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Быһаарыы сурук 

 

О5о тереебут тыла уерэ5и-билиини кэбэ5эстик ылынар, ейе-толкуйа тобуллар, майгыта-сигилитэ олохсуйар, айар-тутар дьо5ура 

сайдар айыл5аттан айыллыбыт эйгэтэ буолар. 

Норуот олорбут оло5о, тына-дьыл5ата тылыгар сенен сылдьар. О5о теруе5уттэн ийэ тылын эйгэтигэр иитилиннэ5инэ, омук кутун-

сурун, ер уйэлэргэ муспут муудараьын этигэр-хааныгар инэринэр, тереебут тылын, бэйэтин омугун ытыктыыр-харыстыыр киьи буолар. 

Хайа да омук тереебут тылын билэр, таптыыр, сыаналыыр кэнчээри ыччатаах буолла5ына, тыыннаах буолар, салгыы сайдар, бар5арар 

кыахтанар. Тыл – бутун норуот национальнай баайа, кэлэр кэскилэ. 

Саха тыла – Саха оскуолатыгар уерэх тыла, билии-керуу терде буолар. Уерэнээччи тыл уерэ5интуьунан сурун ейдебулэ, ситимнээн 

санарар уеруйэ5э, ырытар-толкуйдуур, онорон керер дьо5ура маннай тереебут тыл уруогар олохсуйар. Онтон салгыы о5о атын уерэх 

предметтэрин ис хоьоонун тереебут тылынан ордук чэпчэтик ейдуур. Билиитэ-керуутэ кэнээн истэ5ин аайы тылын саппааьа байар, онон 

атын предметтэри сахалыы уерэтии тереебут тылы баьылыырга кемелеьер. 

Тереебут тылын учугэйдик билэр уерэнээччи ол ейдебулугэр, сатабылыгар, уеруйэ5эр тирэ5ирэн, нуучча тылын, омук тылларын эмиэ 

тургэнник уерэтэр. Хас да тылы билэр киьи информацияны ылар, туьанар кыа5а улам улаатан иьэр. 

Ити курдук Саха тылын оскуола5а уерэтии бары предметтэри уерэтиини кытта быьаччы ситимнээх, онно акылаат буолар ураты 

суолтанар. 

                                                          

                                                                                   Оскуола5а торообут тылы уорэтии сокуонунан мэктиэтэ 

 Российскай Федерация конституциятын 68 ыстатыйата  

 Саха Республикатын конституциятын 46 ыстатыйата  

 «РСФСР норуоттарын тылларын туьунан» федеральнай сокуон 10 ыстатыйата  



 «Саха Республикатыгар тыллар тустарынан» Саха Республикатын сокуонун 3, 4, 27 ыстатыйалара  

 «Уорэх туьунан» федеральнай сокуон 6 ыстатыйата  

 «Уорэх туьунан» Саха Республикатын сокуонун 6, 7, ыстатыйалара  

 Орто уорэх тэрилтэтин туьунан типовой балаьыанньа 37 пууна (РФ Правительствотын 2001с. кулун  тутар 19 кунунээ5и 196 №-дээх дьаьала) 

 

                                                                           Саха тылын 6 –с кылааска уорэтии сыала-соруга: 

- Сэhэргээhин, ойуулааhын, тойоннооhун текст сурун уратыларын ейдеен, сепке туhанан кэпсииргэ уонна суруйарга.  

- Идэ, туелбэ, эргэрбит, киирии тыллары сатаан арааран этиигэ таба туттуу. 

- Сана чаастарын: аат тылы, да5ааhын ааты, ахсаан ааты, солбуйар ааты, аат туохтууру сурун уратыларынан 

морфологическай ырытыыны сатааьын.  

- Текскэ нууччалыы тартаран туттубут миэстэни таба керуу, теhе кыалларынан кеннеруу  

- Саха тылын бар5а баайын туhанан, холкутук, хомо5ойдук этиини оноруу, уус –уран ньымалары туттан ойуулаан – 

оhуордаан суруйуу. 

- Текси ал5аhа суох суруйуу. 

- Сурук бэлиэтин таба туруоруу. 

- Ийэ тылын сайыннарар, кэлэр колуонэ5э тириэрдэр ытык иэстээ5ин ойдуур ыччаты иитии.  

- Тереебут тылын баайынан киэн туттуу. 

 

                                                                                            Үөрэх предметин уопсай өйдөбүлэ 

 , Саха тылын уйэлээх угэстэрин харыстыырга олук охсор. 

 Морфология араас сана чааьа уескуур уонна уларыйар халыыбын уерэтэн, тыл литературнай нуорматын арааран билэргэ уонна тутуьарга 

уерэтэр. 



 Синтаксис сахалыы этии эгэлгэ арааьын билиьиннэрэн, уерэнээччи саныыр санаатын толору этэригэр, ситимнээх саната сайдарыгар терут 

буолар. 

 Таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылата сахалыы сурук тыла халбаннаабат биир бигэ керуннээх, тургэнник ейденер буоларын 

хааччыйар. 

