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 Быһаарыы 

            6 кылааска саха литэрэтиирэтин биридимиэтин бырагыраамата  «Норуот тылынан айымньыта уонна уус-уран 

литература» (5-9 кылаастарга аналлаах) 2015 сыллаахха тахсыбыкка оло5урда.  

Россия үөрэҕин сүрүннүүр Федеральнай государственнай  стандарт үүнэр көлүөнэни  киһилии сиэрдээх, ийэ 

дойдуга бэриниилээх сомоҕо гражданскай уопсастыбаҕа түмэр сыаллаах.  Стандарт россия норуоттарын ураты 

култуураларын уонна тылларын  чөлүн харыстыыр, сайыннарар суолу тутуһар. Араас норуоттар олохторун сэһэнин 
(философиятын), өйдөрүн күүһүн, уйулҕаларын  кэрэһиттэрин  түмэн, модун күүһүрэр, сайдар  государство буолуохтааҕа 

тоһоҕолоон бэлиэтэнэр. 

Киһититии, сиэр-майгы кииллээх үөрэх стандарта  сайдыы суолун,  тускутун, хайысхаларын уонна ньымаларын 
тобулууну, үөрэнээччи толкуйдуур, чинчийэр, айар кыахтарын арыйыыны эрэйэр. Бу уустук соруктары ситиһии үөрэх  

предметин  билии тускутуттан тахсан, оҕо билиини ылыы, иҥэринии ньымаларын бэйэтэ  тобулар, баһылыыр эйгэтин 

үөскэтиигэ тирэҕирэр, күннэтэ үүнэр, улаатар киһи уонна суруйааччы,  уус-уран литература алтыһыыта  - сиэрдээх майгы, 
духуобунас эдэркээн дьон өйүгэр-сүрэҕэр иҥиитигэр, дьиҥ киһилии олох ис киилэ олоҕуруутугар тиэрдэр суолларынан, 

ньымаларынан ситиһиллэр кыахтаах. 

“Норуот айымньыта уонна уус-уран литература” программа Российскай Федерация Үөрэҕин министерствота 
бигэргэппит литератураҕа үөрэхтээһиҥҥэ федеральнай государственнай стандартын методологическай төрүттэригэр уонна  

дидактическай ирдэбиллэригэр  тирэҕирэр.    

   

  Уус-уран литература үөрэх предметин быhыытынан сүрүн сыала – о5ону сырдыкка, ырааска, кэскиллээххэ, 

үйэлээххэ киллэрии. Программа сүрүн сыала кини соруктарын быһаарар, олортон сүрүнэннэринэн манныктары 

бэлиэтиибит: 

 - ааҕыы култууратыгар дьулуhуу, аа5ааччыны иитии;   

  - уус-уран айымньыны о5о тус суолталаахтык (личностно значимое восприятие), эстетическэй таhымынан ылынар 

дьо5урун сайыннарыы;  

- төрөөбүт норуотун духовнай күүhүнэн ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы саҥнаах, айыы тыыннаах киhини иитии; 



- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэҥки, юкагир, долган о.д.а.), нуучча уонна аан дойду норуоттарын 

чулуу айымньыларын үтүө тыынын иҥэриммит, норуоттар үтҥө, до5ордуу сыhыаннаhыыларын – олох сайдыытын 

тутулгутун курдук өйдүүр (поликультурнай) личноhы иитии. 

                                Программа тутула уонна ис хоһооно.  

Программа5а уус-уран айымньылары киллэрии үс суолунан оҥоhулубут: аа5ыы уонна ырытыы (сүрүн); аа5ыы уонна 

сэhэргэhии;  бэйэ аа5ыыта. 

1. Аа5ар дьо5уру сайыннарыы. Уус-уран айымньыны тус суолталаахтык ылыныы оло5уруута. 5 кылааска са5аламмыт 

уус-уран тыл ис номо5ун, уйул5атын о5о билгэлиир, быhаарар, ырытар кыахтара сайдар, үөрүйэх оло5урар таhыма 

ситиhиллэр. Уус-уран литератураны ылыныы эстетическэй кэриҥэ күүhүрэр.  Онон, 6 кылааска о5о: 

- айымньылаах аà5ыы ньымаларын баhылыыр, өйтөн хоhоонноохтук аа5ыынан дьарыктанар; 

- уус-уран айымньыны аа5ыынан умсугуйар, аа5ыыга тардыстар, уус-уран айымньыны ырытыыга, кэпсэтиигэ 
ба5атыйан кыттар.  

