


                                                                         Литературнай ааҕыы  уруоктара 
                                                                     

                                                                         (Л.В.Захарова, Л.К.Избекова «Саһарҕа») 

 

                              Нэдиэлэҕэ: 2 ч (барыта 68 ч.)           1 чиэппэр – 18 ч 

                                                                                           2 чиэппэр – 14 ч 

                                                                                           3 чиэппэр – 20 ч 

                                                                                           4 чиэппэр – 16 ч 

«Литературнай ааҕыы» үөрэх предметин анала – оҕоҕо ааҕар дьоҕуру олохсутуу, ааҕыы бэйэ кыаҕын сайыннарыыга суолталааҕын 

өйдөтүү. 

 Сыаллара: 

 Ааҕыы уопсай култууратын иҥэрии; ааҕар үөрүйэҕи олохсутуу; саҥа араас көрүҥүн сайыннарыы; 

 Оҕону ааҕыы араас эйгэтигэр сөптөөх научнай литератураны хабан туран киллэрии; 

 Уус-уран айымньыны ааҕыы нөҥүө уйулҕаны хамсатан иэйиини уһугуннарыы, тыл искусствотыгар эстетическэй сыһыаны 
үөскэтии; айар дьоҕуру сайыннарыы; 

 Ааҕыы нөҥүө сиэр - майгы үтүө өрүттэрин олохсутуу; Саха сирин, Россия уонна тас дойду норуоттарын култуураларыгар 
убаастабылы иитии. 

Сыалы ситиһэргэ маннык соруктар тураллар:  

 Ааҕыы араас ньыматын баһылааһын; 

 тиэкиһи кытта үлэ сүрүн сатабылын иҥэрии; 

 наадалаах литератураны булан туһаныы; 

 ааҕыыга интэриэһи үөскэтэн, кинигэҕэ тапталы иҥэрии; 

 айан кэпсиир уонна суруйар үөрүйэхтэри сайыннарыы; 

 норуот тылынан уонна уус-уран айымньытын духуобунай ис номоҕун нөҥүө иэйиини уһугуннаран, олох араас 
кестуутугэр сиэрдээх сыЬыаны уескэтии; 

 уус-уран айымньы тылыгар болҕомтолоох буолууну ситиһии; 
төрөөбүт уонна араас омук литературатын арааран өйдөөн, ол нөҥүө норуоттар доҕордуу сыһыаннарын олохсутуу. 

 

Үөрэх предметин үөрэтии түмүктэрэ 

Ытык өйдөбүлү үөрэнээччигэ иҥэрии түмүгэ: 

 киһи сайдыылаах уонна ситиһиилээх буоларыгар төрөөбүт тылынан ааҕыы суолтатын өйдүүр; уус-уран литератураны тылынан 
искусство ураты көрүҥүн быһыытынан сыаналыыр; 

 тулалыыр эйгэ туһунан билии-көрүү, ааҕыы көмөтүнэн кэҥиирин-дириҥиирин өйдүүр; 



 норуот айымньыта уонна уус-уран литературата саха төрүт олоҕун-дьаһаҕын, историятын, тылын-өһүн, култууратын көстүүтэ 

буоларын өйдүүр, сыаналыыр; 

 Саха сирин, Россия уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕан, атын норуот култууратын, литературатын 
ытыктыыр 

 Үтүөнү-мөкүнү, сырдыгы-хараҥаны арааран, сиэри тутуһуу, амарах, аһыныгас, дьоҥҥо кыһамньылаах майгы үчүгэйгэ тиэрдэрин 
өйдүүр. 

 

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ: 

 Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыал-сорук туруорунар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр; үлэтин хонтуруолланар, сыаналана 

үөрэнэр; 

 Уруокка, уруок таһынан улэҕэ бэриллибит сорудаҕынан араас информационнай эйгэ кыаҕын талар, туһанар; 

 Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, үөскээбит көстүүлэри, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр; 

 Уус-уран айымньы сүрүн ис хоһоонун, дьоруойдар араас сыһыаннарын, сүрүн сюжет сайдыытын ырытан, анал бэлиэ, графика 

көмөтүнэн быһаара, ситимнии, тиһиктии үөрэнэр; 

 Аахпытыгар уонна тус уопутугар олоҕуран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир; 

 Уус-уран айымньыны ырытыы кэмигэр бодоруһуу сиэрин тутуһан, бииргэ үлэлиир кыахтанар; 

 Доҕотторун, төрөппүттэрин, кылаас иннигэр кылгас иһитиннэриини оҥорор; 

 Бэриллибит тиэмэҕэ санаатын сааһылаан айан кэпсиир, суруйар. 

