
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература аа5ыыта» 

Предмет Литература аа5ыыта 

класс  1 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 

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. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом директора № 2-2 от 

20.08.2020 г. 

3. Годовой календарный учебный график НОО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год , (№ 2-2 от 

20.08.2020 г.) 

4. Режим организации образовательного процесса МБОУ 

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

5. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден приказом №1 

от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Кронникова М.Ф. «Букубаар» 1 кылаас үөрэнэр кинигэ; Захарова 

Л.В., Баснаева С.А., Потапова С.Е., Олесова Н.С.,- Дьокуускай: Бичик, 

2017 

 Саха тыла, 1 кылаас үөрэнэр кинигэ / Захарова Л.В.; уо.д.а [Т. 

Оболкина ойуулара]. – Дьокуускай : Бичик, 2018 с. 

Литература аа5ыыта. 1 кылаас. Захарова Л.В, Флегонтова У.М.-

Дьокуускай: Бичик, 2018. – («Саха оскуолата» систиэмэ) оңоһулунна. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

Нэдиэлэтээҕи нагрузка - 5ч.- 33 нэдиэлэ, сыл түмүгэр-165 ч. 

Букубаар кэмэ-78ч., саха тыла-53ч., төрөөбүт тыл-34ч.. 

 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Литературнай ааҕыы предмет оҕо сааһыгар сөптөөх өйу-санааны, 

айар, толкуйдуур дьоҕуру, майгыны-сигилини сайыннарар, ааҕыы 

эйгэтигэр киллэрэр, кинигэҕэ интэриэһи үөскэтэр, ааҕар баҕаны 

олохсутар, уус-уран айымньы тыл искусствота буоларын өйдөтөр, 

тылын-өһүн, оҕо бэйэтэ сайдар, дьону кытта бодоруһар кыаҕын 

олохсутар. ааҕыы оҕо лиичинэс быһыытынан сайдарыгар, тулалыыр 

эйгэтин өйүнэн-сүрэҕинэн, дууһатынан ылынарыгар суолтата улахан. Бу 

этиллэр сана литературнай ааҕыы предмет сүрүн сыалын быһаарар: 

 ааҕыы араас көрүҥүн олохсутуу; 

 уус-уран айымньы тиэкиһин кытта үлэҕэ оҕо тылын-өһүн 

сайыннарыы; 

 араас көрүҥнээх информациянан үлэлиир үөрүйэхтэри сайыннарыы; 

 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-познавательнай тиэкиһинэн үлэ бастакы үөрүйэхтэрин 

олохсутуу. 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Үөрэх предметин ис хоһоонун разделлара: 
  

Саҥарыы уонна ааҕыы үлэтин көрүҥнэрэ 

Истии. Туора саҥаны истэн ылыныы (кэпсэтэр киһи саҥата, араас 

тиэкиһи ааҕыы). Туора саҥаны хайдах баарынан өйдөөһүн, истибит 

айымньы туһунан ыйытыыга сатаан хоруйдааһын, буолбуту сааһылаан 

быһаарыы; саҥа соругун өйдөөһүн; үөрэх, научнайбиллэрэр, уус-уран 

айымньы тиэкистэрин истэн баран, ыйытыыны сатаан биэрии. 

Таска ааҕыы. Тылы, этиини уонна тиэкиһи буукубалаабакка уонна 

сүһүөхтээбэккэ таба ааҕыы. Сүһүөҕүнэн ааҕыыттан сыыйа бүтүн 

тылынан өйдөөн ааҕыы, тыл ситимин интонациянан холбооһун; тиэкис 

ис хоһоонун өйдүүр туһугар кылаастан кылааска ааҕыы тэтимин 

түргэтэтии. саҥарар саҥа (тыл ситимэ уонна этии) суолтатын өйдүүргэ 

ыйыы биэрии. Дьоҕус тиэкиһи хоһоонноохтук ааҕыы: таба саҥарыы 

уонна интонация нуорматын тутуһуу; ааҕыы соругун өйдөөһүн, ааҕар 

айымньыга сыһыаны көрдөрүүгэ интонацияны тутуһуу, саҥарыы уонна 

бодоруһуу соругар сөп түбэһиннэрэрн ааҕыы тэтимин түргэтэтии эбэтэр 

бытаардыы. Сурук бэлиэтэ чорботуллар этиилэрин интонациялаахтык 

ааҕыы. Араас көрүҥнээх уонна тииптээх тиэкистэр уратыларын 

өйдөөһүн. 

