение) тоҕоостоохтук туттуу. Саҥа тиибин 

арааһын (ойуулааһын,сэһэргээһин, тойоннооһун) туттан тыл этии. Кэпсэтии, тыл 

этии түгэниттэн дорҕоону күүшүрдэн-сымнатан, үрдэтэн-намтатан, уһатан, 

куолас толҕонун, эгэлгэтин туһанан истээччигэ тус сыһыаны, иэйиини 

тириэрдии. Этэр санааны сааһылаары эбэтэр тустаах өйдөбүлү истээччигэ 

тоһоҕолоон тиэрдээри тоҕоостоох миэстэҕэ анал тохтобуллары (паузаны) сатаан 

туһаныы. Түгэниттэн көрөн, саҥарыы тэтимин сөпкө талыы. 



Суруйуу (суругунан саҥа). Сурук-бичик култууратын тутуһуу. Тупсаҕай 

буочарынан ыраастык суруйуу. Тиэкиһи устуу, истэн суруйуу (диктант). 

Саныыр санааны суругунан сиһилии тириэрдии. Аахпыттан суруйуу 

(изложение). Дьиэ кэргэн, чугас доҕор, таптыыр дьарык, айылҕа, кыыллар 

тустарынан, ону таһынан айымньы, хартыына, киинэ ис хоһоонун, экскурсияҕа, 

быыстапкаҕа сырыы туһунан тэттик тиэкистэри суруйуу (өйтөн суруйуу). 

Суругунан улэҕэ синоним тыллары, сомоҕо домоҕу, онтон да атын сахалыы 

ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары туттуу. Тиэкис тутулун, сахалыы таба суруйуу, 

сурук бэлиэтин быраабылатын тутуһуу. 

 

Тыл үөрэҕэ 

Төрөөбүт тылбыт — саха тыла. Саха омук үөскээбит, сайдыбыт историята. 

Саха тыла — туур тыла. Саха тылын уруулуу тыллара. Төрөөбүт тыл киһи 

оло5ор суолтата. 

Дор5оон уонна таба саҥарыы. Сана дорҕоонун өйдөбүлүн, сахалыы дорҕоон 

араа-һын билии. Төрөөбүт тылын дорҕооннорун, ордук чуолаан сахалыы ураты 

дорҕооннору (уһун-кылгас аһаҕас уонна хоһуласпыт, сэргэстэспит, 

маарыннаһар бүтэй дорҕооннору, дифтоннары, к, нь, мурун , ҕ дорҕооннору) 

арааран истии, чуолкайдык, таба саҥарыы нуорматын тутуһан саҥарыы. Саха 

тылыгар киирии тыллары үксүн сахатытан, аһаҕас дорҕооннор 

дьүөрэлэһиилэрин сокуонун тутуһан саҥарыы. Тылы дорҕоонун састаабынан 

ырытыы. 

Лексика. Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбүлү, төрүт уонна киирии тыл 

ураты-ларын билии. Литературнай тыл суолтатын билии, нуорматын тутуһуу. 

Тыл лексическэй суолтатын быһаарыы. Хомуур суолталаах, түөлбэ тыл, биир 

уонна элбэх суолталаах тыллар, көспүт суолталаах тыллар, омоним, антоним, 

синоним (харыс тыллар, метафоралар, сомоҕо домох) өйдөбүллэрин билии, 

тиэкистэн булуу, саҥарар саҥаҕа сөпкө туттуу. Быһаарыылаах тылдьыт арааһын 

сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан быһаарыы. 

Графика. Сурук сайдыытын бэлиэ түгэннэрин билсии, киһи олоҕор суолтатын 

өйдөөһун. Сахалыы сурук-бичик сайдыытын историятын билии. Дорҕоон 

буукубаларын билии, таба ааттааһын. Буукубалары суруллар ньымаларынан 

холбоон, ыраастык, тэ-тимнээхтик илиинэн суруйуу. Сурукка туттуллар атын 

бэлиэлэри, өйдөбүллэри (абзац, тылы көһөрүү бэлиэтэ, тыл икки арда (пробел)) 

сөпкө туттуу. Сахалыы алпаабыт бэрээдэгин билии. Араас тылдьытынан, 

ыйынньыгынан, каталогунан үлэлииргэ алпаабыты сөпкө туһаныы. Компьютерга 

сахалыы шрибинэн тиэкиһи тэтимнээхтик бэчээттээнсуруйуу. 