2. Саҥарар саҥаны сайыннарыы. О5о тылынан ситимнээх саҥатын тиhиктээхтик сайыннарыы. 6 кылааска үөрэнээччи 

5 кылааска ылыммыт үөрүйэхтэрин салгыы сайыннарыы ситиhэллэр. О5о кэпсээhин араастарын барытын баhылыыр. 

Үөрэнээччилэр уус-уран персонажтары ылыныылара чопчуланар, саба быра5ан туох, хайдах буолбутун кэпсээhининэн 

муҥурдаммакка, герой майгытын, иэйиилэрин, дьайыыларын төрүттэрин быhааран, ырытан, ол эбэтэр төрүт уонна көстүү, 
быhыы-майгы ситиминэн кэпсэтиигэ кыттыы дьо5урун баhылыыллар. Бу кэмтэн, проблемнай ырытыы, диалог, дискуссия, 

ол эбэтэр о5о саҥатын дьону кытта алтыhыыга таба туhанарыгар кыах биэрэр ньымалары иҥэриллэр.   

3. Суруйар дьо5уру сайыннарыы. Айар, айымньылаах ньымаларынан сурук тылын салгыы сайыннарыы. Мэтириэт, 

герой характеристиката, уус-уран ньымалары быhаарыы, бэйэ үлэтигэр туhаныы, кыра кэриҥнээх айар уонна өйтөн суруйар 

дьо5урга сыhыарыы ситиhэллэр. Литература теориятыттан ылбыт билиитигэр тирэ5ирэн,  биирдиилээн о5о айымньы 

сюжетын, геройдарын ырытар, чинчийэр кыахха тиийэр.  

4. Литературнай билиини, дьо5уру сайыннарыы.  Норуот тылынан уус-уран айымньытын, көрүҥнэрин туhунан 

өйдөбүлү дириҥэтии. Фольклор айымньытын көрүҥнэринэн тылынан уобараhы айыы ньымаларын билиhиннэриини 

дириҥэтии: гипербола, уус-уран бытархай, историческай сюжет, номох, аллитерация, ассонанс, хатылааhын, ханарытыы, 

аллегория, уус-уран быһаарыы, тэҥнэбил, метафора.   

Норуот тылынан уус-уран айымньыта уонна уус-уран литература ситимэ. Автор (суруйааччы) туhунан өйдөбүлү 
дириҥэтии. Уус-уран айымньы сюжета, сюжет олуктара (элеменнэрэ), айымньы композицията. 



Герой, персонаж туhунан бастааҥҥы өйдөбүлү дириҥэтии: киhи - уус-уран литература сүрүнэнэ, мэтириэт, герой тыла-

өhө, ис турук, уйул5а, дьайыы. уобарас, уобарастар тиhиктэрэ, диалог, монолог, олонхо геройа, остуоруйа геройа, 

легендарнай (историческай) герой, кэпсээнинэн айымньы геройа, драматическай герой, лирическэй герой. 

 
Тиэмэнэн былаана: 

 
          6 кылааска  

1. Уус-уран айымньы оло5у хоһуйар уратытын өйдүүр. 

2. Айымньы геройун майгытын-сигилитин, дьайыытын, характера хайдах сайдарын кэтээн көрөр, ырытар, сыаналыыр. 

3. Айымньы аа5ааччыга дьайар ураты күүһүн өйдүүр. 

4. Уус-уран айымньыны таба, өйдөөн кудуччу аа5ар, кэпсиир. (таска 100-110 тылы, искэ 120-150 тылы) 

5. Литература көрүңүн, жанрын арааран билэр. 

6. Талбыт тематыгар остуоруйа, хоһоон айан холонор. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел темата 

Чааһа  

Прогр-нан Былаан  

1 Киирии   1 

 Норуот тылынан уус-уран айымньыта 25 13 

2 Олоңхо  7 4 

3 Норуот сэһэнэ  9 



 Уус-уран литература 57 54 

4 Хоһоон 10 13 

5 Кэпсээн  15 14 

6 Үгэ 3 3 

7 Сэһэн 17 15 

8 Драма 10 7 

9 Сыллаа5ы хатылааһын  2 2 

 Барыта: 68ч 68ч 

 

 

 

 

  



№ Күнэ Тиэмэ аата Уруок сыала Уруок тиибэ Аа5ыллыахтаах 

айымньылар 

Бэлиэтээhин 

тэриллэр 

Билии 

хонтур. 