Искэ ааҕыы. Кээмэйинэн уонна көрүҥүнэн (жанрынан) сөптөөх 

айымньылары таска ааҕыыттан сыыйа искэ ааҕыыга көһүү. аахпыт 

тиэкиһи өйдүүргэ ис хоһоонун санатыһан уонна ыйытыыларга 

хоруйдаан хонтуруолланыы, көннөрүнэр ньымалары туһаныы. Ааҕыы 

араас көрүҥүн (үөрэтэр, талар, билсэр) туһанан, үөрэх уонна научнай-

биллэрэр тиэкистэн информацияны булла үөрэнии. Ааҕыы араас 

көрүҥүн уратытытн өйдөөһүн: факт, ойуулааһын, этиини толоруу уо.д.а. 

Араас көрүҥнээх тиэкиһинэн үлэ. Уус-уран, үөрэх, научнай-популярнай 

тиэкистэр өйдөбүллэрин били, кинилэри тэҥнээһин. Маннык көрүҥнээх 

тиэкистэри оҥоруу соруктара. Көннөрү этиилэртэн тиэкиһи араарар 

үөрүйэҕи баһылааһын. Тиэкис тиэмэтин уонна сүрүн санаатын бэйэ 

быһаарыыта; төрүөт уонна түмүк сибээстэрин быһаарыы;; тиэкиһи 

сөптөөх кэрчиктэргэ араарыы. Хас биирдии кэрчик уонна тиэкис сүрүн 

чаастарын быһаарыы, аат биэрии; тиэкис ис хоһоонун ааттыыр ыйытыы 

этиилэринэн эбэтэр бэйэ толкуйунан былаан оҥоруу. Тирэх тылларынан 

эбэтэр бэйэ оҥорбут былаанынан тиэкиһи сиһилии, талан, кылгатан 

кэпсээһин. Кэпсииргэ туох кэнниттэн туох буоларын чопчу ситимнээн 

тутуһуу. Аахпыт тиэкиһи эбэтэр атын бэриллибит холобуру 

үтүгүннэрэн, ойуулааһын, сэһэргээһин, толкуйдааһын тиэкиһи оҥоруу. 

Кэпсэтии кэмигэр кинилэри туох сыаллаах туһанары быһаарыы. Элбэх 

информация араас көрүҥүн кытта үлэлээһин.  

Уопсай ырытыыга кыттыы: ыйытыыга хоруйдааһын, чопчу тиэмэҕэ 

иһитиннэрии оҥоруу, атын киһһи этэрин истии, кэпсэтии кэмигэр 

хоруйдары толорон, ситэрэн биэрии. Ыйынньыгы уонна көрдөрөр-

ойуулуур матырыйаалы туһаныы. Тиэкис ис хоһоонун ойуулааһын 

(айылҕа, герой тас көрүҥэ, буолар сирэ) уонна толкуйдааһын (туох 

туһунан кэпсэнэрэ, сүрүн санаата) ньымаларын туһанан хаттаан оҥоруу. 

Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэҥнээһин, кэпсэтиигэ 



туох сыаллаах туһанары быһаарыы: ааҕааччы иэйиитигэр 

сабыдыаллааһын. 

