
  



Саха тыла 

 
Быһаарыы сурук 

 

        Оскуолаҕа төрөөбүт тыл предметэ баһылыыр суолталаах. Бастакы сүһүөх оскуолаҕа төрөөбүт тыл түөрт сыл устата үөрэтиллэр. Төрөөбүт тылы 

үөрэтии олох саҥа ирдэбилигэр эппиэттиир, билиҥҥи оҕо сайдыытын хааччыйар соруктаах. Кыра кылаас оҕото өйдөөн, сөп тэтимнээхтик таба ааҕара, 

суруйара, онтун ырытара, дьиҥ чахчыны кытта тэҥнээн көрөрө, санаатын сааһылаан этэрэ, кэпсиирэ, кэпсэтэрэ, түмүктүүрэ бэйэтин төрөөбүт тылын 

билэриттэн тутулуктаах. 

       Программа сүрүн сыала-соруга – тылынан уонна суругунан саҥаны сайыннарыы, ортоку сүһүөх оскуолаҕа саха тылын уонна литература курсун 

үөрэтиигэ бэлэмнээһин. Манна биллэрэр, сайыннарар, иитэр сорук тэҥҥэ дьүөрэлэһэр. 

       Программа үгэс буолбут үөрэхтээһин тупсарыллыбыт систематыгар олоҕурар. Билии, сатабыл уонна үөрүйэх кээмэйэ үөрэх стандартын ирдэбилигэр 

сөп түбэһэр. 

      Алын кылаастарга төрөөбүт тылы үөрэтии программата түөрт сүрүн салаалаах: 

- грамотаҕа үөрэтии; 

- ааҕыыга үөрэтии; 

- фонетика, грамматика, таба суруйуу; 

- тылы сайыннарыы. 

      Хас биирдии салаа тылы туттуу түөрт көрүҥүн (истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу үөрүйэхтэрин) дэгиттэр сайыннарар соруктаах. 

      Бастакы сүһүөх оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии маннык принциптэргэ олоҕурар: 

Тылы кэлимсэ үөрэтии, ол аата ааҕыы, таба суруйуу, тылы байытыы, саҥарар саҥаны, толкуйдуур, айар дьоҕуру сайыннарыы бииргэ, уруок араас этабын 

курдук барар. 

      Саҥарар хайысхалаах үөрэтии, ол аата оҕо уруокка ааҕан, кэпсээн, саҥаран, суруйан, төрөөбүт тылын баайын баһылыыр, кэрэтин сөҕөр-махтайар, 

сатаан туһанарга үөрэнэр. 

Өйдөөн үөрэнии принцибэ. Ол аата үөрэнээччи тыл тутулун (грамматиканы) билэн, ол сокуонун тутуһан, литературнай тылынан сааһылаан саҥарар, 

суруйар. 

      Программа бастакы чааһыгар үөрэнээччи начаалынай оскуоланы бүтэрэригэр ситиһэр үөрүйэҕин уонна сатабылын сүрүн көрүҥнэрэ: 

- Тылы байытыы, этии оңоруу 

- Ааҕыы, интонацияны тутуһуу 

- Аахпыт тексинэн үлэ 

- Кылаас таһынан ааҕыы. 

 

Ситимнээн саҥарыы, айар дьоҕуру сайыннарыы 

 

       Таба суруйуу. Буочары тупсарыы. Онно сыл ахсын үөрэнээччи уруккутугар эбии туох сатабылы ылара ыйыллар, ону сэргэ инники кылааска ылбыт 

сатабыла куруук хатыланан, чиҥээн иһэр. 



       Программа иккис чааһыгар кылаас ахсын үөрэтии ис хоһооно, ол аата оҕо ылар билиитэ, өйдөбүлэ, үлэ хайысхата, ааҕар айымньы испииһэгэ 

чопчуланар. Ол теманы үөрэтэн үөрэнээччи тугу сатыыра эмиэ кылаас ахсын үөрүйэх уонна сатабыл ирдэбилигэр көстөр. 

       Үөрэтии сүрүн хайысхата салгыы үөрэх кинигэтигэр ыйытыы арааһыгар, эрчиллии сорудаҕар чопчуланар. Ону ааһан учуутал уруокка үөрэтэр 

ньымата улахан оруолу ылар. Онно учуутал урукку курдук оҕоҕо билии биэрээччи эрэ буолбакка, оҕону бэйэтин сайдыы суолугар киллэрэн, киһи 

буоларыгар, айар – тутар аналын буларыгар көмөлөһөөччү буолар кэмэ кэллэ. Онон  учебнигы суруйар дьон, уруогу ыытар учуутал программа сүрүн 

принциптэрин сөпкө өйдүүр.  