Дь/ү 

был ыыт 

 I түhүмэх. Өбүгэ үгэhэ, үтүө тыл өлбөт үйэлээх. 

1. 1.09-

3.09 

 Норуот тылынан уус-

уран айымньыта 

Норуот тылынан уус-

уран айымньы 

көрүңнэрин, араастарын 

араарар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

  Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

2. 5.09-

10.09 

 Олоңхо өйдөбүлэ. 

Олоңхо ис номо5о. 

Саха5а гимн буолбут 

н.т.у-у.а чыпчаалын, 

сюжетын, геройдарын 

билэр. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 Слайд, 

хартыыналар, 

дуоска, интер. 

дуоска, учебник 

Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

3.   Олоңхоhуттар. 

Олоңхоhут 

суруйааччылар. 

Олоңхоhуттар  ааттарын 

билэр. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

«Дьырыбына 

Дьырылыатта»  

№6 с. №4 с.45 

дуоска, учебник 

Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

4. 12.09-

17.09 

 Эрчимэн Бэргэн» Хоhоонноохтук аа5ар,  

сюжетын өйдүүр. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

Айымньыны аа5ыы 

 №2 с.93,95 

слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

дуоска, учебник 

Тылынан Хоh. аа5ыы 

5.   Айыы уонна абааhы 

бухатыырдара. 

Айымньы уратытын 

билэр. 

Айымньыны аа5ыы, 

ырытыы 

  Тылынан Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии 

6. 19.09-

24.09 

 Олоңхо киэң киэлитигэр. Айымньыны аа5ар, 

ньымаларын билэр. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

дуоска, учебник 

Тест Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

7.   Олоңхо тыла-өhө. Айымньы тылын-өhүн 

ырытар, билбэт тылын 

тылдьыт көмөтүнэн 

быhаарар. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 дуоска, учебник Суруг-н үлэ Олоңх. ой.-

дьүhүннүүр 

ньымалары 

булуу 

8. 26.09-

1.10 

 ТСҮ. Олоңхо тылынан 

кэпсииргэ холонуу. 

Олоңхо тылынан 

кэпсииргэ холонор. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 дуоска, учебник Тылынан  

9.   Суругунан үлэ. «Олоңхо 

туhунан мин санаам» ө/с 

О5о саныыр санаатын 

сааhылаан суруйар.  

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 Дуоска   

1

0. 

3.10-

8.10 

 Норуот сэhэнэ. Арааhа. Сэhэн арааhын билии. Саңа тиэмэни барыы.  №6 с.21 дуоска, 

учебник 

Тылынан Кэпсээhин 

1

1. 

  Майа5атта Бэрт Хара. Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ар. 

Саңа тиэмэни барыы. 

Айымньыны аа5ыы 

 №2 с.119-121 

дуоска, учебник 

Тылынан Аа5ыы 

1 10.10-  Дьикти ыалдьыт. Айымньы ис хоhоонун Саңа тиэмэни барыы.  дуоска, учебник Тылынан Кэпс. бэлэмн. 



2. 15.10 уус-уран тылынан 

кэпсиир. 

Айымньыны аа5ыы 

1

3. 

  Майа5атта-Боотур Саныыр санаатын 

сааhылаан этэ үөрэнэр. 

Саңа тиэмэни барыы. 

Айымньыны аа5ыы 

 слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

дуоска, учебник 

Тылынан Аа5ыы 

1

4. 

17.10-

22.10 

 Үтүө киhи аата үс үйэ5э 

аатанар. 

Айымньы ис хоhоонун, 

уратытын ырытар. 

Айымньыны аа5ыы  дуоска, учебник Суруг-н үлэ Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

1

5. 

  Хатылааhын.  

Тест.«Манчаары» 

айымньыга 

 Өйүгэр хатыыр, 

толкуйдуур. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 Карточка,  дуоска   

1

6. 

24.10-

29.10 

 «Манчаары Баhылай». Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ар. 

Айымньыны аа5ыы  №2 с.109 

№3 с.28 дуоска, 

учебник 

Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

1

7. 

  «Ситиhиэм!» Айымньы геройдарын 

өйүгэр хатыыр. 

Айымньыны аа5ыы  дуоска, учебник Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

1

8. 

7.11-

12.11 

 «Манчаары кэллэ» Айымньы ис хоhоонун 

ырытар. 

Айымньыны аа5ыы  дуоска, учебник Тылынан Нойосуус 

1

9. 