Библиографическай култуура. Кинигэ - искусство ураты көрүҥэ. кинигэ - 

били төрдө. Саха сиригэр бастакы кинигэлэр уонна кинигэни 

бэчээттээһин саҕаланыыта (уопсай өйдөбүл). Үөрэх, уус-уран, 

ыйынньык кинигэ. Кинигэ ис хоһооно эбэтэр иһинээҕитэ, таһа, 

титульнай илииһэ, аннотацията, ойуулар (иллюстрациялар). кинигэҕэ 

информация көрүҥэ: научнай, уус-уран (кинигэ тас көстүүтүгэр 

олоҕуруу, ыйар-иллюстративнай матырыйаал). 

Кинигэ тиибэ: айымньы-кинигэ, хомуурунньук-кинигэ, суруйуулар 

хомуурдара, периодическай бэчээт, ыйынньык, тылдьыт, энциклопедия 

арааһа. 

Бэриллибит испииһэгинэн кинигэни талы, картотекалар, библиотекаҕа 

оҕо кинигэлэрин туһаныы. Алфавитынан каталог. Оҕо сааһыгар сөптөөх 

тылдьытынан уонна ыйынньык-литературанан туһаныыта. Учуутал 

көмөтүнэн үөрэх уонна научнай-популярнай тиэкистэр уратыларын 

быһаарыы. 

Уус-уран айымньы тиэкиһинэн үлэ. Уус-уран айымньы ис хоһоонун 

өйдөөһүн, иэйиилээхтик ылыныы. Айымньы аатын кытта ис хоһоонун 

өйдөөн ситимнээһин. Уус-уран тиэкис уратытын быһаарыы, айыллыбыт 

сыалын өйдөөһүн (ааҕааччыга ойууламмыт хартыына уонна уран тыл 

ньымата). 

Тылы хайдах иһиллэринэн уонна суолтатынан ырытыы, көнө уонна 

көспүт суолта. Суруйааччы айбыт хартыынатын өйгө ойуулуур үөрүйэх. 

Тыл ойуулуур-дьүһүннүүр ньыматын туһанан, айымньы тиэкиһи эбэтэр 

быһа тардыыны бэйэ айыыта. Уруһуйдарынан эбэтэр 

иллюстрацияларынан кэпсээн айыы; уус-уран айымньыттан 

иллюстрацияҕа сөп түбэһэр кэрчиктэри булуу. Аахпыт тиэкистэн быһа 

тардыыны тылынан ойуулааһын. 

Айымньы геройун характеристикалааһын (мэтириэтэ, майгыта, туттуута-

хаптыыта, саҥата), буолбут быһыы төрүөтүн ырытыы. Сурун санааны 

тириэрдэн, сиһилии, талан уонна кылгатан кэпсиир дьоҕуру иҥэрии. 

Геройдар быһыыларын маарыннатан эбэтэр утары 

тутан тэҥнээһин; онно сөп түбэһэр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. 

Тиэкиһи ырытыыга учуутал көмөтүнэн ааптар геройга сыһыанын, 

айымньы сүрүн санаатын быһаарыы. 

Тиэкистэн сөптөөх кэрчиктэри булуу: айылҕаны ойуулааһын, буолар 

сирэ-уота, герой туттуута-хаптыыта. Бэриллибит быһа тардыыны бэйэ 

талан кэпсээһинэ, тирэх тылы, тыл ситимин кэпсээнтэн булуу. Буолар 

түгэннэринэн, уйулҕаны ойуулааһынынан, геройдар 

быһыыланыыларынан маарыннаһар быһа тардыылары араас 

айымньыттан булан тэҥнээһин; түмүү уонна түмүктээһин. Кыра 

кээмэйдээх хоһооннору уонна норуот тылынан айымньыларын өйтөн 

ааҕыыга үөрэтии. ,,Төрөөбүт дойду,, диэн өйдөбүлү иҥэриини, киниэхэ 

таптал Россия бары норуоттарын айымньытыгар көстүүтэ. Араас норуот 

тылынан айымньытыгар тиэмэ, сүрүн сана, герой, сиэр-майгы 

сыанабыла маарыннаһыыта. Россия духуобунай-нравственнай, 

култуурунай үгэстэрин ылыныы, үөрэнии. 