 

Тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ: 

 ааҕыы сүрүн үөрүйэхтэрин баһылыыр; 

 айымньы араас көрүҥүн болҕойон истэр;норуот айымньыта уонна уус-уран  литература, төрөөбүт уонна атын омук литературата 
диэн араарар; 

 аахпыт уус-уран айымньытын суруйааччытын (саха уонна омук) аатын уонна көрүҥүн (жанрын) болҕойор үөрүйэхтээх; 

 сааһыгар сөптөөх араас көрүҥнээх (уус-уран, үөрэх, научнай-популярнай) тиэкиһи үчүгэйдик өйдүүр, ырытар, туһанар; 

 кэпсэтии араас көрүҥүн (сиһилии, кылгатан, талан, быһа тардан)билэр; сорудах быһыытынан туһааннаах көрүҥҥэ сөп 
түбэһиннэрэн кэпсиир; 

 сөбүлээн аахпыт айымньытын туһунан ааҕааччы дневнигэр (альбом, тэтэрээт) уһуктубут иэйиитин үллэстэн санаатын суруйар; 

 сааһыгар сөп түбэһэр айымньы тылын араас дэгэт суолтатын өйдүүр, тоһоостоох миэстэҕэ кубулуйбат уус-уран быһаарыыны 
(эпитети), өс хоһоонун, уус-уран ньыма арааһын кэпсииригэр туһанар; 

 айымньыттан сөбүлээбит кэрчигин талан үөрэтэр, өйтөн хоһоонноохтук ааҕар; 

 чопчу тиэмэҕэ араас көрүҥнээх суругунан айар улэни толорор. 

 



Үөрэтии түмүгэр салгыы үөрэнэргэ бэлэм буолууну кэрэһэлиир сайдыы таһымыгар киирэллэр: 

 тулалыыр эйгэни билиигэ уус-уран литератураны ааҕыы суолтатын өйдүүр; 

 уус-уран литература киһи- аймах ытык өйдөбүллэрин билиһиннэрэр суолтатын иҥэринэр; 

 айымньы көрүҥүн быһаарар, дьоруойу ойуулааһыҥҥа ырытыыны, тэҥнээһини туттары сатыыр; 

 араас тиэкистэн туһааннаах информацияны ылар; 

 ыйынньыгынан, энциклопедиянан, о.д.а. матырыйаалларынан сатаан үлэлиир. 
 

                                     2 кылаас үөрэнээччитэ ааҕыы уруоктарыгар  туһанар үөрүйэҕэ уонна сатабыла: 

 

                                                                          Ааҕыы, интонацияны тутуһуу. 

 

Тиэкиһи сөпкө, өйдөөн (сыыһа аахпытын бэйэтэ көннөрөн) таска доргуччу ааҕар. Точкаҕа, запятойга тохтоон, тыын ылар, 

куолаһын уларытар. Ыйытыы, соруйуу, күүһүрдүү этии интонациятын тутуһар. Оруолунан үллэстэн ааҕар. 

  

Аахпыт тиэкиһинэн үлэ. 

 

1. Тиэкистэн билбэт тылын булан ыйытар. Автор уус тылын, бэргэн этиитин өйүгэр хатыыр. 

2. Тиэкис ис хоһоонунан ыйытыы эппиэтин кинигэттэн булар. Уопсай ыйытыыга бэйэтин тылынан 2-3 этиинэн эппиэттиир 

(айымньыттан тугу биллиң?). Тиэкискэ ыйытыы туруорар. 

3. Тиэкис ис хоһоонун автор тылынан сыыс тыла суох сиһилии кэпсиир. Оруолунан кэпсиир. 

4. Саха суруйааччыларын ааттарын, 2-3 аыймньыларын билэр. Тиэкис сүрүн санаатын өйдүүр. Тиэкис аатын быһаарар, уларытар. 

