
МКУ «Управление образования Нюрбинского района» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нюрбинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Степана Васильева»  

(с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Рассмотрено: 

руководитель МО 

_________/_____________/ 

ФИО 

Протокол №____ 

от «__»________2016г. 

Согласовано: 

зам. руководителя по УВР  

( НМР) 

_________/______________/ 

ФИО 

от «__»________2016г. 

Утверждено: 

Руководитель ОО  

_________/______________/ 

ФИО 

Приказ № ____ 

от «__»________2016г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету (курсу) « Родной язык» 

8 класс 

68 часов 

 

 

Программу составил(а): 

Николаева Туйаара Васильевна 
 

УПД-1 
  

 

 

 

 

 

Нюрба, 2016 год 
 

 

 

 

 



Быhаарыы сурук 

 

  Саха Республикатыгар орто оскуола5а саха тылын үөрэтии государственнай суолталаах икки докумуоңңа оло5урар: 

1. 1992с. муус устар 4 күнүгэр ылыллыбыт Саха Республикатын Конституциятын 46-с ыстатыйатыгар «Саха Республикатын государственнай тылларынан саха уонна нуучча 

тыла буолаллар» диэн суруллубута. Ол аата саха тыла үөрэххэ, үлэ5э-хамнаска, дьыала-докумуон толоруутугар, общественнай олох бары эйгэтигэр толору туттуллар 

бырааптаах тыл буолар. 

2. СР Правительствота 1991с. ыам ыйын 23 күнүгэр «Саха Республикатын национальнай оскуолаларын саңардан сайыннарыы концепциятын» бигэргэппитэ. Концепция о5о 

кыра сааhыттан орто оскуоланы бүтэриэр диэри төрөөбүт тылынан иитиллэр, үөрэнэр конституциянан көрүллүбүт демократическай быраабын олоххо киллэрэр принциби 

тутуhар.   

 О5о төрөөбүт тыла үөрэ5и-билиини кэбэ5эстик ылынар, өйө-толкуйа тобуллар, майгыта-сигилитэ олохсуйар, айар-тутар дьо5ура сайдар айыл5аттан айыллыбыт эйгэтэ 

буолар. 

 Норуот олорбут оло5о, тыына-дьыл5ата тылыгар сөңөн сылдьар. О5о төрүө5үттэн ийэ тылын эйгэтигэр иитилиннэ5инэ, омук кутун-сүрүн, өр үйэлэргэ муспут муудараhын 

этигэр-хааныгар иңэринэр, төрөөбүт тылын, бэйэтин омугун ытыктыыр-харыстыыр киhи буолар. Ийэ тыллаах киhи атын омук дьонун кытта тэңнээ5ин билинэн, дьиң 

интернациональнай тыыңңа иитиллэр. 

 Хайа да омук төрөөбүт тылын билэр, таптыыр, сыаналыыр кэнчээри ыччаттаах буолла5ына, тыыннаах буолар, салгыы сайдар, бар5арар кыахтанар. Тыл – бүтүн норуот 

национальнай баайа, кэлэр кэскилэ. 

  Саха тыла – саха оскуолатыгар үөрэх тыла, билии-көрүү төрдө буолар. Үөрэнээччи тыл үөрэ5ин туhунан сүрүн өйдөбүлэ, ситимнээн саңарар үөрүйэ5э, ырытар-толкуйдуур, 

оңорон көрөр дьо5ура маңнай төрөөбүт тыл уруогар олохсуйар. 

  Онон салгыы о5о атын үөрэх предметтэрин ис хоhоонун төрөөбүт тылынан ордук чэпчэкитик өйдүүр. Билиитэ-көрүүтэ кэңээн истэ5ин ахсын тылын саппааhа байар, онон 

атын предметтэри сахалыы үөрэтии төрөөбүт тылы баhылыырга көмөлөhөр. 

 Төрөөбүт тылын үчүгэйдик билэр үөрэнээччи ол өйдөбүлүгэр, сатабылыгар, үөрүйэ5эр тирэ5ирэн, нуучча тылын, омук тылларын эмиэ түргэнник үөрэтэр. Хас да тылы билэр 

киhи информацияны ылар, туhанар кыа5а улам улаатан иhэр. Ити курдук саха тылын оскуола5а үөрэтии бары предметтэри үөрэтиини кытта быhаччы ситимнээх, онно акылаат буолар 

ураты суолталанар. 