Литературнай - уус-уран айымньыларга арыллар амарах сана, 

чиэһинэй, хорсун быһыы, доҕордоһуу, өстөһүү, аба-сата, кырык, бэйэ 

суолтатын билинии, дьоһуннаах, сиэрдээх буолуу курдук сиэр-майгы, 

этика ОйдОбУллэрин ылыныы, иҥэринии. Бутөйдөбүллэри герой атын 



дьоҥҥо, айылҕаҕа, тулалыыр эйгэҕэ сыһыанын холобуругар олоҕуран 

ырытыы.  

Айымньы геройдарын үтүө уонна мөкү быһыыларын өйдөөһүн, учуутал 

көмөтүнэн санааны олохтоохтук этинии. Бэйэ быһыытын ырытыы, 

литературнай айымньыттан сөбүлүүр геройу үтүктэр баҕа. Үөрэх, 

научнай-популярнай уонна уус-уран тиэкиһи кытта үлэ. Айымньы аатын 

өйдөөһүн, ис хоһоонун кытта ситимнээһин. Үөрэх уонна научнай-

популярнай тиэкистэр уратыларын туһунан информациялааһын. 

Үһүйээн, сэһэн, таҥара кэпсээннэрин биир уопсай уратыларын өйдөөһүн 

(быһа тардыы эбэтэр дьоҕус тиэкис). Төрүөт уонна түмүк сибээһин 

олохтооһуҥҥа араас көрүҥнээх тиэкиһи ырытыы судургу ньымаларын 

кытта билсиһии. Тиэкис сүрүн санаатын быһаарыы. Тиэкиһи чаастарга 

араарыы. Кыра тиэмэлэри быһаарыы. Күлүүс эбэтэр тирэх тыллар. 

Тиэкиһи хаттаан оҥоруу алгоритмын туттуу. Күлүүс тылга, моделга, 

схемаҕа тирэҕирэн тиэкиһи хаттаан оҥоруу. тиэкиһи сиһилии кэпсээһин. 

Тиэкистэн сүрүнүн арааран кылгатан кэпсээһин. Кэпсэтэр үөрүйэх. 

Бодоруһуу сиэрэ. Диалокка, саҥа биир көрүҥэр, кэпсэтээччилэр сана 

атастаһалларын өйдөөһүн. Диалог уратытынан кэпсэтии сыалын били, 

ыйытыыны уонна хоруйу толкуйдааһын, кэпсэтэр киһини истэр үөрүйэх, 

кэпсэтиини ыйытыы уонна реплика көмөтүнэн көҕүлээһин буолаллар; 

тиэкис ис хоһоонугар уонна бэйэ тус уопутугар олоҕуран, бэриллибит 

тиэмэҕэ эбэтэр айымньы туһунан бэйэ санаатын этии. Бодоруһуу сиэрин 

тутуһуу. Норуот тылынан айымньытыгар олоҕуран, норуот кэпсэтэр 

сиэрин уратыларын кытта билсии. 

Монолог - саҥа биир ураты көрүҥэ. Тиэкискэ (бэриллибит тиэмэ эбэтэр 

ыйытыыга хоруй) олоҕуран, сүрүн санааны быһааран дьоҕус этиини 

саҥарар үөрүйэх. Аахпыт эбэтэр истибит научнай-популярнай, үөрэх 

уонна уус-уран тиэкистэр уратыларын учуоттаан туран тириэрдии. 

Тугу этэри эрдэ былааннааһын (хайдах саҕалыыры, онтон тугу этэри 

уонна тугунан түмүктүүрү); этэр сана сыалыгар сөп түбэһэр тылы-өһү 

булуу. Ойуунан, аахпыт тиэкиһинэн эбэтэр бэриллибит тиэмэҕэ 

ситимнээх саҥа, кэпсэтии сиэрин тутуһан кылгас кэпсээни оҥоруу. 