  Хатылааhын. 

Литературнай 

викторина. 

О5о толкуйдуур, өйүгэр 

хатыыр дьо5урун 

сылыктааhын. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 дуоска, учебник, 

кроссворд, 

таблица 

  

2

0 

14.11-

19.11 

 Суругунан үлэ.  

«Манчаары» айымньыны 

ырытыы. 

О5о суруйар дьо5урун, 

саныыр санаатын 

сааhылаан суруйар. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 дуоска   

 II түhүмэх. Киhи үтүө сиэрэ – олох сүнньэ 

2

1. 

  Алампа «Дьүhүн 

кубулуйумтуо»  

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы. 

Айымньыны 

аа5ыы 

 №6 с. 61 

№7 с. 49-60 

№3 с.39  

дуоска, учебник 

Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

2

2. 

21.11-

26.11 

 Киhи үтүө сиэрэ – олох 

сүнньэ. 

Айымньы ис хоhоонун 

ырытар. 

Айымньыны 

аа5ыы 

 дуоска, учебник Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

2

3. 

  Суругунан үлэ. Ааттар 

кистэлэңнэрэ. 

Саныыр санаатын 

сааhылаан суруйар. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

  дуоска,учебник   

2

4. 

28.11-

3.12 

 Сатира диэн тугуй? 

Драма. Комедия 

Лит-ра ай-тын көрүңүн 

арааран билэр. 

Аахпытын сатаан уус-

уран тылынан кэпсиир 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

Суорун Омоллоон 

«Ини-бии» , 

«Түбүгэ суох күн» 

 

№6 с.42 дуоска, 

учебник 

Тылынан Аа5ыы 



2

5. 

  Н.Д.Неустроев 

«Тиэтэйбит» 

Айымньы уратытын 

ырытар, хоhоонноохтук 

аа5ар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

Айымньыны аа5ыы 

 №6 с. 75 

№7 с. 74  слайд, 

интер. дуоска, 

ПК.дуоска, 

учебник, 

мэтириэт 

Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

2

6. 

5.12-

10.12 

 Геройдар  кистэлэң 

ааттара. 

Геройдары ырытар, уус-

ураннык аа5ар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. Айымньы 

ис хоhоонун 

ырытыы 

 дуоска, учебник Тылынан Таптал ааты 

суруйан кэлии 

2

7. 

  Комедия уратыта. ТСҮ. Комедия уратытын 

быhаарар, кэпсиир. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник Суруг-н   

2

8. 

12.12-

17.12 

 Суругунан үлэ. Көрдөөх 

айымньы суруйарга 

холонуу 

Талбыт тематыгар 

айымньы айан холонор. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 дуоска, учебник   

2

9. 

  Үгэ. Тутула, бэргэн тыла. Үгэ уратытын быhаарар, 

бэргэн тылы үөрэтэр. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

«Сахсыр5алаах 

таракаан» 

дуоска, учебник Суруг-н үлэ Аа5ыы 

3

0. 

19.12-

24.12 

 Күн Дьирибинэ 

«Тураахтаах Күүдээх» 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ар, 

ырытар, ис хоhоонун 

өйдүүр. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

«Көбүөхтүүрүн 

аанньа күөх 

киhиргэс» 

№2 с.102 

дуоска, учебник 

Тылынан Нойосуус 

3

1. 

  Геройдары ырытыы. Геройдар уратыларын, 

тылларын-өстөрүн 

быhаарар, ырытар. 

Бэйэтин санаатын 

сааhылаан этэр. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

П.Н.Тобуруокап 

«Эhэ уонна чыс 

кутуйах», 

«Тигээйи уонна 

тураах» 

дуоска, учебник Тылынан Айар үлэ 

3

2. 

26.12-

31.12 

 ТСҮ. Үгэ кистэлэңнэрэ. 

Тыла-өhө. 

Үгэ уратытын, бэргэн 

тылын, ханалытыытын 

быhаарар, ырытар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

Р.Ба5атаайыскай 

«Хаххан уонна 

чычып-чаап», 

«Кытыан 

кымньыы», 

«Ыалдьыбыт 

киhитээ5эр 

ыарахан 

сыаналаах» 

дуоска, учебник Тылынан  

3 9.01-  Кэпсээн. Кэпсээн Лит-ра сүрүн жанрын Саңа тиэмэни Амма Аччыгыйа дуоска, учебник Тылынан Аа5ыы 



3. 14.01 сюжета, тутула. билэр, араарар. барыы. «Кэрэх абааhыта» 

 

3

4. 