 

Тематическай былаан 

 

№ Тиэмэ аата Барыта Ол иһигэр: 

хонтуруолу-

най үлэ 

саҥаны 

сайынна- 

рыы 

бэрэбиэркэ- 

лиир үлэ 

1 Киирии эрчиллиилэр  4   1 

2 Аһаҕас дорҕооннор  12 1 1 1 

3 Бүтэй дорҕооннор  12 1 2 1 

4 Киирии дорҕоон уонна буукуба  12  1 2 

5 Сүһүөх арааһа 6 1  1 

6 Тыл састааба  6  1 1 

6 Предмет өйдөбүлэ 12  3 2 

7 Предмет бэлиэтэ 8 1 1 1 

8 Предмет тугу гынара 10 1 2 2 

9 Этии 10  2 2 



10 Хатылааһын  10  1  

      

      

 Барыта  102 5 14 14 

 

 

Куурус ис хоһооно 

 

Киирии эрчиллиилэр (4 ч) 

Аһаҕас дорҕооннор (12 ч) 

      Сахалыы дорҕоон арааһа. Тыл сүһүөҕүн, дорҕоонун арааран истэр, ырытар, суруйар сатабылы чиҥэтии. 2 сиргэ уһатыылаах, дифтоннаах, 

хоһулаһыылаах тылы таба суруйуу.  

 

Бүтэй дорҕооннор (12 ч) 

      Маарыннаһар бүтэй дорҕоонноох тылы чуолкайдык саҥарыы, таба суруйуу. Чуолкайа суох этиллэр бүтэй дорҕоон сэргэстэһиитин чуолкайдык 

саҥарыы, таба суруйуу (ҥк, нк, рдь, лдь, йг уо.д.а). Сүһүөх бүтэһигэр ньиргиэрэ суох бүтэй дорҕоон ньиргиэрдэнэр тылын таба суруйуу. Тылы сүһүөххэ 

араарар, көһөрөр үөрүйэҕи чиңэтии.  

 

Киирии дорҕоон уонна буукуба (12 ч) 

      Киирии тылы таба суруйуу. Сахалыы, нууччалыы суруллар тылы бутуйар түбэлтэни сэрэтии. Дорҕоон уонна буукуба сөп түбэспэт тылы таба 

суруйуу. Икки аһаҕас дорҕоон, икки бүтэй дорҕоон сэргэстэспит тылын таба суруйуу. Алфавит көмөтүнэн тылы була үөрэнии.  

 

Тыл састааба (6 ч) 

      Сыһыарыы аһаҕас дорҕоонун 4 вариана. Тылга хас да сыһыарыы эбиллэрэ. Нууччалыы суруллар тылга сахалыы сыһыарыы эбиллэрэ. 

 

Аат тыл (12 ч) 
     Аат тыл өйдөбүлэ. Ким? ыйытыыны саха уонна нуучча тылыгар туттуу. Айылҕа көстүүтүн, хайааһын аатын, хомуур, абстрактнай өйдөбүлү көрдөрөр 

аат тылы наардааһын, этиигэ биир ахсааҥҥа туттуу. Айылҕаттан элбэх предмет аатын биир ахсааҥҥа туттуу. Паараласпыт аат тылы биир ахсааҥҥа 

туттуу.      Аат тылтан атын аат тылы үөскэтии, сыһыарыы арааһа. 

 

Даҕааһын аат (8 ч) 



       Даҕааһын аат өйдөбүлэ. Этииттэн ыйытыы туруоран даҕааһын аат + аат тыл ситими булуу. Предмет өҥүн, дьүһүнүн, кээмэйин, быһыытын, 

хаачыстыбатын көрдөрөр даҕааһын ааты наардааһын. Аат тылы даҕааһын суолтатыгар туттуу. Аат тылтан даҕааһын ааты үөскэтии. Маарыннаһар уонна 

утары суолталаах даҕааһын ааттар. 