  

 

                                                                                           Кылаас таһынан ааҕыы. 

 

            Учуутал ис хоһоонун кылгастык кэпсээбит эбэтэр сороҕун кэпсээбит кинигэтин кылаас таһыгар ааҕар. Айымньы авторын аатын      

            өйдүүр. Библиотекаҕа сылдьар бэрээдэги тутуһар. Бибилэтиэкэттэн билсибит суруйааччытын атын айымньытын эбии булан ааҕар. 

Аахпыт айымньытыгар кылгас сыанабылы суруйар 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

 

               Уруок тиэмэтэ 

 

Чаас 

 

     Үөрэнээччи сатабылы 

иҥэринэригэр туһуламмыт үлэтин 

көрүҥэ 

    

 

         Дьиэҕэ сорудах 

Дата 

Бы-

лаан 

Факт 

                                                                                           1 чиэппэр (18ч.) 

1 Тобуруокап П.Н. Оскуолабыт, 

дорообо! Учууталга үөрэммиттэр 

1 - сорудаҕы толоруу хаамыытын истэн 

тэринэр; 

- бэйэ уонна атын оҕо эппиэтин 

тэҥнээн истэр; 

-хоһоону доргуччу, куолаһы уларытан 

ааҕар; 

- ыйытыыга сатаан хоруйдуур; 

Хоһоону өйгө үөрэтии 

(талан ылан) 

  

2 Тобуруокап П.Н. Доҕордоһуу 

тойуга. Мэнигийээн-Мэникчээн 

1   

3 Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон. 

Славик уонна Кэнчээри. 

Сымыйалыаҥ бэйэҕэр куһаҕаны 

оҥостуоҥ. 

1 - хоһоон сүрүн санаатын быһаарар; 

- бэйэ доҕорун туһунан кэпсиир; 

-билбэт тылы быһаарыылаах 

тылдьыттан буларга үөрэнэр. 

Ис хоһоонун кэпсээһин   

4 Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон. 

Маныыһыт уонна торбуйах. 

1 - бүтүн тылынан ааҕар; 

- кэпсээн ис хоһоонун өйдуур, 

кэпсиир; 

- ыйытыыга сатаан хоруйдуур; 

-айымньы сүрүн санаатын быһаарар; 

Ыйытыыга сөптөөх 

эппиэти булуу  

  

5 М.Д.Ефимов. Куобах кутуруга 

уолчаан. 

1 - оруолунан сатаан ааҕар; 

- бүтүн тылынан ааҕар; 

- кэпсээн ис хоһоонун өйдүүр, 

кэпсиир; 

- ыйытыыга сатаан хоруй биэрэр; 

-бэйэ уонна атын оҕо эппиэтин 

тэҥнээн истэр. 

Дорҕоонноохтук ааҕыы   

6 П.А.Слепцов-Ойуунускай. Өйдөөх 

оҕо 

1 Оруолларынан ааҕыы   

7 П.А.Слепцов-Ойуунускай. Саһыл 

уонна балыксыт 

 

 

 

1 - остуоруйаны бэйэ тылынан кэпсиир; 

- бүтүн тылынан ааҕар; 

-тиэкис аатынан, тиэмэтинэн, 

ойуутунан ис хоһоонун сабаҕалыыр. 

Бэйэ тылынан кэпсээһин   



8 А.И.Софронов. Оҕо-оҕо эрдэххэ. 

Туллук-туллук доҕоттор. 

1 - хоһоону доргуччу, куолаһы 

уларытан ааҕар; 

- ыйытыыга сатаан хоруй биэрэр; 

- тиэкиһи үргүлдьү ааҕар. 

Хоһоонтон быһа тардан 

өйгө үөрэтии 

  

9 Кылаас таһынан ааҕыы. 

П.Тобуруокап. Чуоччаас. Баай оҕо 

1 -суруйааччы атын айымньытын булан 

ааҕар, кылгас сыанабыл оҥорор, 

   

10 С.П.Данилов. Хорсун уол 1 - тиэкиһи үргүлдьү ааҕар; 

- бэйэ олоҕуттан буолбут түбэлтэни 

кэпсиир; 

- атын оҕо кэпсээнин болҕойон истэр. 