  Эрилик Эристиин 

«Хачыгыр» 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы. 

Айымньы ис хоhоонун 

ырытар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

С.П.Данилов 

«Манчаары 

Баhылай» , «Аара» 

 

№4 с.90, с.96 

№11 с.22-54 

№2 с.117 

слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

дуоска, учебник, 

мэтириэт 

Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

3

5. 

16.01-

21.01 

 «Халлаан хараңарыыта» Айымньыны уус-уран 

тылынан кэпсиир. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

А.В.Кривошапкин 

«Чубуку» 

дуоска, учебник Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

3

6. 

  «Ыал устун сылдьан» Айымньы туhунан 

тылынан уонна 

суругунан толору 

хоруйдуур. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

Харысхал 

(В.Е.Васильев) 

«Тура5ааскы» 

дуоска, учебник Тылынан  Геройдар 

ааттарын 

ырытыы 

3

7. 

23.01-

28.01 

 «Баай ыал баттала» Айымньы проблематын 

бэйэтэ быhаарар, ырытар 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник Суруг-н  Нойосуус 

3

8. 

  Литературнай герой 

мэтириэтэ. Айымньы 

геройдара. 

Геройу тылынан уонна 

суругунан ырытар, 

уратыларын быhаарар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

Күндэ «Марба», 

«Иэдээннээх 

ба5а» 

 

дуоска, учебник Тылынан Мэтириэт 

суруйан кэлии 

3

9. 

30.01-

4.02 

 Хатылааhын. Оонньуу 

уруок. 

Өйүгэр хатыыр, 

толкуйдуур дьо5урун 

сайыннарыы. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

дуоска, учебник 

  

4

0. 

  П.А.Ойуунускай «О5о 

куйуурдуу турара». 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 №7 с. 82 

№6 с.95 

№2 с.102-103 

№3 с.21 слайд, 

интер. дуоска, 

ПК. дуоска, 

учебник, 

мэтириэт 

Тылынан Нойосуус 

4

1. 

6.02-

11.02 

 Өйтөн суруйуу. «Тулуур 

уонна дьулуур» 

Саныыр санаатын 

сааhылаан суруйар. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 дуоска, учебник   

4

2. 

  Д.К.Сивцев «Чүөчээски» Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 №8 с. 61 

№11 с.22-54 

Тылынан Аа5ыы 



Айымньы ис хоhоонун 

ырытар. 

№2 с.113 

№3 с.12,32,57 

слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

дуоска, учебник 

4

3. 

13.02-

18.02 

 «Сурук» Айымньы ис хоhоонун 

ырытар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник, 

хартыына 

Тылынан Нойосуус 

4

4. 

  «Хорсун сүрэх» Айымньы проблематын 

быhаарар, ырытар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

дуоска, учебник 

Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

4

5. 

20.02-

25.02 

 «Түргэн хорсун 

быhыыта» 

Айымньы ис хоhоонун 

ырытар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник, 

хартыына 

Тест Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

4

6. 

  «Айымньы тула 

кэпсэтии» 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник, 

хартыына 

Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

4

7. 

27.02-

4.03 

 Литературнай викторина 

«Чүөчээски» 

Өйүгэр хатыыр, 

толкуйдуур дьо5урун 

сайыннарыы. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

дуоска, учебник 

  

4

8. 

  Диспут уруок «Күүстээх 

санаа» 

Саныыр санаатын 

сааhылаан суруйар. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 дуоска, учебник   

 III түhүмэх. Төрөөбүт сир, киhи, ийэ тыл – олох сүнньэ. 

4

9. 

6.03-

11.03 

 Ийэ тыл – олох ситимэ. 

Хоhоон. 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

Эллэй дуоска, учебник Тылынан Аа5ыы 

5

0. 

  В.М.Новиков «Олох» 

С.Р.Кулачиков 

«Таптыа5ың ийэни» 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы 

Айымньы ис хоhоонун 

ырытар. Нойосуу 

үөрэтэр. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

Аба5ыыныскай 

(А.Г.Кудрин) 

«Түүн үөhэ» 

Толомон 

(Т.Е.Черемкин) 

«Үрүччэ», «Тыал 

уонна былыттар» 

 

 

№ 4 с. 142 

№4 с.19 слайд, 

интер. дуоска, 

ПК. 