 

Туохтуур (10 ч) 

      Туохтуур өйдөбүлэ. Этииттэн ыйытыы туруоран аат тыл+туохтуур ситими булуу. Предмет тугу гынарын, хайдах буоларын көрдөрөр туохтууру 

наардааһын. Аат тылтан туохтууру үөскэтии. Туохтуур ааспыт, билиҥҥи, кэлэр кэмэ, биир, элбэх ахсаана, 1, 2, 3 сирэйэ. Көмө туохтууру, паараласпыт 

туохтууру туттуу. Маарыннаһар суолталаах туохтуур. 

 

Этии (10 ч) 

     Сэһэн, ыйытыы, соруйуу, күүһүрдүү этии. Этии интонацията, этии бүтэһигэр турар сурук бэлиэтэ. Туһаан уонна кэпсиирэ  ситимэ биир уонна элбэх 

ахсааҥҥа турара. Этии ойоҕос чилиэннэрэ. Биир уустаах чилиэннээх этии, интонацията, сурук бэлиэтэ. 

 

Хатылааһын (10 ч) 

 

2 кылаас үөрэнээччитэ төрөөбүт тылын туһанар 

үөрүйэҕэ уонна сатабыла 

 

Тылы байытыы, этии оҥоруу. 

 

       Тыл олоҕун, сыһыарыытын араарар. Тылтан атын тылы үөскэтэр. Уруулуу тылы булар. Синоним, антоним, омоним тылы араарар, булар, туттар. 

Билбэт тылын булан, суолтатын ыйыталаһан билэр. 

       Саха тыа этигэн ньыматын (саҥа аллайыыны, дьүһүннүүр, тыаһы үтүктэр тылы, эбиискэни) сатаан туһанар. 

       Тэнийбэтэх этиини ыйытыы көмөтүнэн тэнитэр. Судургу этии арааһын туттар. Этиигэ тылы, дорҕоону дьүөрэлиир. Биир уустаах чилиэҥҥэ запятойу 

туруорар. 

Таба суруйуу 

 

       Уһун аһаҕас дорҕоонноох сыһыарыы арааһын (- ааччы, -чаан, -ааһын, -лаах, -ыык, -лыын, -ыыһы, –аары о.д.а) ырытан таба суруйар. Дифтоннаах 

сыһыарыы арааһын (ууруом, кыайыам) ырытан, 2-3 сүһүөхтээх тылы таба суруйар. 

       Сыһыарыы эбиллэригэр хоһулаһар, сэргэстэһэр бүтэй дорҕоон үөскүүр 2-3 сүһүөхтээх тылы таба суруйар (ыттар, тоҥнум). 

       Икки сиргэ маарыннаһар эбэтэр чуолкайа суох иһиллэр бүтэй дорҕоонноох тылы таба суруйар (көхө, таҥаһа, мөҥүмэ). 

       Икки сиргэ киирии дорҕоонноох тылы (Кавказ, жирафа, алфавит), сэргэстэспит бүтэй дорҕоонтон саҕаланар (дружина, мрамор), бүтэр (киоск, 

мотоцикл) тылы таба суруйар. 

Сылга барыта – 102 чаас, нэдиэлэҕэ – 3 чаас. Учебник: И.И.Каратаев, Х.Г.Микушина «Саха тыла» 2000 с. 

Үөрэх дьылын бүтүүтэ үөрэнээччигэ ирдэбил 



- саха тылын дорҕооннорун арааһын билэр; 

- тылы табатык сүһүөхтүүр; 

- тыл сүһүөхтэрин уонна дорҕооннорун ырытар; 

- предмет аатын, бэлиэтин, тугу гынарын көрдөрөр тыллары ыйытыы көмөтүнэн быһаарар; 

- кэпсиир, ыйытар, соруйар, күүһүрдэр этиилэри сөпкө интонациялаан саҥарар, быһаарар; 

- этии тутаах чилиэннэрин бэлиэтиир, дакаастыыр; 

- аахпыттан суруйар буолуохтаах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Уруок тиэмэтэ Үөрэнээччи сатабылы иҥэринэригэр 

туһуламмыт үлэтин көрүҥэ 

 

Ыытыллар күнэ-ыйа Быһаарыы 

Былаан. Ыытыл. 

  1 чиэппэр (27ч.)    

1 Саҥарар саҥа этиилэртэн турара Этии бүтүүтэ тохтобул оҥоһулларын 

кэтээн көрөр. Этии схематын туттар 

сатабыл. Текси этиилэргэ араарар. Этии 

схематын оҥорор. Этиини сөпкө 

интонациялаан саҥарар. Тыл дорҕоонун 

схематын оҥорор сатабыл. 