Сурук. Суругунан саҥа сиэрэ. Суругунан саҥа нуорматын тутуһуу; ис 

хоһоон аатыгар, тиэмэтигэр сөп түбэһиитэ (буолар сирэ, герой 

характера). Суругунан саҥаҕа тыл ойуулуур-дьүһүннүүр ньыматын 

туттуу (синоним, антоним, тэҥнээһин). Суругунан тиэкиһи 

бэрэбиэркэлэнии уонна көннөрүү. 

Бэриллибит тиэмэҕэ, бэйэ кэтээн көрүүтүнэн эбэтэр аахпыт айымньы 

туһунан кылгас өйтөн суруйуу, ойуулааһын уонна толкуйдааһын 

ньымаларын туһанан кинигэ, дьоҕус кэпсээн (бэйэ олоҕор буолбут 

түгэн) суруйуу. 

Оҕо ааҕар эйгэтэ 

Норуоттар тылынан уус-уран айымньылара. Кыра кылаас үөрэнээччитин 

ссаһыгар сөптөөх XIX – XX үйэтээҕи Россия норуоттарын уонна тас 

дойдулар литератураларын, оҕо литературатын классиктарын, Россия 

норуоттарын уонна тас дойдулар билиҥҥи суруйааччыларын 

айымньылара. Уус-уран, научнай-популярнай, историческай, 

муччургэннээх сырыылардаах, ыйынньыкэнциклопедия кинигэлэр, оҕо 

хаһыата, сурунаала. Кылааска ааҕыыга уонна истиигэ, бэйэ уонна дьиэ 

кэргэнинэн ааҕыыга, атын оҕолору кытта уонна дьиэ кэргэҥҥэ 

ырытыыга аналлаах айымньылар араас көрүҥнэрэ (саха уонна Россия 

норуоттарын остуоруйалара; таабырыннар, ырыалар, чабырҕахтар, өс 



хоһоонноро; кэпсээннэр уонна хоһооннор; үһүйээннэр уонна номохтор). 

Бырагыраама сүрүн тиэмэлэрин ис хоһооно; араас норуот фольклора, 

Ийэ дойду, киниэхэ таптал, историята, айылҕата; оҕо, ыал уонна 

оскуола; кырачаан доҕотторбут; үтүө быһыы, доҕордоһуу, чиэһинэй 

буолуу, албан аат; дьиктилэр-дьиибэлэр, киэн туттар суруйааччыларбыт 

уо.д.а. 

Кылаас аайы бэриллэр уопсай тиэмэлэргэ ааҕар үөрүйэҕи эрчийиигэ 

маннык салаалар тутуһуллаллар: ,,Библиотекаҕа дьарык,, ,,Биһиги 

театрбыт,, ,,Бэйэ ааҕыыта,, ,,Дьиэ кэргэнинэн ааҕыы,, ,,Ойуулуур-

дьүһүннүүр эйгэҕэ,, ,,Айар бырайыак,, ,,Айымньы Дойдутун 

кистэлэҥнэрэ,, 

Литература өйдөбүллэринэн үлэ 

Тиэкистэн ойуулуур-дьүһүннүүр ньыманы булан араарыы: синоним, 

антоним; уус-уран быһаарыы, тэҥнээһин, метафора, сирэйдээн этии 

(учуутал көмөтүнэн). 

Литература өйдөбүллэрин быһа холуйан били: уус-уран айымньы, тыл 

искусствота, ааптар (кэпсээччи), тиэмэ, герой (мэтириэтэ, туттуута-

хаптыыта, майгыта, саҥата); ааптар геройга сыһыана (учуутал 

көмөтүнэн). Сэһэн (кэпсээн) тутулун туһунан уопсай өйдөбүл, 

ойуулааһын (айылҕа, мэтириэт, мал-сал), толкуйдааһын (герой монолога, 

геройдар кэпсэтиилэрэ). 

Кэпсээнинэн уонна хоһоонунан саҥа, хоһоонунан айымньы уратыта 

(ритм, рифма). 

Айымньы жанра. Историческай-литературнай өйдөбүллэр: фольклор 

уонна ааптар айымньыта (араарыы). 