Бэйэ олоҕор буолбут 

түбэлтэни кэпсээһин 

  

11 С.П.Данилов. Барытын киһи 

оҥорор. 

1 - ыйытыы көмөтүнэн сирдэтэн 

кэпсээн ис хоһоонун кэпсиир; 

- тиэкиһи үргүлдьү ааҕар; 

- бэйэтин санаатын этэр; 

Ыйытыыларынан 

сирдэтэн ис хоһоонун 

кэпсээһин. №3, с.30 

  

12 Сем. П.Данилов. Өлүөнэ эбэкэм 1 - төрөөбүт дойду туһунан кэпсиир; 

-хоһоону өйтөн доргуччу, куолаһы 

уларытан ааҕар; 

-бэйэ уонна атын оҕо эппиэтин 

тэҥнээн истэр; 

-билбэт тылын быһаарыылаах 

тылдьыттан булар; 

-хоһоонноохтук ааҕарга эрчиллэр; 

-айымньы ис хоһоонун, тылын-өһүн , 

саҥа интонациятын болҕойон истэр;  

-ааптар иэйиитин, санаатын булан 

этэр, быһаарар; 

-ыйытыыны сөпкө өйдөөн бодоруһуу 

быраабылатын тутуһан хоруйдуур; 

-бэриллибит тиэмэҕэ сүрүн санаатын 

этэр, дакаастабылы булар. 

Дорҕоонноохтук ааҕыы. 

Төрөөбүт дойду туһунан 

кэпсээн оңоруу. 

  

13 Сем. П.Данилов. Саха үҥкүүтэ. 

Сахам сирэ. 

1 Хоһоонтон быһа тардан 

өйгө үөрэтии 

  

14 И.К.Данилов. Туймаада хочото 1    

15 Л.А.Попов. Сахам сирин 

таптыыбын. 

1 Хоһоон айарга холонуу   

16 Л.А.Попов. Кыталыктар 

кырдаллара. Эйэ ырыата. 

1 Дорҕоонноохтук ааҕыы   

17 С.Р.Кулачиков-Эллэй. Төрөөбүт 

дойдубар. Таба 

1 Хоһоону өйгө үөрэтии 

(талан ылан) 

  

18 Кылаас таһынан ааҕыы. 

С.Омоллоон. Дьэрэкээн оҕолор 

1    

2 чиэппэр (14ч.) 

19 С.С.Яковлев-Эрилик Эристиин. 

Кыһыҥҥы түүн 

1 - тиэкиһи үргүлдьү ааҕар; 

- кэпсээн ис хоһоонун уруһуйунан 

көрдөрөр; 

Кэпсээн ис хоһоонун 

уруһуйдааһын 

  



-айымньы араас көрүҥүн өйдөөн, 

сүрүн чааска арааран ааҕар. 

20 М.Е.Тимофеев. Халыма 1 - хоһоону доргуччу, куолаһы 

уларытан ааҕар; 

- саңа дьыл туһунан бэйэтэ кэпсээн 

толкуйдуур; 

Дорҕоонноохтук ааҕыы   

21 М.Е.Тимофеев. Табалар. Сахабыт 

сирэ 

1 Өйгө үөрэтии   

22 П.П.Одорусов. Кыһын Тымныы 

оҕонньор. 

1 Кэпсээн айыы «Саҥа 

дьыл» 

  

23 Н.Г.Золотарев-Якутскай. Куобах 

кутуруга суох буолбута. 1 чааһа. 

1 - тиэкиһи үргүлдьү ааҕар; 

- ыйытыы көмөтүнэн сирдэтэн 

кэпсээн ис хоһоонун кэпсиир; 

- кэпсээн былаанын оҥорор; 

- кэпсээн ис хоһоонугар сөп түбэһэр 

ойуу оңорор; 

- аахпыт айымньыларын автордарын 

билэр. 

Бэйэ тылынан ис 

хоһоонун кэпсээһин 

  

24 Н.Г.Золотарев- Якутскай. Куобах 

кутуруга суох буолбута. 2-3 

чаастара. 

1 Кэпсээн ис хоһоонун 

уруһуйдааһын 

  

25 Кылаас таһынан ааҕыы. 

П.Ойуунускай. Омуннаах оҕо. 