  Итинэн сибээстээн, саха тылыгар үөрэтии программата орто оскуоланы бүтэрэр үөрэнээччигэ маннык ирдэбили туруорар: 

1. Үөрэнээччи үлэ5э-хамнаска, дьыал5а-куолуга, общественнай олоххо төрөөбүт тылынан хомо5ойдук кэпсэтэр, санаатын сааhылаан этэр, суруйар. 

2. Саха тылын үөрэ5ин, тыл культуратын туhунан өйдөбүлү ылар, литературнай нуорманы билэр, төрөөбүт тылын бар5а баайын сыаналыыр, сатаан туhанар. 

3. Ийэ тылын баайынан, кэрэтинэн киэн туттар, төрөөбүт тыла сайдарын туhугар туруулаhар, кэлэр көлүөнэ5э тириэрдэр ытык иэстээ5ин өйдүүр. 

  Төрөөбүт тылы оскуола5а үөрэтии. 

 Оскуола5а төрөөбүт тылы үөрэтии предметэ – саха литературнай тыла. Литературнай тыл диэн хайа да омукка тыл сайдыытын саамай үрдүк көстүүтэ. Литературнай тыл 

диэн норуот бүттүүн билэр, харыстанар бигэ нуормалаах, араңаламмыт араас истииллээх, тыл талыллыбыт, нарыламмыт, чочуллубут көрүңэ буолар. 

 Билиңңи үөрэх этэринэн, тылы билии икки таhымнаах: 

1. Литературнай тыл нуорматын баhылааhын, ол аата тыл фонетическай, лексическай, грамматическай сокуоннарын билии; 

2. Тыл культуратын ирдэбилин, стилистиканы билии, а.э. тыл олоххо туттуллар сиэрин, үөрүйэ5ин, быраабылатын тутуhан саңарыы, суруйуу. 

  Итиннэ оло5уран, билигин саха тылын орто оскуола5а үөрэтии икки хайысханы тутуhар: 

1. Саха тылын үөрэ5ин туhунан өйдөбүлү, литературнай тыл нуормаларын билии; 

2. Тыл культуратын, стилистика ирдэбиллэригэр тирэ5ирэн, ситимнээх саңарар үөрүйэ5и (ситимнээх саңаны) сайыннарыы. 

  Онон саха оскуолатыгар саха тылын үөрэтии функциональнай хайысхалаах принциби тутуhар. Саха тылын үөрэтии маннык ис хоhоонноох буолар: 

  Лексиканы  үөрэтии саха омук тылын бар5а баайын арыйан, тылы араас эйгэ5э, араас сыалга-сорукка сатаан туттар кыа5ы биэрэр. 

  Фонетика салаата саха тылын дор5оонун ураты айылгытын көрдөрөн, саха тылын үйэлээх үгэстэрин харыстыырга олук охсор. 

  Морфология араас саңа чааhын үөскүүр уонна уларыйар халыыбын үөрэтэн, тыл литературнай нуорматын арааран билэргэ уонна тутуhарга үөрэтэр. 

  Синтаксис сахалыы этии эгэлгэ арааhын билиhиннэрэн, үөрэнээччи саныыр санаатын толору этэригэр, ситимнээх саңата сайдарыгар төрүт буолар. 

  Таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылата сахалыы сурук тыла халбаңнаабат биир бигэ көрүңнээх, тургэнник өйдөнөр буоларын хааччыйар. 

  Тыл культурата, стилистика уонна функциональнай истиил өйдөбүллэрэ үөрэнээччи саңарар саңата ыраас, хомо5ой, этигэн, үрдүк культуралаах буоларыгар көмөлөhөр. 



  Билиңңи кэмңэ икки-үс тылы үөрэтэр, билэр саха саңарар саңатыгар атын тыл сабыдыала күннэтэ күүhүрэн иhэр, онтон саха тыла сыыhырар, дьадайар, иинэр-хатар, 

литературнай нуормата айгырыыр, устунан туттуллубат буолар, умнуллар кутталга киирэр. 