Фольклор кыра жанрын били, араарыы, сүрүн санаатын быһаарыы. 

Остуоруйа көрүҥнэрэ: тыынар-тыыннаах, олох-дьаһах, аптаах-алыптаах. 

Остуоруйа уус-уран уратыта: остуоруйа геройа, ойуулууур-дьуһуннуур 

ньымалар, тутула. Литературнай остуоруйа. Олоҥхо өйдөбүлэ, олоҥхо, 

бухатыыр, геройдара, Орто дойду, олоҥхо тыла. 

Кэпсээн, хоһоон, үгэ туһунан уопсай өйдөбүл, тутулларын уонна 

ойуулуур-дьүһүннүүр ньымаларын уратыта. 

Айар үлэ 

Ааспыт айымньыга маарыннатан ойуулааһыннаах уонна 

толкуйдааһыннаах остуоруйаны уонна кэпсээни айыы; учуутал 

көмөтүнэн остуоруйа сюжетын сайыннаран атын варианын 

толкуйдааһын. Литературнай айымньы тиэкиһин уларытыы: оруолунан 

ааҕыы, инсценировкалааһын; хоһоонноохтук ааҕыы, тылынан 

ойуулааһын; ыһыллыбыт тиэкиһи сааһылааһыҥҥа араас ньыманы 

туһаныы (төрүөт-түмүк сибээһин олохтооһун, буолар түгэни 

сибээстээһин, дьайыылары толорууга түһүмэхтэри тутуһуу); өйтөн 

айыылаах аахпыттан суруйуу, уус-уран айымньыта (маарынныыр 

тиэкис), худуоһунньук хартыынатыгар, айымньынан ойуулар 

серияларыгар эбтэтр тус уопукка олоҕуран бэйэ тиэкиһин айыы. 

Тылынан уус-уран, музыкальнай, ойуулуур-дьүһүннүүр айымньылары 

тэҥнээн көрүү; музыканы, хоһоону истиигэ олоҕуран бэйэ этиилэрин 

оҥоруу, онно бэйэ сыһыанын тириэрдии уонна ону тыл көмөтүнэн 

тириэрдии (учуутал көмөтүнэн). 

Аа5ар, толкуйдуур, айар дьо5уру сайыннарыы 

Аа5ыы, интонацияны тутуhуу 

Тиэкиhи сөпкө, өйдөөн (сыыhа аахпытынбэйэтэ көннөрөн) таска 

доргуччу аа5ар. Туочука5а, соппутуойгатохтоон, тыыныллар, 



куолаhынуларытар. Ыйытыы, соруйуу, күүhүрдүү этииинтонациятын 

тутуhар. Оруолунан үллэстэн аа5ар. 

Кылаас таhынаа5ы аа5ыы 

Учуутал ис хоhоонун кылгастык кэпсээбит эбэтэр соро5ун кэпсээбит 

кинигэтин кылаас таhыгар аа5ар. Айымньы аатын, авторын өйдүүр. 

Үчүгэй суруйааччы диэн өйдөбүл үөскүүр. Библиотека5а сылдьар, 

бэрээдэги тутуhар. 

Yѳрэх дьылын устата ѳрэнээччигэ ирдэбил: 

- бииргэ ѳрэнэр до5отторун, улахан киhини кытта эйэ5эстик туттан 

туран дорооболоhор, быраhаайдаhар, э5эрдэлиир, кэпсэтэр; 

- киhи ыйытарын ѳйдѳѳн истэр; 

- чобуотук, чуолкайдык, иhиллэр курдук эппиэттиир буолуохтаах. 

- Сүһүөҕү үргүлдьү холбоон, бүтүн тылынан (2 – 3 сүһүөхтээх) сѳпкѳ 

аа5ар. Этии бүтэр интонациятын тутуhар. Хорунан уонна ѳйтѳн ааҕар. 