 Тыл культурата, стилистика уонна функциональнай стиль ейдебуллэрэ уерэнээччи санарар саната ыраас, хомо5ой, этигэн, урдук 

культуралаах буоларыгар кемелеьер. 

Торообут тылы оскуола5а уорэтии тумук ирдэбилин  научнай торутэ 

 Саха Республикатыгар национальнай оскуолалары санардан сайыннарыы концепцията  

 Саха Республикатын оскуолаларыгар тылы уорэтии концепцията  

 Уорэх дэгиттэр уоруйэхтэрин сайыннарар концепция (Автордар: Асмолов А.Г. салайбыт боло5о) 

 

 Оскуола5а тереебут тылы уерэтии предметэ – Саха литературнай тыла. Литературнай тыл диэн норуот буттуун билэр, харыстанар бигэ 

нуормалаах, араналаммыт араас стиллээх, тыл талыллыбыт, нарыламмыт, чочуллубут керунэ буолар. Саха   тылын  уерэтии манны кис 

хоьоонноох буолар: 

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

Фонетика салаата саха тылын дор5оонун ураты айылгытын кердерер. 

 

Тустаах үөрэх предметэ оскуола үөрэҕин былааныгар миэстэтэ 

Уерэх былааныгар 6 –с кылааска саха тылыгар уерэтии нэдиэлэ5э  2 – тэ ыытыллар. Онон уерэх сылыгар барыта 69 чаас. 

6 –с кылааска уерэтии Саха Республикатын уерэ5ин министерствотынан бигэргэтиллибит программанан уонна  Н.Н.Неустроев, 

С.С.Семенова, Е.К.Васильев автордаах «Саха тыла 6 кылаас» учебнигынан уерэтиллэр.Уерэтии чаастара беден разделларынан уерэтиллэр. 1 

чиэппэргэ -18 чаас, 2- с чиэппэргэ 14 чаас, 3 –с чиэппэргэ – 19 чаас, 4 –с чиэппэргэ – 18 чаас. 



                              Ытык өйдөбүллэри иҥэрии, үөрэх сатабылларын сайыннарыы, тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүктэрэ  

 

                                                                       Ытык ейдебуллэри инэрии тумугэ (личностные результаты) 

Тус санааны, сыьыаны сайыннарар сатабыл 

 Торообут тылы уорэтии суолтатын ойдооьун  

 Сиэр-майгы сыаннастарын ойдооьун  

 Торообут тыл чол туруктаах буоларыгар тус бэйэ оруолун ойдооьун  

 Бэйэ омугун билинии  

 Бэйэни сыаналаныы 

Торообут тылы уорэтии суолтатын ойдооьун 

- Торообут тыл колуонэттэн колуонэ5э бэриллэр улуу нэьилиэстибэ  

- Торообут тыл омугу сомо5олуур тыл  

- Торообут тыл – иитиллэр, уорэнэр, сайдар тыл  

- Торообут тыл уонна торут култуура (угэс) быстыспат ситимнээхтэр 

Сиэр-майгы сыаннастарын ойдооьун 

- Торообут тыл омук культуратын, сиэрин-майгытын инэринэргэ комолоьорун ойдооьун 

- Сиэр-майгы сыаннастарын, араас оруттэрин быьаарар тыллары билии  

- Сахалыы кэпсэтии сиэрин инэринии 



Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ (метапредметные результаты) 

1.Бэйэни салайынар – дьаьанар сатабыл  

Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох ханнык тумуккэ кэлиэхтээҕин быьа холоон билэр 

Тылы сэрэйэр дьоҕуру сайыннарыы 

Тылын сайыннарар баҕаны уескэтии 

Хонтурууолланыы  

2.Билэр –керер сатабыл 

Сыалы-соругу таба туруорунуу: 

торообут тылыгар тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри уорэтиэхтээ5ин арааран ойдуур 

Сатаан былааннаныы: 

тылын сайыннарар туьугар тиьигин быспакка былааннаан, бырайыактаан (тус бырайыага, коллективнай бырайыак) улэлиир 

Тумугу сылыктааьын: 

тылын сайыннарарыгар туох-ханнык тумуккэ кэлиэхтээ5ин быьа холоон билэр  

Бэйэни хонтуруолланыы: 

o бэйэ санатын оруу кэтэнэр, корунэр; 

o ал5аьа суох санарарга, санаатын ыпсаран, хомо5ойдук этэргэ кыьаллар; 

o бэйэ тылыгар-оьугэр тыл литературнай нуорматын уонна истиил ирдэбилин тутуьар. 

Бэйэни сыаналаныы: 

o тылын сайыннарар ба5алаах (потребность в совершенствовании собственной речи); 



o торообут тылын бар5а баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл кууьун, кыа5ын толору туьанарга дьулуьар; 

o тылын-оьун бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиьилии этэр, кэпсиир. 

o Туох сыаллаах-соруктаах санарарын-суруйарын чуолкай ойдоон, дьон ойугэр-санаатыгар  тиийимтиэтик санаатын сааьылаан,  араас тииптээх 

туттулук (функциональнай) истииллээх тиэкистэри холкутук толкуйдуур  

Санарар уоруйэх 

Торообут тылын дор5ооннорун чуолкайдык, ордук чуолаан сахалыы ураты дор5ооннору сопко, литературнай нуорманы тутуьан санарар. 