  Ол иhин билигин орто оскуола5а саха тылын литературнай нуорматын билии, баhылааhын суолтата улаатар, күннээ5и олоххо бара турар процесстары кытта ситимнээн 

үөрэтэр үрдүк ирдэбил турар. 

 Саха тылын орто оскуола5а үөрэтии маннык сыалы-соругу туруорар: 

1. Саха тылын бар5а баайын, тутулун, уратытын о5о өйүгэр-сүрэ5эр тиийэр курдук арыйан көрдөрүү. 

2. Орто оскуоланы бүтэрэр үөрэнээччигэ араас эйгэ5э, араас наада5а сахалыы сатаан саңарар, суруйар дьо5уру иңэрии. 

3. Саха тылын талыы талба кэрэтин биллэрэн, ийэ тылын сөбүлүүр, харыстыыр, төрүт культуратын биhириир, омугун сыаналыыр, убаастыыр ыччаты иитэн таhаарыы. 

 

 

Учебно-методический комплекс по преподаваемому предмету в МБОУ «Нюрбинская СОШ№1» 

 

 

 

п\п Образовательная часть Учебный курс: якутский язык 

 ФИО, категория Учебная программа Учебник, 

авторы, год 

издания 

Учебные 

пособия для 

учащихся 

Методические 

пособия для 

учителя 

Мониторинговый 

инструментарий 

 Моякунова 

Августина 

Аркадьевна 

УПД-1 

Семенова С.С. и др. 

Якутский язык для 

5-11 

классов.Программа 

для якутский школ 

2000г. 

Винокуров И.П., 

Филиппов Г.Г., 

Филиппова М.Е. 

Саха тыла. 

Дьокуускай, 

Бичик 2003 

Е.В. Сивцева, 

Ф.Н. Болдовская 

Саха тыла 

(эрчиллии 

хомуурунньуга) 

1996 

Н.Борисова, 

А.Кондратьев. 

Саха тыла.1998 

У.Кондакова.Тыл 

оонньуута.2001 

Г.Г. Филиппов 1987. 

Саха тылын уерэтии 

методиката 

Слепцова Г.М., 

Борисова М.А., 

Матвеева Т.К. 

Ситимнээх саңа. 

Уөрэнээччигэ көмө. 7-

9 кылаас. – 

Дьокуускай, 1996. 

 

 

С.С.Семенова, 

Н.Н.Васильева, 

Н.П. Парфенова 

«Аахпыттан 

суруйуу уонна 

диктант 

тиэкистэрэ» 5-

11кыл.,2004. 

 

Саха тылыгар 

уонна 

литературатыгар 

тирэх бэлиэлэри 

туьаныы. Попова 

М.А. 
 



Календарьнай-тематическай былаан 

 

№ Уруок темата  Чааһа Күнэ, ыйа Туолла  Сыал-сорук ТСО Дьиэ5э үлэ Бэлиэтээһиннэр  

Киирии тема (3 чаас) 

1 Тереебут тыл-омук сайдар 

терутэ. 

1 6/09 6/09 Саха тылын туһунан 

сэһэргээһин,чинчийээччилэри 

билиһиннэрии  

Учебник. Анал 

кинигэлэр  

Суруммуту 

аа5ан кэлии  

 

2 Хатылааһын  1 8/09 8/09 Үөрэппит билиини чиңэтии, 

ырытар дьо5уру сайыннарыы 

Учебник  1 эрчиллии 

ситэрии  

 

Судургу этии 

3-4 Тыл ситимин өйдөбүлэ, 

састаабынан суолтатынан 

арааһа (сыстыы, салайыы, 

сөпсөһүү, тардыы) 

2  

15/09 

20/09 

 Хас тыл ситимэ барын булуу, 

арааһын ыйыы. Баһылыыр 

ситим арааһын быһаарыы  

Учебник  5 эрчиллии 

9 эрчиллии  

 

5-6 Этии ситимин нуормата  

 

2 

 

 

22/09 

27/09 

 Тыл ситимин арааһын 

быһаарыы. Тыл ситимигэр 

нуучча тылын сабыдыалын 

көрүү, көннөрүү 

Учебник, 

карточка  

17 эрчиллии 

20 эрчиллии 

25 эрчиллии  

 

7-8 Тыл. Этии. Этии тиибэ: 

сэһэй, ыйытыы, соруйуу, 

күүһүрдүү 

2  

29/09 

4/10 

 Этии тиибин быһаарыы, 

сурук бэлиэтин сөпкө туттуу. 