Морфология. Тыл састааба диэн өйдөбүлү, тыл уларыйар уонна үөскүүр 

ньыматын билии. Саҥа чааһын туһунан уопсай өйдөбүлү билии. Саҥа чаастарын 

бөлөҕө: ааттар (аат тыл, даҕааһын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуурдар 

(аат туохтуур, сыһыат туохтуур, тус туохтуур), сыһыат, көмө саҥа чаастара, 

саҥа аллайыы. Тылы састаабынан ырытыы (тыл олоҕо, сыһыарыыта). Тыллары 

сүрүн бэлиэлэринэн (грамматическай халыыптарынан) бөлөхтөөһүн, ырытыы. 

Саҥарар саҥаҕа тыл литературнай нуорматын тутуһуу. 

Синтаксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйытыы, 

күүһүрдүү) билии. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, судургу уонна холбуу этии, 

сирэй саҥа, ойоҕос саҥа, диалог, туһулуу өйдөбүллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ 

арааран булуу, бэйэ этиитин толкуйдааһын. Этиини таба интонациялаан ааҕыы, 

сурукка саҥа дэгэтин сурук бэлиэтинэн араарыы. Этии чилиэнинэн ырытыы. 

 



Сурук-бичик култуурата 

 

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын өйдөөһүн. 

Уһун аһаҕас дорҕооннору, дифтону, хоһуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаһар 

бүтэй дорҕоон-нору, саха тылыгар киирии дорҕооннору таба суруйуу. Сахалыы 

араастык этиллэр тыллар таба суруллуулара тыл төрүт сокуоннарыттан 

тахсалларын, норуокка үөрүйэх, үгэс буолбут нуормаларыгар олоҕуралларын 

өйдөөһүн, харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы. Киэҥник, элбэхтик туттуллар 

эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйуу. 

Тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча тылларын 

сахалыы солбугунан биэрии. Олохторо нууччалыы суруллар киирии тыллар 

сыһыарыыларын таба суруйуу. 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ — тыл култууратын сорҕото буоларын, киһи этэр 

санаатын чуолкайдыырга, иэйэр иэйээни сурукка биэрэргэ, суругу-бичиги 

тупсарарга биллэр-көстөр туһалааҕын, тиэкис арҕам-тарҕам барбатын, 

ыһыллыбатын, биир сомоҕо, сибээстээх буоларын хааччыйарын өйдөөһүн. 

Тылын ордук тупсаҕай тутуллаах, этигэн, бэргэн буоларыгар сахалыы этии, 

сурук бэлиэтин арааһын (араарар, тоһоҕолоон бэлиэ-тиир) сатабыллаахтык 

туттуу. 

Ситимнээх саҥаны сайыннарыы 

 

Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын-суруйарын чуолкай өйдөөн (тиэмэ, 

сүрүн санаа), дьон өйүгэр-санаатыгар тиийимтиэтик санаатын сааһылаан, араас 

тиэкистэри холкутук саҥарыы-суруйуу (истэн суруйуу, өйтөн суруйуу, о.д.а.). 

Тиэкис сүрүн санаатыгар олоҕуран, тиэкиһи таба ааттааһын. Тиэкис тиибиттэн 

көрөн (сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун), тиэкис тутулун тутуһар 

(киириитэ, сүрүн чааһа, түмүгэ), былаанын оҥорор (кылгас, тэнийбит), кэрчик 

тиэмэлэргэ бытарытыы. Тыл туттуллар уратытын, дэгэтин учуоттаан, сахалыы 

тутуллаах этиилэри (логичность речи), ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары, тыл 

баайын (богатство речи) сөпкө туттар (уместность речи). 

 

 

Форма контроля: дьыктаан, аахпыттан суруйуу, өйтөн суруйуу, тургутуктар.  

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.  

 

 