Санарарыгар сахалыы интонацияны тутуьар. Тыл этэригэр, аа5арыгар тиэкис интонациятын, туонун сурун санаа5а соп тубэьиннэрэн таба тайанар. 

Тугэниттэн корон, санарыы тэтимин сопко талар. 

Суруйар уоруйэх 

Сахалыы таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылатын тутуьан суруйар.  

Билиини-корууну истэн уонна аа5ан ылар уоруйэх 

Истэр уоруйэх. Сахалыы араас истииллээх тиэкиьи бол5ойон истэр. Истибиттэн туьааннаа5ы, суолталаа5ы сурунар, былаанныыр. 

Аа5ар уоруйэх. Торообут тылынан суруллубут араас истииллээх тиэкиьи дор5ооннору сопко санаран, сахалыы интонацияны тутуьан, соптоох 

тэтиминэн аа5ар. Тиэкиьи туох сыаллаах-соруктаах аа5арыттан корон, аа5ыы араас корунун сатаан туьанар. Аа5ар кэмигэр тиэкис сурун санаатын 

ойдуур, наадалаах, туьалаах информацияны араарар. Аахпыт тиэкиьин сурун ис хоьоонугар тус сыанабылын (сыьыанын) сатаан этэр.  

Сурун уерэнэр уеруйэх 

Сахалыы уорэх-наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) туьааннаах информацияны, 

билиини добоннук булар, бэлиэтэнэр, тумэр, ситимниир араас ньыманы баьылаабыт. 

Сахалыы тахсар о5о5о-ыччакка аналлаах республика, улуус, оскуола хаьыаттарын-сурунаалларын («Кэскил», «Чуораанчык», «Чолбон», «Илин», 

«Илгэ», «Байанай», «Далбар Хотун», «Саха сирэ», «Эдэр саас», «Кыым» о.д.а.) тиьигин быспакка аа5ар, радионан, телевизорынан  сахалыы 

биэриилэри сэргээн истэр-корор, уорэтэр, чинчийэр, айар улэтигэр кодьуустээхтик туьанар. 



Интернет нонуо сахалыы ыытыллар араас тэрээьиннэ торообут тыл литературнай нуорматын тутуьан, кохтоохтук кыттар. Сахалыы уорэ5и 

сайыннарар.  Интернет сайтартан туьалаах, наадалаах информацияны булан, сопко наардаан туьанар. 

Чинчийэр улэлэрин компьютерга сахалыы шрибинэн бэйэтэ тэтимнээхтик бэчээттиир. 

Торообут тылын уорэтэригэр инэриммит билиитин атын предметтэргэ уорэнэригэр сатаан туьанар. 

Бэлиэни-символы туьанан уорэнэр уоруйэх  

 Лингвистическэй билиини араас таблица, схема, модель, диаграмма комотунэн кордорор. Таблицанан, схеманан, моделынан, диаграмманан 

кордоруллубут лингвистическэй билиини ойдуур уонна кэпсиир  

3.Бодоруьар сатабыл 

-Дьону кытта бииргэ алтыґан уорэнэр, улэлиир араас ньыманы баьылаабыт (пааранан, боло5унэн, хамаанданан о.д.а) 

-Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыьыы туругар кэбэ5эстик киирэр (продуктивное взаимодействие) 

-Биир сыаллаах-соруктаах дьонун кытта таьаарыылаахтык, кодьуустээхтик улэлиир уоруйэхтээх (продуктивное сотрудничество) 

-Кэпсэтэр киьитин убаастыыр, сэнээрэр, санаатын бол5ойон истэр, ылынар. Ханнык ба5арар эйгэ5э кэпсэтэригэр дьон бол5омтотун тардар, 

сэргэхситэр, сонур5атар, ко5улуур сатабылы табан туьанар. Кэпсэтэр кэмнэ бэйэ корбутун, истибитин, аахпытын сиьилии сэьэргиир. 

Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ (предметные результаты) 

 Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическэй, лексическэй, грамматическай) тутуьар. 

 Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуьар 

 Тиэкис ейдебулун, бэлиэтин билэр 

 Саныыр санаатын сааьылаан, дьонно ейденумтуетук, тиийимтиэтик этэр, тиэкис тутулун тутуьан суруйары сатыыр 

 Тиэкис тииптэрин араарар 

 Монолог, диалог арааьын сатаан туттар 

 Бэйэ санатын сатаан хонтуруолланар, тиэкиьин ис хоьоонун, тылын-еьун сыаналанар, алҕастарын булар, чочуйар, тупсарар. 