   

2 Этии тыллартан турара    

3 Этии суруллуута    

4 Тыл дорҕоонтон турара    

 Аһаҕас дорҕооннор     

5 Аһаҕас дорҕоон араастара Кылгас уонна уһун аһаҕас дорҕооннору 

табатык саҥарар, тылы дорҕоонунан 

ырытар. Кылгас а/д уһатан саҥа тылы 

таһаарар, кэтээн көрөр. Тыл схематын 

таба туттар сатабылы сайыннарыы. 

Этиигэ тыллары таба ситимниир, биир 

тылынан араас суолталаах тыллар 

ситимнэрин оҥорору билэр. Дорҕооннору 

арааран истэр. 1-2 этиини өйтөн суруйар 

үөрүйэҕи сайыннарыы.Ис хоһоонунан 

көрөн текскэ аат булар. Кылгас, уһун а/д, 

дифтоннары тылтан истэн араарар. 

Тыллары сааһылаан этии оҥорор. 

Пааранан үлэлииргэ үөрүйэҕи 

сайыннарыы. Тылы дорҕоонунан ырытар. 

   

6 А/д кылгастык уонна уһуннук 

этэртэн тыл суолтата уларыйара 

   

7 Ситимнээх саҥа: чопчу темаҕа 

сибээстээх этиилэри оҥоруу. 

   

8 Дифтоннар.    

9 Уһун а/д уонна дифтоннар.    

10 Тыл ситимэ.    

11 Маарыннаһар дорҕоонноох тыллары 

тэҥнээн көрүү. 

   

12 Ситимнээх саҥа: хартыынанан 

кэпсээн оноруу. 

   

13 Бэрэбиэркэлиир диктант.     

14 Аьаҕас дорҕоон араастара.    

15 Чиҥэтиигэ эрчиллиилэр.    

16 Чиҥэтиигэ эрчиллиилэр.    

 Бутэй дорҕооннор     

17 Бутэй дорҕооннор (уос, тиис, тыл 

б/д) 

А/д этиллиитин б/д этиллиитигэр 

тэҥниир, кэтээн көрөр. Маарыннаһар б/д-

х тыллары арааран истэр, саҥарар, 

тылтан маарыннаһар б/д булар. Схеманан 

үлэлиир. Тылга б/д сэргэстэһиитин 

   

18 Маарыннаһар б/д    

19 Сэргэстэһэр б/д    

20 Сэргэстэһэр б/д тыллар.    



21 Саҥаны сайыннарыы: этии 

интонацията. 

арааран истэ, таба суруйа үөрэнэр. 

Сэргэстэспит б/д сүһүөххэ икки аҥы 

араарар үөрүйэҕи сайыннарыы. 

Сэргэстэспит б/д текстэн чопчу арааран 

истэр. Ыйытыыга толору эппиэтиир 

үөрүйэҕи сайыннарыы. Сэргэстэспит б/д 

тыллары тэҥниир, кэтээн көрөр, арааран 

истэр үөрүйэҕи сайыннарыы. Тыл 

уларыйарыгар хоһулаһыы үөскүүрүн 

кэтээн көрөр, табатык сүһүөхтээн саҥара 

үөрэнэр. Сэргэстэспэтэх, хоһуласпатах 

б/д тыллартан хоһуласпыт, сэргэстэспит 

б/д-х тыллары арааран истэр, таба 

суруйар. Сэргэстэспит, хоһуласпыт б/д-х 

тыллары кэтээн көрөр. 

   

22, 

23, 24 

Хоһулаһар б/д тыллар.    

25 Сэргэстэһэр уонна хоһулаһар б/д 

тыллар. 

   

26 Хатылааһын: а/д уонна б/д    

27 Хонтуруолунай диктант.    

 2 чиэппэр (21ч.) 

28 Саҥаны сайыннарыы: хартыынанан 

кэпсээн оҥоруу. 

Ыйытыыны сатаан туруорар, киниэхэ 

табатык эппиэттиир, этиилэри сөпкө 

сибээстээн тылынан кэпсээн оҥорор. 