Этии интонациятын 

логическай охсуутун тутуһан 

саңарыы. 

Учебник  40 эрчиллии 

31 эрчиллии 

 

9 Киирии хонтуруолунай 

улэ 

1 13/09 13/09 Барбыты бэрэбиэркэлэнии.    

10-

14 

Этии тутаах чилиэннэрэ: 

туһаан, кэпсиирэ икки 

ардыгар тириэ туруута. 

Этии ойо5ос чилиэнэ. 

Быһаарыы. Толоруу.  

 

5 6/09 

11/10 

13/10 

18/10 

20/10 

 Судургу этии тутаах уонна 

ойо5ос чилиэннэрин булуу. 

Ханнык саңа чааһынан 

бэриллибитин быһаарыы. 

Арааһын быһаарыы. Сурук 

бэлиэтин туруоруу.  

Учебник, 

карточка  

Этиини 

ырытыы. 

Холобурдары 

булуу.  

 

15-

16 

Сиьилии арааьа 2 25/10 

8/11 

 Араас халыыбынан бэриллэр 

этии чилиэнин 

стилистическэй уратытын 

араарыы, сатаан быһаарыы, 

этии чилиэнэ истиил 

Учебник  61 рчиллии 

65 эрчиллии 

67 эрчиллии  

 



ирдэбилиттэн туоруур 

түбэлтэтин таба көрүү, 

көннөрүү 

17 Хонтуруолунай улэ 1 27/10      

18-

19 

Этиигэ тыл бэрээдэгэ. 

Сахалыы этиигэ тыл 

олохсуйбут бэрээдэгэ. 

Көнө уонна төттөрү 

бэрээдэк  

2 10/11 

15/11 

 Этиигэ тыл бэрээдэгиттэн 

этии ис хоһооно уларыйарын 

арааран өйдөөһүн. Тыл 

төттөрү бэрээдэгин 

суолтатын быһаарыы. 

Учебник, 

карточка  

Холобурдары 

булуу 

 

20 Этиигэ тыл бэрээдэгин 

стилистическэй уратыта  

1 17/11  Этиигэ тыл соруйан уонна 

сыыһа уларытар түбэлтэтин 

арааран көрүү, көннөрүү 

Учебник    

21 Тэнийбит ойо5ос чилиэн  1 22/11  Этиигэ тэнийбит ойо5ос 

чилиэни ыйытыы туруоарн 

булуу. Тэнийбит ойо5ос 

чилиэннээх этиини 

толкуйдааһын.  

Карточка    

22-

25 

Араарыллыбыт ойо5ос 

чилиэнэ. Араарыллыбыт 

ойо5ос чилиэн өйдөбүлэ. 

Да5аамыр туттуллар сурук 

бэлиэтэ. Арарыллыбыт 

быһаарыы уонна сиһилии. 

Туттуллар сурук бэлиэтэ. 

4 24/11 

29/11 

1/12 

6/12 

 Да5аамыры уонна туһааны 

сатаан араарыы. 

Араарыллыбыт быһарыыны 

уонна сиһилиини этииттэн 

булуу, сурук бэлиэтин 

быһаарыы, туруоруу. 

Учебник, 

карточка  

89 эрчиллии 

91 эрчиллии 

93 эрчиллии  

 

26 Биир уустаах чилиэн 

стилистическэй уратыта  

1 8/12  Биир уустаах чилиэн 

стилистическэй уратытын 

араарын көрүү, ирдэбилтэн 

туоруур түбэлтэни таба 

көрүү, көннөрүү. 

Учебник,  109 эрчиллии 

110 эрчиллии 

 

27 Туһулуу өйдөбүлэ, арааһа.  1 13/12  Туһулууну туһаантан сатаан 

араарыы, сурук бэлиэтин таба 

туруоруу 

Учебник 

карточка 

 У/у кинигэттэн 

холобурдары 

булуу 

 

28 Туһулуу стилистическэй 

уратыта  

1 15/12  .Туһулууну булан, дэгэт 

суолтатын быһаарыы. 