- Yѳрэнээччи кыра о5о уус-уран кинигэтин кытта билсиhэр, ис-тас 

кѳстүүтүн, ойуутун болҕойон кѳрѳ үөрэнэр. 

- Бэйэтин сааhыгар дьүөрэлээх айымньылары талан аа5ар. 

- Аа5ыы уруоктарыгар уус-уран айымньыны ааҕан, саха 

суруйааччыларын о5олорго аналлаах дьо5ус кэпсээннэрин, 

остуоруйаларын, хоhооннорун бэйэтэ ѳйдѳѳн аа5а, аахпытын кэпсии, ис 

хоhоонунан ыйытыыларга хоруйдуу үөрэнэр. 

Үөрэнээччилэр ситиьиилэрин учуоттааьын уонна хонтуруоллааьын 

Хонтуруоллааьын кэрунэ уонна метода: чиэппэр, сыл тумугунэн 

аттестация, уруок, уруок таьынаа5ы улэ 

– тылынан улэ - тестирование улэ -диагностическай хонтуруолунай улэ 

– интегрированнай хонтуруолунай улэ 

– суругунан улэ - айар улэ 

Айымньы түһүлгэтигэр айан-1ч.. Болдьох бэлиэлэр, үөрэх 

кинигэтин ис хоһооно. 

Төрөөбүт Ийэ дойдум-4ч..  

Кинигэ мин доҕорум-5ч..  

Тылы, этиини уонна тиэкиһи буукубалаабакка уонна сүһүөхтээбэккэ 

таба ааҕыы. Сүһүөҕүнэн ааҕыыттан сыыйа бүтүн тылынан өйдөөн 

ааҕыы, тыл ситимин интонациянан холбооһун; 

Норуот тылынан уус-уранайымньыта-4ч.. Айымньылар 

дорҕоонноохтук ааҕыы, жанрын быһаарыы. 

Остуоруйалаһыаҕыҥ эрэ-7ч.. Текискэ туох туһунан кэпсэнэрин 

билии; өйдөммөт тыллары быһаарыы, ыйыталаһыы; текст аатын 

чопчулааһын; текст туохха үөрэтэрин быһаарсыы; бэйэ сөбүлүүр 

тематын талыы; 

Мин дойдум – олоҥхо дойдута-3ч.. Тиэкис тиэмэтин уонна сүрүн 

санаатын бэйэ быһаарыыта; төрүөт уонна түмүк сибээстэрин быһаарыы; 

тиэкиһи сөптөөх кэрчиктэргэ араарыы. Сүрүн чаастарын быһаарыы, аат 

биэрии; тиэкис ис хоһоонун ааттыыр ыйытыы этиилэринэн эбэтэр бэйэ 

толкуйунан былаан оҥоруу. Кэпсииргэ туох кэнниттэн туох буоларын 

чопчу ситимнээн тутуһуу. 

Айылҕа –барыбыт дьиэбит-5ч.. Тирэх тылларынан эбэтэр бэйэ 

оҥорбут былаанынан тиэкиһи сиһилии, талан, кылгатан кэпсээһин. 

Үчүгэй майгыҥ –көтөр кынатыҥ-5ч.. Оҕо ааҕар култуурата 

төһөнөнөн баай да, соччонон үтүө майгылаах-сигилилээх уонна кэрэ 

өттүгэр сайдыылаах, истинник санаһыыга, тапталга, тулуурга. хардарыта 

көмөҕө аһыныгас буолууга, доҕотторун кытта истиҥник сыһыаннаьар 



форма 

контроля 

Үөрэнээччилэр ситиьиилэрин учуоттааьын уонна хонтуруоллааьын 

Хонтуруоллааьын кэрунэ уонна метода: чиэппэр, сыл тумугунэн 

аттестация, уруок, уруок таьынаа5ы улэ 

– тылынан улэ - тестирование улэ -диагностическай хонтуруолунай улэ 

– интегрированнай хонтуруолунай улэ 

– суругунан улэ - айар улэ 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  

-планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета; 

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

 

 

 


