
Аннотация к рабочей программе по предмету «Саха тыла» 

 

Предмет Саха тыла 

класс  1 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2020-2021 учебный год 

нормативно-

методические 

материалы 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (в действующей редакции) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена ФУМО по ОО от08.04.2014 №1/15)  

4. Семенова, С Степановна. Төрөөбҥт тыл: ҥлэлиир Бырагыраама 

: 1 – 4 кылаас / [ааптардар: С.С. Семенова, Н.Н. Васильева, М.Ф. 

Кронникова] ; Саха ϴрөсп. Ҥөрэђин мин-бэтэ]. – Дьокуускай: Бичик, 

2013 

5. Основная образовательная программа НОО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден 

приказом директора № 29 от 29.08.2018 г. 

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

Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом директора 

№ 2-2 от 20.08.2020 г. 

7. Годовой календарный учебный график НОО МБОУ 

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

2-2 от 20.08.2020 г.) 

8. Режим организации образовательного процесса МБОУ 

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

9. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 т «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

10. 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 ҥөрэнэр кинигэ; Захарова Л.В., 

Баснаева С.А., Потапова С.Е., Олесова Н.С.,- Дьокуускай: Бичик, 2017 

 Саха тыла, 1 кылаас ҥөрэнэр 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 тҥмҥгэр-165 ч. 

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

 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Төрөөбҥт тылы начаалынай уопсай ҥөрэхтээһин таһымыгар ҥөрэтии сыалын 

ҥс хайысха5а араарыахха сөп:  
1) ҥөрэнээччигэ төрөөбҥт тыл туһунан билиини аан дойду туһунан 

научнай билии быстыспат сор5отун быһыытынан иңэрии, тыл ҥөрэ5ин сҥрҥн 



хайысхаларын кытта билиһиннэрии, онно оло5уран, о5о билэр-көрөр, 
толкуйдуур кыа5ын сайыннарыы;  

2) ҥөрэнээччи дьону-сэргэни кытта төрөөбҥт тылынан бодоруһар 
ҥөрҥйэ5ин, саңа (тыл) култуурата киһи уопсай култууратын быстыспат 
сор5ото буоларын туһунан өйдөбҥлгэ тирэ5ирэн, саңа (тыл) араас көрҥңэр 
(кэпсэтии, суруйуу, аа5ыы, өйтөн аа5ыы, о.д.а.) ҥөрэтэн, салгыы 
сайыннарыы;  

3) ҥөрэнээччигэ төрөөбҥт тыл норуот ытык өйдөбҥллэриттэн 

биирдэстэрэ буоларын быһыытынан ураты харыстабыллаах сыһыаны 

иңэрии, хас биирдии киһи ийэ тылын сайыннарар иэстээ5ин өйдөтҥҥ. 

Төрөөбҥт тылы начаалынай оскуола5а ҥөрэтии сыала маннык сүрүн 

соруктары быһаардахха ситиһиллэр: 

- дьону-сэргэни кытта бодоруһар саңа (тыл) сҥрҥн көрҥңнэрин 

ҥөрэнээччигэ ҥөрэх дэгиттэр дьайыыларын иңэриини кытта бииргэ 

алтыһыннаран ҥөрэтии; 

-  тыл (саңа) – бодруһуу сҥрҥн ньымата диэн тутаах өйдөбҥлгэ 

тирэ5ирэн, ҥөрэнээччи кэпсэтэр уонна санаатын толору этэр (тыл этэр), 

суруйар ҥөрҥйэ5ин сааһыгар сөп тҥбэһиннэрэн сайыннарыы;  

- тыл ҥөрэ5ин билиитигэр, сурук-бичик култууратын төрҥт 

өйдөбҥллэригэр оло5уран, ҥөрэнээччи төрөөбҥт тылын литературнай 

нуорматын тутуһарын, ал5аһа суох саңарарын уонна суруйарын ситиһии; 
- тыл ҥөрэ5ин сҥрҥн салааларын (лексика, фонетика, морфология, 

синтаксис, тиэкис) туһунан уопсай өйдөбҥлҥ иңэриигэ тирэ5ирэн, 

ҥөрэнээччи толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы, сааһыгар сөп тҥбэһиннэрэн, 

өй ҥлэтин дьайыыларыгар ҥөрэтии;
 

- төрөөбҥт тылы билии, харыстааһын, сайыннарыы сҥрҥн 

ньымаларыгар ҥөрэтии.
 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Ҥөрэх предметин ис хоһоонун разделлара: 

 Букубаар. (78ч) 

Начаалынай оскуолаҕа төрөөбҥт тылы ҥөрэтии – уопсай ҥөрэхтээһин 
систиэмэтигэр саха тылын ҥөрэтэр биридимиэт быстыспат сорҕото, 
«Филология» ҥөрэх уобалаһыгар төрҥт буолар сҥрҥн куурус.  