Туһулууну солбуйан этии ис 

хоһооно хайдах уларыйарын 

ыйыы 

Учебник,  118 эрчиллии  



29-

32 

Этии биир уустаах 

чилиэнэ. Этии биир 

уустаах чилиэнин 

өйдөбүлэ, суолтата. Сурук 

бэлиэтин туруоруу. Түмэр 

тыл арааһа. Сурук бэлиэтэ 

4 20/12 

22/12 

27/12 

10/01 

 Этии биир уустах чилиэнин 

булуу, ханнык чилиэн 

буоларын быһаарыы. 

Этииттэн биир уустаах 

чилиэн түмэр тылын булуу, 

сурук бэлиэтин быһаарыы 

 

Учебник 

таблица, 

карточка 

У/у кинигэттэн 

холобурдары 

булуу  

 

33 Хонтуруолунай улэ. 1 29/12  Чиэппэри тумуктуур уруок. 

 

   

34 Кыбытык тыл, кыбытык 

этии өйдөбүллэрэ, сурук 

бэлиэтэ  

1 12/01  Этиигэ, тиэкискэ кыбытык 

тылы, кыбытык этиини 

араарын, сурук бэлиэтин 

быһаарыы, сөпкө туруоруу 

Учебник, 

карточка  

122 эрчиллии   

35 Кыбытык тыл 

стилистичекэй уратыта  

1 17/01  Кыбытык тылы булуу, 

суолтатын быһаарыы. 

Учебник  126 эрчиллии   

36-

38 

Толору уонна толорута 

суох эти өйдөбүлэ, 

туттуллар эйгэтэ. Биир 

састааптаах этии 

өйдөбүлэ, арааһа: 

ааттыыр, быһаарыылаах 

сирэйдэммит, хомуур 

сирэйдэммит, 

сирэйдэммэтэх этиилэр.  

3 19/01 

24/01 

26/01 

 Толорута суох уонна биир 

састааптаах этини ырытыы, 

арааһын, грамматическай 

оло5ун быһаарыы, текстэн 

булуу 

Учебник, 

таблица, 

карточка  

У/у кинигэттэн 

холобурдары 

булуу 

 

39 Биир састааптах этии 

стилистическэй уратыта  

1 31/01  Биир сатааптаах этии ураты 

кыа5ын өйдөөһүн, арааһын 

сорудах быһыытынан 

солбуйуу, истиили кэһэр 

түбэлтэни булан көннөрүү 

Учебник  138 эрчиллии 

141 эрчиллии 

145 эрчиллии 

 

40-

42 

Туора киһи саңата. Туора 

киһи саңатын өйдөбүлэ. 

Сирэй саңа, ойо5ос саңа. 

Сурук бэлиэтэ. 

3 2/02 

7/02 

9/02 

 Этиигэ, тиэкискэ ойо5ос, 

сирэй саңаны, кэпсэтиини, 

цитатаны, ис саңаны булуу. 

Сурук бэлиэтин таба 

туруоруу. 

Учебник, схема, 

карточка  

Холобурдары 

булуу. 

Хатылааһыңңа 

бэлэмнэнии. 

 

43-

45 

Судургу этиини 

хатылааһын. 

Хонтуруолунай үлэ. 

2 

 

1 

14/02 

16/02 

21/02 

 Синтаксическай ырытыыны 

оңоруу, чиңэтии. 

Карточка    



46 Ситимнээх саңа. 

Хатылааһын  

1 23/02  Алын кылааска үөрэппити 

хатылааһын. 

   

47 Кэпсэтии истиилэ, 

өйдөбүлэ, тыла -өһө. 

1 28/02  Кэпэстии истиилин уратытын 

быһаарыы 

«Ситимнэх 

саңа» 

Проект 

толкуйдаан 

кемускээьин 

 

48 Уус-уран истиил өйдөбүлэ. 

Уус- уран истиил 

өйдөбүлэ, бэлиэтэ, тыла-

өһө. Ойуулуур- 

дьүһүннүүр ньыма арааһа 

1 2/03  Уус-уран истиил уратытын 

быһаарыы, тылын –өһүн 

ырытыы. 

«Ситимнэх 

саңа» 

Ойуулуур-

дьүһүннүүр 

тылы булуу. 

 

49-

50 

Публицистика истиилэ. 