                                                                                         Үөрэх предметин ис хоһооно 

 



 

Киирии тема  1ч 

Хатылааьын  5ч  

Лексика  4 ч 

Морфология : 

Аат тыл  8ч  

Да5ааьын аат  5ч 

Ахсаан аат  3ч 

Солбуйар аат  5ч 

Ситимнээх сана  17ч  

Сурук бэлиэтин хатылааьын  1ч 

Чиэппэрдээ5и хатылааьын  1ч 

Сылаа5ы хатылааьын  1ч 

Хонтуруоллуур суругунан практическай улэлэр  18ч  

                                                                                      Хонтуруоллуур суругунан практическай улэлэр. 

Диктант Аахпыттан суруйуу Ейтен суруйуу Хонтуруолунай диктант 

Ийэ тылы харыстаан   Снайпер 



1 ч -1ч   1ч 

Кырынаас ал5аьа 

Талар диктант 

Дьыл оройо Кыьын Диктант 

2-с чиэппэр – 2ч 1ч 1ч 1ч 

Аар хатын Нуоралдьыма чаранар 

Хотой 

Кыьынны кун Диктант 

3 ч – 1ч 2ч 1ч 1ч 

Майа5атта сирэ -дойдута  Утуе киьи угус до5ордоох. 

Хамсыыр харамайы ойуулааьын 

Автобиография 

Утуе майгын – кетер кынатын 

Диктант 

4ч -1ч  4ч 1ч 

 

 

 

                                                                   

 



 

 

 

                                                                                  Саха тылыгар календарнай – тематическай былаан 

6 кылаас 

 

 

  Неустроев Н.Н., Васильев Е.К., Семенова С.С. 6 кылаас.Дьокуускай., 2009с. 

 

                                                                                                                                                                   1ч -18 чаас 

Тыл үөрэ5э-36                                                                                                                                            2 ч -14 чаас 

Ситимнээх саңа-29                                                                                                                                    3 ч – 19 чаас 

Чиэппэрдээ5и хонтуруолунай үлэ-4                                                                                                          4 ч – 18 чаас 

                                                                                                                                                                 Уопсай чаас-69                                                                                                                                        

 

 

№ Уруок темата  Чааһ

а 

Күнэ-ыйа  Туолла  Үлэ көрүңэ /УУД/ 

 

ТСО  Дьиэ5э үлэ  Бэлиэтээ

һиннэр  

Киирии тема (6 чаас) 



 

1 Киирии тема. Саха тыла  1 1.09.15 1.09.15 Личностнай УУД: 

үөрэнээччи мотивациятын 

сайыннарыы, саха тылыгар 

интэриэһи көбүтүү. 

Регулятивнай УУД: Бэйэни 

салайынар – дьаьанар 

үөрүйэххэ үөрэнии. 

Билэр –көрөр үөрүйэх:  

Сахалыы тылынан кэпсэтии 

билинии туруга  

Хаһыат 

матырыйааллара  

Өс хоһооннору 

ситэрии 

 

2 Тыл – сиэрдээх майгы 

кэрэьитэ. 

1 4.09 4.09 Регулятивнай УУД: Урут 

үөрэппити хатылааһын, 

чиңэтии  

Учебник , 

карточкалар 

8 эрчиллии   

3 Хатылааьын. Сэьэн, 

соруйуу этии. 

1 8.09 8.09     

4 Ыйытыы, кууьурдуу 

этии. 

1 11.09 11.09     

5 Фонетика 1 15.09 15.09     

6 Тыл оло5о уонна 

сыьыарыыта. 

1 18.09 18.09     

Лексика (5 чаас) 

7 Тыл сүрүн баайа . 

Түөлбэ тыл. Идэ тыла  

1 22.09 22.09 Тылы сайыннарыы.Тыл 

араас араңатын сатаан 

араарыы 

Учебник 

Карточка 

20 эрчиллии   

8 Киирии, эргэрбит уонна 

саңа тыллар  

1 25.09 25.09 Тылы 

байытыы.Коммуникативнай 

УУД.Тылдьытынан үлэ 

Учебник  23 эрчиллии   



9 Диктант «Ийэ тылы 

харыстаан» 

1 29.09 29.09     

10 Сомо5о домох  1 2.10 2.10 Познавательнай 

УУД.Сомо5о домох 

суолтатын быһаарыы 

Коммуникат.УУД: пааранан 

үлэлииргэ үөрэнии.Айар 

үлэ Көмүс күһүн 

Учебник  29, 30 эрчиллии  

11 Сомоҕо домоҕу этиигэ 

туттуу  

1 6.10 6.10     

Морфология. Таба суруйуу 

 

12 Морфология өйдөбүлэ. 

Аат тыл – сана чааьа. 

 

1 9.10 9.10 Личн УУД: Үөрэҕи 

ылыныыга 

бэлэмнээьин.Позн УУД: 

Саҥа өйдөбүлгэ киирии. 

Учуутал кэпсээнэ. 

Регулятивнай УУД:  Соругу 

быһаарыыга бэйэ 

үлэтэ.Позн.УУД:Уопсай 

билсии  

Учебник 

карточкалар 

7 аа5ыы   

Аат тыл өйдөбүлэ (6 чаас) 

 

13 Аат тыл үөскүүр 

ньымата. 