Төрөөбҥт тылы начаалынай оскуола5а ҥөрэтии маңнайгы кылааска 

«Бодоруһуу култуурата» диэн саңа киирэр салааттан саҕаланар, ол кэнниттэн 
«Грамотаҕа ҥөрэтии» диэн ҥгэс буолбут ааҕарга уонна суруйарга ҥөрэтэр 

салаа «Ааҕарга уонна суруйарга ҥөрэнэбит» салаа кэнниттэн биирдэ 
төрөөбҥт тыл уонна литературнай ааҕыы биридимэттэрэ тус-туспа 

ҥөрэтиллэр. Ити кэмтэн ыла начаалынай оскуолаҕа төрөөбҥт тыл 
биридимиэтин сҥрҥн ис хоһоонун тиһиктээхтик ҥөрэтии саҕаланар.  

Төрөөбҥт тылы ҥөрэтии ис хоһоонугар маннык сҥрҥн научнай хайысхалар 

киирэллэр: 

1) Бодоруһуу култуурата. 

2) Саңа көрҥңэ: истии, саңарыы, ааҕыы, суруйуу. 

3) Тыл ҥөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбҥлэ: фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис. 

4) Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

5) Ситимнээх саңаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сҥрҥн өйдөбҥл).  
Сҥрҥн хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоһоонноро начаалынай 

оскуола ҥөрэнээччитин сааһын уратытын, өйҥн-санаатын кыаҕын, билэр-
көрөр дьоҕурун учуоттаан таңыллыахтаахтар.  

БОДОРУҺУУ КУЛТУУРАТА. Дьону кытта бодоруһуу араас көрҥңэ: 

кэпсэтии, сэһэргэһии, сҥбэлэһии, сөпсөһҥҥ. Тылы бодоруһуу сҥрҥн 

ньыматын быһыытынан арыйыы: бодоруһууга саңа (вербальные средства 

общения) уонна туттуу-хаптыы (невербальные средства общения) суолтата. 

Саңарыы уонна истии култууратын, кэпсэтии сиэрин тутуһуу.  
САҢА КӨРҤҢЭ: ИСТИИ, САҢАРЫЫ, СУРУЙУУ  



Истии. Дьону кытта бодоруһууга (кэпсэтиигэ) истии култууратын 

тутуһуу. Кэпсэтии сыалын-соругун, дьон этэр санаатын, кэпсэтии ис 

хоһоонун өйдөөһҥн. Сахалыы араас тиэкиһи истии, сҥрҥн ис хоһоонун, 

болҕойуллуохтаах тҥгэннэрин истэн сиһилии ылыныы, истибиккэ олођуран 

тус санааны ҥөскэтии. Истибиттэн туһааннааы, суолталаађы сурунуу, анал 

бэлиэлэри туһанан, ис хоһоонун, тутулун исхиэмэнэн көрдөрҥҥ.  
Ааҕыы. Сахалыы араас тиэкиһи сахалыы саңа интонациятын, төрҥт 

дорҕоон этиллиитин тутуһан, тэтимнээхтик ааҕыы. Тиэкиһи туох сыаллаах-

соруктаах ааҕартан көрөн, ааҕыы араас көрҥңҥн сатаан туһаныы (ҥөрэнэр 

аађыы, билсиһэр аађыы, сорудахтаах аађыы, о.д.а.). Ааҕыы кэмигэр тиэкис 

сҥрҥн санаатын өйдөөһҥн, наадалаах, туһалаах информацияны араары. 

Аахпыт тиэкис сҥрҥн ис хоһоонугар тус сыанабылы (сыһыаны) сатаан этии. 