Публицистика истиилин 

өйдөбүлэ, бэлиэтэ, тыла-

өһө, жанра  

2 7/03 

9/03 

 Публицистика истиилин 

уратытын быһаарыы. Хаһыат 

тылын-өһүн ырытыы. 

«Ситимнэх 

саңа» 

Холобурдары 

булуу. 

 

51-

52 

Дьыала истиилэ. Дьыала 

истиилин өйдөбүлэ, 

бэлиэтэ, араас көрүңэ  

2 14/03 

16/03 

 Дьыала истиилин уратытын 

быһаарыы. Дьыала 

кумаа5ытын сатаан толоруу. 

«Ситимнээх 

саңа» 

Быраабыланы 

үөрэтии  

 

53-

54 

Наука истиилэ. Наука 

истиилин өйдөбүлэ, 

бэлиэтэ, арааһа. 

2 4/04 

6/04 

 Наука истиилин уратытын 

быһаарыы, тылын-өһүн 

ырытыы. 

«Ситимнээх 

саңа» 

  

55 Хатылааьын  1 11/04  Сайыннарыы  

 

  

56 Хонтуруолунай улэ 1 13/04  Билиилэрин 

бэрэбиэркэлээьин 

 Киьи киьиэхэ 

сыьыана-

иьитиннэрии 

 

57 Ситимнээх сананы 

сайыннарыы.  

1 18/04  Айар, суруйар дьо5урдарын 

сайыннарыы 

 бэлэмнэнии  

58 Аахпыттан суруйуу 1 20/04  Истэр, суруйар дьо5урун 

сайыннарыы 

 хатылааьын  

59 Билиини тургутуу 1 25/04  Бэрэбиэркэлэнии     

60-

62 

Сурук бэлиэтигэр 

эрчиллии 

3 27/04 

2/05 

4/05 

 Быраабыланы уерэтии  Сурук 

бэл.туруор 

 

63 Ейтен,аахпыттан эрчиллии 1 11/05  Быраабыланы билии    

64-

65 

Таба суруйуу быраабылата 2 16/05 

18/05 

 Сепке суруйууну эрчийии  Ал5астарын 

кеннер 

 



66-

67 

 Хатылааьын, чинэтии 2 23/05 

25/05 

 Ылбыт билиини чиңэтии    

68- Сыллаа5ы хатылааьын 1 30/05  Сыллаа5ы билиини тургутуу    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФГОС сурун уратыта- септеөх усулуобуйа үескэтэн, хас биирдии о5о үерэххэ ба5атын уьугуннаран,бэйэтэ былааннанар, сыаналанар 

дьарыгын тэрийээһин буолар. 

 Билии, үөрүйэх, сатабыл ирдэниититтэн үөрэх дэгиттэр үөрүйэхтэрин иҥэриигэ туһуланар, ол эбэтэр о5о инники кэскилин ото корон, 

олоххо туьаайан билиини инэрии,«уорэнэргэ үірэнэр»,ылбыт билиитин олоххо сатаан туһанар киһи тахсыахтаах. 

 

Уерэх дэгиттэр дьайыылара: 

 Тус суолталаах дьайыыны баьылыырыгар үөрэнээччи үөрэх суолтатын ейдеөн бэйэ кутун-сурун, билиитин-керүүтүн быьааран, сиэр-майгы 

еттунэн тускуланыы курдук сыаннастары иҥэриниэхтээх. 

 

Билиини-корууну ылар  үерүйэхтэр туьаайыылара: 

 Сурун үөрэнэр үеруйэхтэр  

 Тобулук өйү сайыннарар  

 Бэлиэни туьанан үөрэнэр дьайыылар  
 

Бэйэни салайынар-дьаьанар дьайыы: 

 Үерэнэр соругу о5о бэйэтэ туруорар, билэрин-билбэтин арааран ойдуур, соптоох хоруйу булаары, саба5алааьыны, араас ньыманы туьанар.онтун 

хонтуруолланар, сыаналанар. 

 

Бодоруьарга уорэнэр дьайыылар: 

 Дьону кытта сатаан кэпсэтэр, санаатын этэр,бииргэ былааннаан белеххө улэлиир, атын о5о санаатын сатаан истэр, кэпсэтии, меккүөр сатабылын 
баьылыыр. 

 

  

 

 