1 13.10 13.10 Аат тылы араас ньыманан 

сатаан үөскэтии; үөскээбит 

ньыматын туох 

уратылаа5ын быһаарыы; 

саңарар саңа5а таба 

туһаныы 

Учебник, 

таблица 

44 эрчиллии  

14 Аат тыл суолтатыгар 

атын тылы туттуу 

1 16.10 16.10 Регул.УУД:текси аа5ыы. 

Сыыьаны булуу, 

Учебник  43 эрч  



көннөрүү.Аат тыл оннугар 

атын тылы сөпкө булуу; 

саңарар саңа5а таба 

туһаныы 

15 Аат тыл ахсаана.  

Аат тыл ахсаанын 

сөпкө туттуу 

1 

 

20.10 20.10 Познават УУД.Аат тыл 

ахсаанын сатаан араарыы. 

Халыыбы үөскэтии. 

Коммуникат УУД: Элбэх 

ахсаан сыыьа туттуллуутун 

бэйэттэн этии.Саңарар 

саңа5а сатаан туһаныы 

Учебник, 

карточка  

55,56 эрчиллии  

16 Хонтуруолунай диктант 

«Снайпер» 

1 23.10 23.10     

17 Аат тыл падеһа 

 

1 27.10 27.10 Аат тыл падеһын ыйытыы 

туруоран сөпкө быһаарыы. 

Аат тылы падеһынан сатаан 

уларытыы;  таба суруйуу 

Учебник  67 эрчиллии  

18 

 

 

Тардыылаах аат тыл. 

 

 

 

1 

 

30.10 30.10 Позн УУД.Тардыылаах ат 

тыл суолтатын арааһын 

араарыы. 

 

Учебник, 

карточка  

Уус-уран кинигэттэн 

холобурдары булуу. 

75 эрчиллии  

 

 1 чиэппэр 18 чаас 

 

       

 2 –с чиэппэр 

 

       

Да5ааһын аат (7 чаас) 

19 

 

Тардыылаах аат тыл 

ахсаана. 

1 

 

10.11 10.11 

 

Регул УУД.Тиэкистэн 

да5ааһын ааты ыйытыы 

Учебник  89 эрчиллии   



  туруоран булуу; арааһын 

быһаарыы; этиигэ туттуу 

20 Да5ааһын аат өйдөбүлэ 1 13.11 13.11 Үөскээбит да5ааьын ааты 

тиэкистэн булуу; арааһын 

быһаарыы; этиигэ туттуу 

Учебник  94 эрчиллии  

21 Да5ааһын аат үөскүүр 

ньымата 

1 17.11 17.11 Да5ааһын ааты  саңарар 

саңа5а сатаан туттуу. 

Коммуникат УУД: синоним 

уонна көспүт суолтатын  

да5ааһын аат быһаарыы;   

Учебник  98, 102 эрчиллии   

22 Да5ааһын ааты саҥарар 

саҥаҕа туттуу 

1 20.11 20.11 Быраабыланы тутуһан   

да5ааһын ааты сөпкө 

суруйуу, сыыһа суруллубут 

тылы булан көннөрүү. 

Учебник, 

орфографическа

й тылдьыт  

Талар диктант  

108 эрчиллии  Стр.144 

23 Даҕааһын ааты таба 

суруйуу 

1 24.11 24.11 Регулятив УУД: ырытар 

дьо5уру сайыннарыы 

Учебник  

 

113 эрчиллии  

24 Састаабынан 

морфологическай 

ырытыы 

1 27.11 27.11  

 

 

 

 

   

25 Хатылааһын.Даҕааһын 

аат 

1 1.12 1.12 Да5ааһын ааты туттан текси 

суруйуу  

 Кроссворд таайыыта  

Ахсаан аат (4 чаас) 

26 Ахсаан аат саҥа чааьа 1 4.12 4.12 Билэр – керер сатабыл 

:ахсаан ааты саңа 

тиэкистэнбулуу. Регулятив 

УУД: ыйытыыны туруоран 

арааһын быһаарыы, 

падеһынан уларытыы. Бэйэ 

холобурун а5алыы. 

Учебник  117 эрчиллии   



27 

 

 

 

 

 

 

Ахсаан ааты таба 

суруйуу. 

 

 
 
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

8.12 8.12 Ахсаан ааты таба суруйуу, 

ахсаан ааты кэпсэтии 

тылыгар, у/у айымньыга, 

дьыала истиилигэр туттар 

ньыманы то5оостооох 

кэмңэ туһанаа 

Учебник, 

карточка 

122 эрч  

 

28 
 
Ахсаан ааты санарар 

санага туттуу. 

1 11.12 11.12     

29  

Састаабынан 

морфологическай 

ырытыы 

 

1 15.12 15.12 Билэр – көрөр сатабыл: 

ырытар дьо5уру 

сайыннарыы 

Схема, карточка  130 эрчиллии   

         

         

Солбуйар аат (8 чаас) 

30 

Ахсаан  ааты 

хатылааьын. 