Тиэкистэн синонимы, сомоҕо домоҕу, тҥөлбэ тылы, ойуулуур-дьҥһҥннҥҥр 

ньыманы туттуу бастың холобурун булуу, анаан болҕойуу, аахпыты 

кэпсииргэ туһаныы. Ааҕыллар тиэкистэн билбэт, өйдөөбөт саңа тыллары 

тылдьыттан булуу. Ааптар санаатын, иэйиитин биэрэригэр тиэкис тутулун, 

этии арааһын хайдах туһаммытын быһаарыы. Ааҕыыга тиэкис 

интонациятын, туонун сҥрҥн санааҕа сөп тҥбэһиннэрэн таба тайаныы.  
Саңарыы (дорђоонноох саңа). Кэпсэтии сиэрин, саңарыы култууратын 

тутуһуу. Дьону кытта табан кэпсэтии. Кэпсэтиини тоҕоостоохтук 

көҕҥлээһин, саҕалааһын, салҕааһын, тҥмҥктээһин. Саныыр санааны толору, 

сиһилии тириэрдэр инниттэн кэпсэтии сыалыгар-соругар, ис хоһоонугар сөп 

тҥбэһэр сахалыы тылы-өһҥ, ойуулуур-дьҥһҥннҥҥр ньымалары таба туһаныы. 

Саңарыы кэмигэр туттуу-хаптыы бэлиэтин тоҕоостоохтук туттуу. Саңа 

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

Кэпсэтии, тыл этии тҥгэниттэн дорҕоону кҥҥһҥрдэн-сымнатан, ҥрдэтэн-

намтатан, уһатан, куолас толбонун, эгэлгэтин туһанан истээччигэ тус 

сыһыаны, иэйиини тириэрдии. Этэр санааны сааһылаары эбэтэр тустаах 

өйдөбҥлҥ истээчччигэ тоһоҕолооон тиэрдээри тоҕоостоох миэстэҕэ анал 

тохтобуллары (паузаны) сатаан туһаныы. Тҥгэниттэн көрөн, саңарыы 

тэтимин сөпкө талыы.  
Суруйуу (суругунан саңа). Сурук-бичик култууратын тутуһуу. Тупсаҕай 

буочарынан ыраастык суруйуу. Тиэкиһи устуу, истэн суруйуу. Саныыр 

санааны суругунан сиһилии тиэриэрдии. Аахпыттан суруйуу. Дьиэ кэргэн, 

чугас доҕор, таптыыр дьарык, айылҕа, кыыллар тустарынан, ону таһынан 

аахпыт айымньы, хартыына, киинэ ис хоһоонун, экскурсияҕа, быыстапкаҕа 

сырыытын туһунан тэттик тиэкистэри суруйуу (өйтөн суруйуу). Суругунан 

ҥлэҕэ сомоҕо домоҕу, синоним тыллары, онтон да атын сахалыыы ойуулуур-

дьҥһҥннҥҥр ньымалары туттуу. Тиэкис тутулун, сахалыы таба суруйуу, сурук 

бэлиэтин быраабылатын тутуһуу. 

ТЫЛ ҤӨРЭҔЭ  
Төрөөбүт тылбыт – саха тыла. Төрөөбҥт тыл киһи олоҕор суолатата.  
Дорђоон уонна таба саңарыы. Саңа дорҕоонун өйдөбҥлҥн, сахалыы 

дорҕоон арааһын билии. Төрөөбҥт тылын дорҕооннорун, ордук чуолаан 

сахалыы ураты дорђооннору (уһун-кылгас аһађас уонна хоһуласпыт, 

сэргэстэспит, маарыннаһар бҥтэй дорђооннору, дифтоннары, һ, нь, мурун, 

ҥ,ҕ дорҕооннору) арааран истии, чуолкайдык, таба саңарыы нуорматын 

тутуһуу. Саха тылыгар киирии тыллары ҥксҥн сахатытан, аһаҕас дорҕооннор 

дьҥөрэлэһиилэрин сокуонун тутуһан саңарыы. Тылы дорҕоонун састаабынан 

ырытыы.  
Лексика. Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбҥлҥ, төрҥт уонна киирии 

тыл уратыларын билии. Литературнай тыл суолтатын билии, нуорматын 



тутуһуу. Тыл лексичиэскэй суолтатын быһаарыы. Хомуур суолталаах, тҥөлбэ 

тыл, биир уонна элбэх суолталаах тыллар, көспҥт суолталаах тыллар 

өйдөбҥллэрин билии, тиэкистэн булуу, саңарар саңађа сөпкө туттуу. 

Быһаарыылаах тылдьыт арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан 

булан быһаарыы.  
Графика. Сурук сайдыытын бэлиэ тҥгэннэрин билсии, киһи олоҕор 

суолтатын өйдөөһҥн. Сахалыы сурук-бичик сайдыытын историятын билии. 