1    

26 В.С.Федоров. Чыыбаайылаах 

силээҥҥэ. 1 чааһа 

1 Ийэ тайах туһунан 

кэпсээһин 

  

27 В.С.Федоров. Чыыбаайылаах 

силээҥҥэ. 2 чааһа 

1 -Таба ааҕар. Ааҕыы тэтимин сыыйа 

түргэтэтэр. 

-тиэкис аатынан, тиэмэтинэн, 

ойууларынан ис хоһоонун быһаарар, 

сабаҕалыыр; 

- тиэкиһи чаастарга үллэрэр, чаастары 

ааттыыр, тирэх тыллары бэлиэтиир. 

-сиһилии, кылгатан, талан кэпсиир. 

-айымньы, уруһуй тиэмэтин, сүрүн 

санаатын быһаарар 

-сэһэргэһээччи ыйытыытын сөпкө 

өйдөөн, бодоруһуу быраабылатын 

тутуһан хоруйдуур;  

Кэпсээни былаан 

көмөтүнэн кэпсээһин 

  

28 В.С.Федоров. Тулаайах. 1 чааһа 1 Ис хоһоонун сиһилии 

кэпсээһин 

  

29 В.С.Федоров. Тулаайах. 2 чааһа 1    

30 Е.А.Макаров. Хаастар 1 Ис хоһоонун сиһилии 

кэпсээһин 

  

31 Е.А.Макаров. Хотой оҕото. 

Хонтуруолунай ааҕыы 

1    

32 Е.А.Макаров. Кэһэйбит этэ. 1 Кэпсээн ис хоһоонун 

уруһуйдааһын 

  

3 чиэппэр (20ч.) 

33 К.Н.Дьячковскай-К.Туйаарыскай. 

Фермаҕа. Оҕус уонна оҕо. 

1 -айымньы ис хоһоонун, тылын-өһүн, 

саҥа интонациятын болҕойон истэр; 

-ааптар иэйиитин, санаатын булан 

этэр, быһаарар;  

Дорҕоонноохтук ааҕыы   

34 Н.Игнатьев. Булуука 1 Ньирэй эбэтэр кулунчук 

туһунан кэпсээһин 

  



35 И.М.Гоголев-Кындыл. Ийэбин 

ахтабын. 

1 - хоһоону өйтөн дорҕоонноохтук 

ааҕар; 

- бүтүн тылынан ааҕар; 

- 

 

«Күндү ийэ барахсан» 

хоһоон суруйуу 

  

36 И.М.Гоголев-Кындыл. Сахам сирэ 

барахсан. Күнү таптыыбын. 

1 Күн туһатын кэпсээһин   

37 Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйа. 

Даарыйа эмээхсин. 

1 - тиэкиһи үргүлдьү ааҕар; 

- кэпсээн ис хоһоонун кэпсиир; 

- оруолунан ааҕар; 

- ыйытыыга кинигэттэн эппиэтин 

булар.  

 

Оруолунан ааҕыы   

38 Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйа. 

Микиитэ. 1 чааһа 

1 Ыйытыыга эппиэт. №2,3 

с. 79 

  

39 Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйа. 

Микиитэ. 2 чааһа 

1 Ис хоһоонун сиһилии 

кэпсээһин 

  

40 В.М.Новиков-Күннүк 

Уурастыырап. Сааскыга. Олус да 

кэрэ 

1 - хоһоону доргуччу, куолаһы 

уларытан ааҕар; 

- ыйытыыга сатаан хоруй биэрэр; 

- тиэкиһи үргүлдьү ааҕар. 

- ааптар иэйиитин, санаатын булан 

этэр, быһаарар;  

- билбэт тылын быһаарыылаах 

тылдьыттан булар; 

Сааскы айылҕа туһунан 

кэпсээһин 

  

41 В.М.Новиков-Күннүк 

Уурастыырап. Сааскы күөх 

сарсыарда. 

1 Дорҕоонноохтук ааҕыы   

42 Кылаас таһынан ааҕыы. С.Данилов. 

Эһэ, кыыс уонна эргэ чабычах 

1 - тиэкиһи үргүлдьү ааҕар; 

- ыйытыы көмөтүнэн сирдэтэн 

кэпсээн ис хоһоонун кэпсиир; 

- кэпсээн былаанын оңорор; 

- кэпсээн ис хоһоонугар сөп түбэһэр 

ойуу оңорор; 

- аахпыт айымньыларын автордарын 

билэр. 