1 18.12 18.12  

 

 

 

 

   

31 

Хонтуруолунай диктант 

«Дьөгүөрсэ оҕо сааһа» 

1 22.12 22.12  

 

 

 

 

   

32 Солбуйар аат өйдөбүлэ 

 

 

 

1 25.12 

 

 

 

25.12 

 

 

 

Билэр – керер 

сатабыл:солбуйар ааты 

тиэкистэн булуу. 

Коммуникат УУД: арааһын 

Учебник Солбуйар ааты 

туттан «Оскуола 

оло5уттан» кылгатык 

өйтөн суруйуу 

 



 

 

 

2-с ч-14 

чаас 

 

2-с – 14 

чаас 

ыйыы; этиигэ ханнык 

чилиэн буолбутун 

быһаарыы 

33 Аахпыттан суруйуу 

Нуоралдьыма чараҥар 

1 12.01 12.01  

 

 

 

 

   

34 

 

Диктант«Аар хатын» 1 15.01 15.01  

 

 

 

 

   

35 

 

 

 

Солбуйар ааты   

саңарар саңа5а туттуу 

 

 

1 

 

 

 

19.01 19.01 

 

 

 

Солбуйар ааты истиил 

ирдэбиллэригэр дьүөрэлээн 

туттуу. 

Учебник, 

карточка 

  

36 Солбуйар ааты таба 

суруйуу 

1 22.01 22.01     

37 

 

 

Сэһэргээһин өйдебүлэ, 

тутула, арааһа. 

1 

 

 

26.01 26.01 Тылы таба суруйуу Учебник 147 эрчиллии  

38 Солбуйар ааты 

састаабынан ырытыы 

1 29.01 29.01     

 

 

39 Сэһэргээһин текси 

суруйуу 

1 2.02   

 

 

 

Учебник    

Ситимнээх сана (7 чаас) 

40 

 

Иһитиннэрии анала, 

уратыта. 

1 

 

5.02  

 

Сэһэргээһин тиэкиһи сатаан 

ырытыы сүрүн санаатын 

быһаарыы,  былаанын 

оңоруу 168-170 

Учебник  22 аа5ыы, 169 

эрчиллии  

 



41 Ыстатыйа анала, 

уратыта. 

1 9.02      

42 Иһитиннэрии анала, 

уратыта 

1 12.02  Иһитиннэрии тематые 

сатаан булуу, ис хоһоонун 

арыйыы, тылы -өһү сатаан 

туттуу.171-173 

Учебник  « Мин сөбүлүүр 

ырыаһытым, 

спортсменым» 

иһитиннэрии 

суруйуу 

 

43 

 

 

 

 

 

 

Ыстатыйа анала, 

уратыта 

 

 

 

 

 

1 

 

  

 

Ыстатыйа тематын сатаан 

булуу, ис хоһоонун арыйан 

суруйуу174-175 

Учебник, 

хаһыаттар 

Хаһыаттан 

ыстатыйаны ырытыы 

«телвизор ханнык 

биэриитин 

сөбүлүүгүн? То5о?» 

ыстатыйа суруйуу 

 

44 Бэйэ ыстатыйа 

суруйуута. 

1 19.02      

45 Хатылааһын Текст 

тииптэрэ. 

1 23.02  Барбыт теманы чиңэтии 

 

 

 

 

 

Кроссворд таайыыта   

46 Аахпыттан суруйуу 

Нуоралдьыма чаранар 

1 26.02  Тиэкси ис хоһоонун арыйан 

суруйуу 

 

 

 

 

  

Ойуулааһын (5 чаас) 

 

47 Ойуулааһын  өйдөбүлэ, 

тутула, арааһа 

1 2.03  Тиэкиһи ырытыы Учебник  25 параграбы аа5ыы   

48 Айыл5аны  ойуулааһын 

Ойуулааьын тиибинэн 

ейтен суруйуу « 

Кыьынны кун» 

1 4.03  Регулятивнай 

УУД:тиэксинэн үлэ176,177. 

Учебник  Үөрэтэр 

айымньыттан 

айыл5аны ойуулуур 

кэрчиги булан 

 



үөрэтии 

49 Хамсыыр-храмайы 

ойуулааһын 

1 8.03  Тиэксинэн үлэ. Тиэкси 

суруйуу.178- 180 

 

 

 

 

181 эрчиллии  

50 

Дьиэни-уоту 

ойуулааһын 

1 11.03    

Учебник 

 

 

183 эрчиллии  

 

 

51 

Аахпыттан суруйуу 

 

 

 

1 

 

 

15.03 

 Коммуникативнай УУД: 

тиэксинэн үлэ. Тиэкси 

суруйуу 

 

 

 

 

  

52 Хонтуруолунай 

диктант. 

