
Аннотация к рабочей программе по родному языку (якутский) 

Предмет  Родной язык (якутский) 

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 учреждений: «Саха тыла-4 

кылаас». Бичик: Дьокуускай, 2018. Авторы Л.В. Захарова, 

С.А.Баснаева.  

Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

3 ч. в неделю – 102 ч. в год. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Үөрэх предметин сыала уонна соруга: 

Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии предметэ атын 

үөрэх предмэттэрин ортотугар үөрэнээччи тылын-өһун уонна 

өйун-санаатын сайыннарар, сүрүн үөрэнэр үөрүйэҕи иҥэрэр 

кыаҕынан бас-көс балаһыанньаны ылар предмет буолар. Онон бу 

предмети үөрэтии таһымыттан саха оскуолатыгар начаалынай 

үөрэхтээһин уопсай туруга, үөрэнээччи салгыы сүрүн оскуолаҕа 

ситиһиилээхтик үөрэнэрэ тутулуктаах. 

Төрөөбүт тылы 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 

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 

Хатылааһын 

Аат тыл  

Нууччалыы суруллар аат тыл түһүктэниитэ  

Даҕааһын аат  

Ахсаан аат 

Солбуйар аат 

Туохтуур 

Сыһыат 

Этии  

Хатылааһын 

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. 

Форма контроля Проверочный диктант 

Словарный диктант 

Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Изложение 

Сочинение 

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. 

 