   

 Киирии дорҕооннор уонна 

буукубалар 

    

29, 30 Я, Ё, Е, Ю буукубалар. Я, е, ё, ю буукубалар икки дорҕоону 

бэлиэтиир тубэлтэлэрин өйдөөн истэр 

уонна суруйар. Бу буукубалар сымнаҕас 

б/д бэлиэтииллэрин өйдүүр. Сымнаҕас 

б/д тыл кэннигэр а/д иннигэр турар 

тубэлтэлэрин өйдөөн истэр. Ж, ш 

дорҕоонноох тыллары чуолкайдык истэр, 

саҥара таба суруйар. С-з, ц-щ, в-ф 

дорҕоонноох тыллары таба истэр, 

чуолкайдык саҥара уонна суруйар. 

Нууччалыы суруллар тыллары таба 

суруйар. Тыллары уонна этиилэри ис 

   

31, 32  Ь буукуба    

33 З, Ш, Ж, Ц, Щ, В, Ф дорҕоонноох 

тыллар. 

   

34, 35 Маарыннаһар б/д тыллар.    

36 Ж-Ш дорҕоонноох тыллар.    

37 С-З дорҕоонноох тыллар.    

38 В-Ф дорҕоонноох тыллар.    



хоһоонунан ситимниир. 

39 Саҥаны сайыннарыы: хартыынанан 

кэпсээн оноруу. 

Ыйытыыны сатаан туруорар, киниэхэ 

табатык эппиэттиир, этиилэри сөпкө 

сибээстээн тылынан кэпсээн оҥорор. 

   

40 Бэрэбиэркэлиир диктант.     

 Сүһүөх арааһа     

41 Аһаҕас сүһүөх, төттөрү сүһүөх Тылы таба сүһүөхтүүр, а/д ахсаанынан 

көрөн сиһилии быһаарар сатабыл. Аһаҕас 

сүһүөх арааһын, кини миэстэтин билэ 

үөрэнэр. Тыл сүһүөхтэрин схеманан 

көрдөрөр. Сүһүөхтэр араастарын 

билиитин чиҥэтэр, түмүк оҥорор 

сатабыл. Тылы таба көрөр үөрүйэҕи, 

сүһүөххэ араарар сатабылы сайыннарыы. 

Схеманан таба бэлиэтиир сатабылы 

чиҥэтэр. 

   

42 Көнө, сабыылаах сүһүөх.    

43, 44 Тылы сөпкө сүһүөхтээһин, көһөрүү.    

45 Хонтуруолунай диктант.    

46 Хатылааһын.    

 Тыл састааба    

47 Тыл олоҕо уонна сыһыарыыта.    

48 Тыл сыһыарыы көмөтүнэн 

ситимнэһэрэ. 

   

 3 чиэппэр (30ч.) 

49 Тыл сыһыарыы көмөтүнэн 

ситимнэһэрэ. 

Тыл олоҕун, сыһыарыытын билэр, 

араарар. Этиигэ тылы таба ситимниир, 

олоҕун, сыһыарыытын араарар. 

Нууччалыы суруллар тылга сахалыы 

сыһыарыы сыстарын өйдүүр. Этиигэ 

тыллары, текскэ этиилэри сатаан 

ситимниир. 

   

50, 51 Нууччалыы суруллар тыл 

сыһыарыыта. 

   

52 Ситимнээх саҥа: ыйытыы көмөтүнэн 

этиилэри оҥоруу. 

   

 Предмет өйдөбүлэ     

53 Предмет аатын көрдөрөр тыллар. Предмет аатын, бэлиэтин, тугу гынарын 

көрдөрөр тыллары арааран өйдүүр. 

Этиигэ тыллары табатык ситимниир. 

Билиитин чиҥэтэр, тылга, улэҕэ туттар. 

Үлэтин  былаанныыр. Тылы 

бөлөхтөрүнэн наардыыр, кэтээн көрөр. 

Аахпыттан кэпсиир үөрүйэҕи 

сайыннарар. Тылга ыйытыы туруорар. 

   

54 Предмет бэлиэтин көрдөрөр тыллар.    

55 Предмет тугу гынарын көрдөрөр 

тыллар. 

   

56 Ситимнээх саҥа: кэпсээн оноруу    

57 Ким? Туох? Ыйытыыга хоруйдуур 

тыллар. 

   

58 Анал уонна уопсай ааттар.    



59 Анал аат суруллуута. Предмет аата икки араастааҕын билсэр. 

Анал ааттары таба суруйар, атын тылы 

кытта ситимниир. Биир ахсааҥҥа турар  

предмети элбэх ахсааҥҥа туруорар. 

   

60 Ситимнээх саҥа: чопчу темаҕа 

кэпсээн оҥоруу. 