1 18.03  Коммуникативнай УУД: 

тиэксинэн үлэ. Тиэкси 

суруйуу 

   

 

3 с чиэппэр 19 чаас 

Тойоннооһун (4 чаас) 

 

53 Тема5а бэйэ санаатын 

дакаастааһын 

1 22.03  Тиэксинэн үлэ184-186 Учебник  Хаһыаттан 

тойоннооһун ис 

хоһоонноох тиксин 

булуу 

 

54 Диктант 1 1.04  Тиэксинэн үлэ Учебник  Аа5ыы  

55 

Тойоннооһун ис 

хоһоонноох өйтөн 

суруйуу 

1 5.04    

 

 

 

  

Кэпсэтии сиэрэ (3 чаас) 

 

56 Кэпсэтии истиилин 

өйдөбүлэ, ураты 

1 12.04  Тиэксинэн үлэ 187 

Коммуникативнай УУД 

Учебник  188 эрчиллии   



бэлиэтэ 

57 

 

 

 

 

 

 

Кэпсэти сиэрэ. Киһини 

көрсөн дорооболоһор, 

кэпсэтиини са5алыыр 

үгэс. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

15.04  

 

Күннээ5и олоххо дьону 

кытта сахалыы 

дорооболоһор, билсиһэр, 

быраһаайдаһар, бырастыы 

гыннарар, көрдөһөр, 

махтанар, буойар үгэһи 

туттуу.189, 190, 191 

Учебник  192 эрчиллии  

 

58 

 

Кэпсэтиини бүтэрэр, 

быраһаайдаһар үгэс 

1 19.04      

Дьыала истиилэ (3 чаас) 

59 

 

 

 

 

 

 

Дьыала истиилин 

өйдөбүлэ. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

22.04  Регулятив УУД:судургу 

дьыала кумаа5ытын: 

ыспыраапканы, 

автобиографияны 

холобурун туһанан сатаан 

суруйуу 

Учебник  Араспыыска, 

автобиография 

суруйуу 

 

60 

 

Автобиография 

 

1 26.04      

61 Боротокуол 1 29.04      

Наука истиилэ (7 чаас) 

62 

 

 

 

 

 

63 

 

 

Наука истиилин 

өйдөбүлэ, ураты 

бэлиэтэ. 

 

 

 

Наука истиилин тыла – 

еье 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

3.05 

 

 

 

 

 

 

6.05 

 Үөрэх тылыгар-өһүгэр 

наука истиилин ирдэбилин 

тутуһуу. 

 

 

 

 

№196,197 

№194,195   



64 Наука истиилин 3 

көрүңэ 

1 

 

 

 

 

 

10.05  Үөрэх тылыгар-өһүгэр 

наука истиилин ирдэбилин 

тутуһуу. Саха тылын 

уруогар ылбыт үөрэ5эр 

тирэ5ирии  

 

Учебник 198  Холобурдары 

а5алыы 

 

65 Ситимнээх саңаны 

хатылааһын 

1 13.05  Үөрэппит темалары 

чиңэтии 199 

Учебник, 

карточка 

Ситэрии  

66 

 

 

Чиэппэрдээҕи 

хатылааһын 

 

1 

 

 

17.05  Практическай дьарыктар карточкалар   

67 Зачетнай улэ 1 20.05  Саҥа чаастарын 

морфологическай 

бэлиэлэрин ырытыы. 

   

68 

 

 

Сурук бэлиэтин 

хатылааьын 

 

1 

 

 

24.05  Тест толоруута  Тест    

69 

 

 

 

 

 

Чиэппэрдээ5и 

хонтуруолунай диктант 

1 

 

 

 

 

27.05  Диктаны аа5ыы. 

Ис хоьоонун кэпсэтии. 

Суруйуу. 

Бэрэбиэркэлэнии. 

   

70 Сыллаа5ы хатылааьын 1 31.05   

Сыл устата барбыт 

темалары хатылааьын. 

 

 

   

 

 

       



 

 

 

                                                                 Үөрэх предметин материальнай – техническэй хааччыллыы 

 

 Материальнай – 

техническэй  тэриллэр 

Ис хоьооно 

1 Программа  Сахалыы оскуола программата. Саха тыла. 5 – 11 кылаас. Автордар: 5 – 9 кылаас: Семенова С.С., 10 – 11 кылаас: 

Алексеев И.Е., Винокуров И.П., Петрова Т.И., Филиппов Г.Г. Дьокуускай, 2000 с.  

 

2 Учебниктар 1. 1. Петров Н.Е., Иванов С.А., Неустроев Н.Н., Семенова С.С. Саха тыла. 5 кылаас. Дьокуускай, 2015 с. 

2. 2.  Неустроев Н.Н., Васильев Е.К., Семенова С.С. Саха тыла. 6 кылаас.Дьокуускай, 2006 с. 

3 Методическай 

пособиелар 

1. Иитии кыьата. №4, 2007 с. 

2. Тереебут тыл уонна литература. №3 , 2007 с. 

3. Тереебут тыл уонна литература. №4  , 2007 с. 

4. Саха таабырыннара, ес хоьоонноро, чабыр5ахтара. Якутск, 2006 с. 

5. Кондакова У.Ф. Саха тылыгар дидактическай матырыйаал.  Дьок. , 1993 с. 

6. Кондакова У.Ф. Саха тылыгар дидактическай матырыйаал.  Дьок. , 1991 с. 