Дорҕоон буукубаларын билии, таба ааттааһын. Буукубалары суруллар 

ньымаларынан холбоон, ыраастык, тэтимнээхтик илиинэн суруйуу. Сурукка 

туттуллар атын бэлиэлэри, өйдөбҥллэри (абзац, тылы көһөрҥҥ бэлиэтэ, тыл 

икки арда (пробел) сөпкө туһаныы. Компьютерга сахалыы шрибинэн тиэкиһи 

бэчээттээһин.  
Морфология. Тыл састааба диэн өйдөбҥлҥ, тыл уларыйар уонна ҥөскҥҥр 

ньыматын билии. Саңа чааһын туһунан уопсай өйдөбҥлҥ билии. Саңарар 

саңаҕа тыл литературнай нуорматын тутуһуу.  
Синтаксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, 

ыйытыы, кҥҥһҥрдҥҥ) билии  
СУРУК-БИЧИК КУЛТУУРАТА  
Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын өйдөөһҥн. 

Уһун аһаҕас дорҕооннору, дифтону, хоһуласпыт, сэрэгэстэспит, 

маарыннаһар бҥтэй дорҕооннору, саха тылыгар киирии дорђооннору таба 

суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр тыллар таба суруллуулара тыл төрҥт 

сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка ҥөрҥйэх, ҥгэс буолбут 

нуормаларыгар олоҕуралларын өйдөөһҥн, харыстабыллаахтык 

сыһыаннаһыы. Киэңник, элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ 

табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйуу, тылбаастанар эбэтэр саха 

тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча тылларын сахалыы солбугунан биэрии; 

олохторо нуччалыы суруллар киирии тыллар сыһыарыыларын таба суруйуу.  
Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ – тыл култууратын сорђото буоларын, киһи 

этэр санаатын чуолкайдыырга, суругу-бичиги тупсарарга биллэр-көстөр 

туһалаађын, тиэкис ыһыллыбатын, биир сомоҕо, сибээстээх буоларын 

хааччыйарын өйдөөһҥн. Сахалыы этиигэ сурук бэлиэтин арааһын 

сатабыллаахтык туттуу.  
СИТИМНЭЭХ САҢАНЫ САЙЫННАРЫЫ  
Туох сыаллаах-соруктаах саңарарын, суруйарын чуолкай өйдөөн (тиэмэ, 

сҥрҥн санаа), дьон өйҥгэр-санаатыгар тиийимтиэтик санаатын сааһылаан, 

араас тиэкистэри холкутук саңарар, суруйар (истэн суруу, өйтөн суруйуу, 

о.д.а.) ҥөрҥйэҕи сайыннарыы. Тиэкис сҥрҥн санаатыгар олођуран, тиэкиһи 

таба ааттааһын. Тиэкис тиибиттэн көрөн (сэһэргээһин, ойуулааһын, 

тойонноооһун), тиэкис тутулун тутуһуу (киирииитэ, сҥрҥн чааһа, тҥмҥгэ), 

былаанын оңоруу (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытыы. Тыл 

туттуллар уратытын, дэгэтин учуоттаан, сахалыы тутуллаах этиилэрии 

(логичность речи), ойуулуур-дьҥһҥннҥҥр ньымалары, тыл баайын (богатство 

речи), сөпкө туттуу (уместность речи). 

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 

Бодоруһарга ҥөрэнэбит (төрөөбҥт тыл, саҥа уонна сурук култуурат) -Ийэ 

дойдубут. Төрөөбҥт дойдубут, сирим. Төрөөбҥт тылбыт – саха тыла. 

Бодоруһуу диэн тугуй? Бодоруһууга кэпсэтии сиэрэ. Бодоруһууга туттуу-



хаптыы суолтата. Бодоруһууга истии суолтата. Бодоруһууга суруйуу, ааӄыы 

суолтата. Бодоруһууга анал бэлиэ суолтата. Хатылааһын (10ч.) 

Тыл туһунан бастакы өйдөбҥл - Тыл уонна саӊа. Тыл уонна биридимиэт. 

Биридимиэти ааттыыр тыллар. Биридимиэти ааттыыр тыллар. Биридимиэти 

ааттыыр тыллар. Хайааһыны ааттыыр тыллар. Хайааһыны ааттыыр тыллар 

Хайааһыны ааттыыр тыллар. Биридимиэт бэлиэтин ааттыыр тыллар. Этэр 

санаа кэрчигэ уонна этии. (10ч) 