   

61 Предмет аата биир элбэх ахсааҥҥа 

туттуллара. 

   

62 Чиҥэтиигэ эрчиллиилэр.    

63 Бэрэбиэркэлиир диктант.     

64 Ситимнээх саҥа: айар уруок. Оҕо тугу гынарын былааннанар. Куолаан 

үлэҕэ бэйэтин, атын оҕо үлэтин 

былааннаахтык бэрэбиэркэлиир. 

Тыллары хатылаабакка, сыыс тыллары 

туттубакка кэпсиир. 

   

 Предмет бэлиэтэ     

65 Ханнык? Хайдах? Диэн ыйытыыга 

хоруйдуур тыл. 

Тыл ситимиттэн, этииттэн предмет 

хайдаҕын көрдөрөр тылы булар. 

Билиитин чиҥэтэр, тылга, улэҕэ туттар. 

Тыл ситимин оҥорон этиигэ туттар. 

Маарыннаһар уонна утары суолталаах 

тыллары булар, туттар. 

   

66, 67 Предмет өҥүн, дьүһүнүн, майгытын, 

хаачыстыбатын көрдөрөр тыллар. 

   

68, 69 Маарыннаһар уонна утары 

суолталаах тыллар. 

   

70 Ситимнээх саҥа: айан суруйуу.    

71 Бэрэбиэркэлиир улэ.    

72 Чиҥэтиигэ эрчиллиилэр.    

 Предмет тугу гынара     

73 Тугу гын, хайаа диэн ыйытыыга 

хоруйдуур тыллар. 

Этииттэн тугу, хайаа диэн ыйытыыга 

хоруйдуур тыллары булар. Ыйытыы 

туруоран предмет аатын уонна тугу 

гынарын көрдөрөр тыллары сатаан 

ситимниир. Предмет тугу гынарын 

көрдөрөр тыллары бириэмэнэн уларытар. 

Ситимнээх саҥаны сайыннарар. 

   

74 Предмет хайдах буоларын көрдөрөр 

тыллар (утуй, үөр, хомой, уун). 

   

75 Биир уонна элбэх ахсаан.    

76 Хонтуруолунай диктант.    

77 Билигин буолар хайааһын.    

78 Урут буолбут хайааһын.    

 4 чиэппэр (24ч.)    

79 Хойут буолар хайааһын.    



80 Хатылыыр эрчиллиилэр.    

81 Бэрэбиэркэлиир үлэ.    

82 Алҕаска үлэ.    

 Этии     

83, 84 Этии өйдөбүлэ. Тыллар ситимнэһэн этиини 

үөскэтэллэрин өйдүүр. Этии бүтүүтүгэр 

куолаһы намтатар уонна кыра тохтобул 

оҥорор. Этии бүтүүтүгэр сурук бэлиэтин 

сөпкө туруорар.  Этииттэн тутаах 

тыллары булар. Этии араастарын араарар, 

интонацияны тутуһар. 

   

85, 86 Этии тутаах тыллара.    

87 Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этиилэр.    

88 Этии биир уустаах чилиэннэрэ.    

89 Ыйытар, күүһүрдэр этиилэр.    

90 Сэһэн, кэпсиир, соруйар этиилэр.    

91 Барбыты чиҥэтии.    

92 Бэрэбиэркэлиир үлэ.    

 Түмүктүүр эрчиллиилэр     

93, 94 Дорҕоон. Тыл. Этии. Тыл олоҕун, сыһыарыытын эндэппэккэ 

билэр сатабыл. Үөрэнээччи оҥорбут 

этиитин чочуйар, тупсарар үөрүйэҕи 

сайыннарыы. Санаатын сааһылаан этэр, 

ситимнээх саҥаны сайыннарар. Предмети 

бөлөхтөрүнэн наардыыр сатабылы 

чиҥэтии. Этииттэн предмет бэлиэтин, 

аатын көрдөрөр тыллары булар. Этиигэ 

тыллары табатык тутта, ситимнии 

үөрэнэр. Тылы, этиини алҕаһа суох 

суруйар, кэтээн көрөр 

   

95, 96 Тыл олоҕо, сыһыарыыта.    

97, 98 Предмет аатын, бэлиэтин, тугу 

гынарын көрдөрөр тыллар. 

   

99 Хатылыыр эрчиллиилэр.    

100 Хонтуруолунай үлэ.    

101, 

102 

Барбыты чиҥэтии.    

  