7. Аман ес. Дьок., 1994 с. 

8. Неустроев Н.Н. Ядрихинская А.Г. Ситимнээх  сананы сайыннарыы. Якутскай, 1990 с. 

9. Филиппова Н.И. Тереебут литератураны кылаас таьынан аа5ыы методиката. Якутск, 1991 с. 

10. Саввинов Н.Е. Саха тылыгар дидактическай матырыйааллар. Дьок., 1990 с. 

11. Петров Н.Е., Иванов С.А., Неустроев Н.Н., Семенова С.С. Саха тыла. 5 кылаас. Дьок. , 2000 с. 

12. Саха таабырыннара. Якутск, 1975 с. 

13. Саха фольклора. Хомуурунньук. Якутск. 1970 с. 

14. Борисова Н.М., Кондратьев А.А. Саха саната. Дьок., 1998с. 

15. Хардарысов С.Г.Сурук бэлиэтигэр эрчиллиилэр. 5-8 кылаастар.Дьок., 1990с. 

16. Неустроев Н.Н.Саха тылын синтаксиьын уерэтии методиката. Дьок., 1990с. 

 

 

 

4 –с чиэппэр 18 чаас 

Барыта – 70 чаас. 

       



17. Неустроев Н.Н., Поликарпова Е.М., Яковлева Т.И. 6 кылааска Саха тылын, литературатын уерэтии.Дьок., 

1993с. 

18. Скрябин В.В. Саха тылыгар уонна литературатыгар тирэх бэлиэлэри туьаныы. Дьок.,  1993с. 

19. Винокуров И.П. Саха тылын синтаксиьа. (Эрчиллиилэр) Дьок., 1992с. 

20. Черосов М.А., Филиппов Г.Г., Тимофеев С.И. Саха тылын 7-8 кылаастарга уерэтии. Дьок., 1979с. 

21. Сабарайкина Р.М., Гуляева А.Е. Саха тылыгар дидактическай матырыйаал. Дьок., 1989с. 

22. Сивцева Е.В., Болдовская Ф.П. Ситимнээх сана. Дьок., 1995с. 

23. Семенова С.С., Парфенова Н.П. Аахпыттан суруйуу текстэрэ. 5-11 кылаас.Дьок., 1999с. 

24. Филиппов Г.Г., Винокуров И.П. Саха тыла. Синтаксис. Дьок., 1995с. 

25. Неустроев Н.Н. Саха тылын методикатыгар очеркалар. Дьок., 1982с. 

26. Филиппов Г.Г. Саха тылын уерэтии методиката. Дьок., 1987с. 

27. Кычкина Е.Н. Тереебут литература5ын теье билэ5ин? Дьок., 2001с. 

28. Стручкова И.И. Саха бэргэн тыла-еье. Дьок., 1997с. 

29. Петрова Т.И., Винокурова М.С., Филиппова М.Е. Сахалыы сана.11кылаас. Дьок., 1994с. 

30. Винокуров И.П., Винокурова Н.И. Синтаксис. Дьок.,2002с 

31. Винокуров И.П., Винокурова Н.И. Тылы ырытыы онкула. Дьок.,2004с 

Уо.д.а. 

4 Эбии литература Уус-уран кинигэлэр 

Грамматическай ыйынньыктар 

Оҕоҕо аналлаах  сахалыы энциклопедиялар 

Билиини-керуун у кэнэтэр кинигэлэр 

5 Уерэх цифровой 

ресурсалара 

Кердерер-иьитиннэрэр 

пособиелар 

Дискэлэр 

Слайд-презентациялар 

Таблицалар, карточкалар 

6 Оонньуулар, 

оонньуурдар 

Тылы сайыннарар остуол оонньуулара 

 

7 Уерэнэр кабинет 

тэриллэрэ 

Кылаас дуоската 

Компьютер 

Кинигэ ыскааптара 

Учуутал остуола 

 



                                                                  VI  кылааска   сыл тумугэр үөрэнээччи тугу сатыыра:  

 

 

 

                                                                     

 

1. Сэhэргээhин, ойуулааhын, тойоннооhун текст сурун уратыларын ейдеен, сепке туhанан кэпсиир уонна 

суруйар.  

2. Идэ, туелбэ, эргэрбит, киирии тыллары сатаан арааран, то5оостоох эрэ кэмигэр туттар.  Билбэт тылын 

суолтатын тылдьытынан быhаарар. 

3. Сана чаастарын: аат тылы, да5ааhын, ахсаан, солбуйар ааты, аат туохтуур арааhын булар, таба суруйар. 

Ити тыллары этиигэ, текскэ нууччалыы тартаран туттубут миэстэни таба керер, теhе кыалларынан 

кеннерер (сахатытар).  

4. Саха тылын бар5а баайын туhанан, холкутук, хомо5ойдук этэр- тыынар, ойуулаан – оhуордаан суруйар. 

5. Араас тутуллаах тыллары кулгаа5ынан истэн уонна быраабыланы тутуhан ал5аhа суох суруйар. 

 

 

 

                                        

 

  