Дорӄоон - Дорӄоон. Саӊарар саӊаӄа дорӄоону ҥөскэтии. Сахалыы төрҥт 

дорӄоон арааһа, уратыта. Кылгас, уһун аһаӄас дорӄооннор. Дифтонг. Илин 

уонна кэлин аһаӄас дорӄооннор. Киэӊ уонна айах аһаӄас дорӄооннор. Бҥтэй 

дорӄоон. Ньиргиэрдээх уонна ньиргиэрэ суох бҥтэй дорӄооннор. Хоһуласпыт 

бҥтэй дорӄоонноох тыллар. Хоһуласпыт бҥтэй дорӄооннору арааран истии 

уонна таба саӊарыы. Сэргэстэспит бҥтэй дорӄоонноох тыллар. Сэргэстэспит 

бҥтэй дорӄооннору арааран истии уонна таба саӊарыы. Аһаӄас дорӄоон 

сҥһҥөӄҥ ҥөскэтэр суолтата. Тылы сҥһҥөххэ араарыы. «Ситиһиибин 

бэрэбиэркэлэнибин» - Дорӄоон. (14ч.) 

Букубаар кэмэ - Дор5ооннор буукубалар. «Ситиһиибин 

бэрэбиэркэлэнэбин». (38ч) 

Букубаар кэннинээӄи кэм - Сахалыы алпаабыт. «Ыам ыйа» Сайа, «Кэӄэ» 

Кҥннҥк Уурастыырап. «Хатыӊ», «Кҥһҥн», «Кыстык хаар, кыыдамнаа, 

кылбаӊнаа!», «Тоӊсоӄой». «Таба», «Хоту дойду туллуга», «Туллук-туллук 

доӄоттоор», «Оттоку олук алгыһа». «Билсибэтэх доӄордуулар», «Кыһын 

кэлбит», «Кырынаас», «Ыт оӄото уонна кырынаас». «Буукубаар, быраһаай!». 

(6ч.) 

Саха тыла. ( 53 чаас)  

Аһа5ас дор5оон уонна буукуба - Дор5оон уонна буукуба. Аьа5ас 

дор5ооннор  уонна буукубалар. Кылгас уонна уЬун аьа5ас дор5оон. 

Дьуптуон. Тумуктуур уруок . «Уьун аьа5ас дор5ооннор» . Бэрэбиэркэлиир 

улэ  «АЬа5ас дор5ооннор». Сыыһаны көннөрҥҥ уонна хатылааһын. (8ч) 

Бутэй дор5оон уонна буукуба Бутэй дор5ооннор  уонна буукубалар. 

Бутэй дор5оон  араастара. Сэргэстэспит бутэй дор5ооннор, таба суруйуу. 

Хоьуласпыт бутэй дор5оону таба суруйуу. Маарыннаһар бҥтэй дор5ооннор. 

Бэрэбиэркэлиир улэ.. Сыыһаны көннөрҥҥ уонна хатылааһын. (11ч.) 

Тыл сҥһҥөхтэрэ - Тыл сҥһҥөхтэрэ.Тыллары сҥһҥөхтэргэ араарыы. Тыл 

сҥһҥөхтэрэ. Тылы көһөрҥҥ. Билиини бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы. (7ч.) 

Нуучча тылын дор5оонноро уонна буукубалара - Нуучча тылын 

дор5оонноро уонна буукубалара. Нуучча тылын аһа5ас буукубалара. Нуучча 

тылын бутэй дор5оонноро уонна буукубалара В, Ж, Ф, Ш.. Нуучча тылын 

бутэй дор5оонноро уонна буукубалара З,Ц,Щ. Билиини бэрэбиэркэлэнии, 

сыаналаныы. Алпаабыт. (7ч.) 

Тыл - Тыл. Тыл арааһа. Паараласпыт тыллар. Маарыннаһар суолталаах 

тыллар. Утары суолталаах тыллар. Хартыынанан дьыктаан. Билиини 

бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы. Сыыһаны көннөрҥҥ уонна хатылааһын. Этии. 

Этии арааһа. Этии. (9ч.) 

Саца чааһа - Сана чааьа. Предмет аата. . Предмет бэлиэтэ. Предмет тугу 

гынара.. Тыллар бөлө5ҥнэн наардааһын. Талан дьыктаан. Билиини 

бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы. (9ч.) 

Сыллаа5ы хатылааһын - Хонтуруолунай улэ. Сыллаа5ы хатылааһын. (2ч.) 

форма 

контроля 

Үөрэнээччилэр ситиьиилэрин учуоттааьын уонна хонтуруоллааьын 

Хонтуруоллааьын кэрунэ уонна метода: чиэппэр, сыл тумугунэн аттестация, 

уруок, уруок таьынаа5ы улэ 

– тылынан улэ - тиэьинэн улэ; – истэн суруйуу; -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. 



 