Тылынан Нойосуус 

5

1. 

13.03-

18.03 

 А.Г.Кудрин «Күөх» 

А.А.Иванов «Төрөөбүт 

тыл», «Кии сыта» 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы 

Айымньы ис хоhоонун 

ырытар. Нойосуу 

үөрэтэр. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

Күннүк 

Уурастыырап  

«Саха тыла» 

И.И.Эртюков 

«Сир о5олоро» 

№4 с.15 дуоска, 

учебник 

Тылынан Биир хоhоону 

талан нойосуус 

үөрэтии 



А.Григорьева 

«Ийэм баарына» 

 

 

5

2. 

  С.П.Данилов «Саха 

саңата» 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы. 

Айымньы ис хоhоонун 

быhаарар. 

Саңа 

тиэмэни барыы. 

Д.Г.Дыдае

в «Эн дойдуң кэрэ 

кэмэ» 

 

№4 с. 212 

№2 с.118 дуоска, 

учебник 

Тылынан Хоhоонноохтук 

аа5арга 

бэлэмнэнии 

5

3. 

01.04-

08.04 

 Сэhэн өйдөбүлэ. Лит-ра жанрын   арааран 

билэр. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник Тылынан Аа5ыы 

5

4. 

  Т.Е.Сметанин «Егор 

Чээрин» 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы. 

Айымньы ис хоhоонун 

ырытар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 №4 с. 155 

№11с. 22-54 

№2 с.111 

№3 с.51 слайд, 

интер. дуоска, 

ПК. дуоска, 

учебник 

Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

5

5. 

10.04-

15.04 

 «Старшина Шагуров» Уус-уран тылынан 

кэпсиир. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник Суруг-н  Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

5

6. 

  «Өрүс уңуор» Айымньы тылын туттан 

киhи кэрэхсиир гына 

кэпсиир. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

5

7. 

17.04-

22.04 

 «Синиэлим, быраhаай!» Айымньы туhунан 

ыйытыыга тылынан уо. 

Суругунан хоруйдуур. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник Тылынан Тест Саңа 

тиэмэни барыы. 

5

8. 

  Ким до5ордоох-ол 

дьоллоох.  

Семинар уруок. 

Саныыр санаатын 

аhа5астык сааhылаан 

саңарар. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 дуоска, учебник   

5

9. 

24.04-

29.04 

 Н.А.Лугинов 

«Нуоралдьыма чараңар» 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 №2 с.112,122 

№3 с.30 

слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

Тылынан Аа5ыы 

6

0. 

  «Ытык сэргэ» Айымньы проблематын 

быhаарар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

6

1. 

1.05-

6.05 

 Айыл5аны ойуулааhын Айымньы ис хоhоонун 

быhаарар, ырытар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник Тылынан Аа5ыы 



 

 

 

 

 

 

 

 

6

2. 

  «Өтөх төңүргэстээх, сурт 

кэриэстээх»  

Саныыр санаатын 

сааhылаан суруйар. 

Хатылыыр, чиңэтэр 

уруок 

 дуоска, учебник   

6

3. 

8.05-

13.05 

 П.Н.Тобуруокап 

«Төкөлүк уонна 

Тэкэлик» 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 №4  с.254 

№11с.22-54 

слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

дуоска, учебник 

Тылынан Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

6

4. 

  «Мүччүргэннээх 

сырыылар» 

Айымньы ис хоhоонун 

ырытар. 

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник Тылынан Аа5ыы 

6

5. 

15.05-

20.05 

 «Атас туhугар атах 

тостор» 

Айымньыны 

хоhоонноохтук аа5ыы 

Айымньы ис хоhоонун 

ырытар.  

Саңа тиэмэни 

барыы. 

 дуоска, учебник Суруг-н  Кэпсииргэ 

бэлмнэнии 

6

6

-

6

7 

 

 

 

22.05-

27.05 

 Литературнай 

викторина.Хатылааhын  

Билбитин, үөрэппитин 

сааhылаан суругунан 

уо. Тылынан хоруйдуур 

Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок 

Диспут уруок 

 слайд, интер. 

дуоска, ПК. 

дуоска, учебник 

 

Тылынан  

6

8 

  Сыллаа5ы хатылааhын. Билбитин, үөрэппитин 

сааhылаан суругунан уо. 

Тылынан хоруйдуур 

Хатылыыр, 

чиңэтэр уруок 

 дуоска, учебник Тылынан  