   

43 И.М.Сосин. Тураах күөмэйэ 

бүппүт. 

1 Билгэлэри били   

44 И.М.Сосин. Ыт утуйа мээрик 

буолбут. 

1 Оруолунан ааҕыы   

45 И.М.Сосин. Сордоҥ булдугар 

тахсыбыт. 

1 Кэпсээн ис хоһоонун 

уруһуйдааһын 

  

46 А.Г.Кудрин-Абаҕыыныскай. 

Сааскы ырыа. Күөрэгэй. 

1 - хоһоону дорҕоонноохтук ааҕар; 

- бэйэ санаатын сатаан суруйар; 

- аахпыт айымньыларын автордарын 

билэр. 

-- ааптар иэйиитин, санаатын булан 

этэр, быһаарар;  

- билбэт тылын быһаарыылаах 

Өйгө үөрэтии   

47 А.Г.Кудрин-Абаҕыыныскай. Саас 

буолаҕа. 

Өйтөн суруйуу «Саас кэллэ». 

1 Өйтөн суруйуу   

48 Кылаас таһынан ааҕыы. 

И.Гоголев.Күн 

1    



49 А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх 

Өлөксөй. Хаар хараарыыта. 

1 тылдьыттан булар; 

-сорудаҕы толоруу хаамыытын истэн 

тэринэр; 

-хоһоонноохтук ааҕарга эрчиллэр; 

-айымньы көрүҥнэрин өйдөөн 

быһаарар; 

Дорҕоонноохтук ааҕыы   

50 А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх 

Өлөксөй. Көтөр кэлиитэ. 

1 Дорҕоонноохтук ааҕыы   

51 А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх 

Өлөксөй. Чыычаах ырыата. 

1 Чыычаах туһунан 

кэпсээһин 

  

52 Хонтуруолунай ааҕыы 1     

4 чиэппэр (16ч.) 

53 В.А.Тарабукин. Хаххан. 1 - тиэкиһи үргүлдьү ааҕар; 

- кэпсээн ис хоһоонун кэпсиир; 

- кэпсээн былаанын оңорор; 

- кэпсээн ис хоһоонугар сөп түбэһэр 

ойуу оҥорор; 

- аахпыт айымньыларын автордарын 

билэр. 

-бибилэтиэкэттэн суруйааччы атын 

айымньытын булан ааҕар; 

-аахпыт кинигэтин туһунан кылгас 

сыанабылы суруйар; 

-сөптөөх ыйытар эбиискэ көмөтүнэн 

санаатын тиэрдэн кэпсиир; 

-бэриллибит тиэмэҕэ сүрүн санаатын 

этэр, дакаастабылы булар. 

-тиэкис аатынан, ойуутунан ис 

хоһоонун сабаҕалыыр. 

 

Хаххан туһунан 

кэпсээһин 

  

54 В.А.Тарабукин. Куба өлүүтэ. 1 

чааһа. 

1 Ис хоһоонун кылгатан 

кэпсээһин 

  

55 В.А.Тарабукин. Куба өлүүтэ. 2 

чааһа. 

1    

56 В.П.Миронов. Кудай Бөҕө 1 Ис хоһоонун сиһилии 

кэпсээһин 

  

57 В.П.Миронов. Оҕолоох чыычаах 1 Былаан оҥоруу   

58 Кылаас таһынан ааҕыы. 

А.Аччыгыйа. Тоҕус быраат 

Чорбойдор 

1    

59 В.С.Яковлев-Далан. Дьаарбаҥ 

уонна Дьаҥкы. 1, 2 чааһа 

1 Ситэри ааҕыы   

60 Р.Д.Ермолаев-Баҕатаайыскай. Оҕо 

хаас. 

1 Дорҕоонноохтук ааҕыы   

61 И.Д.Винокуров-Чаҕылҕан. Герой 

Попов туһунан ырыа. Эйэ иһин 

охсуһуу. 

1 - тиэкис ис хоһоонун сиһилии 

кэпсиир; 

- тиэкиһи үргүлдьү ааҕар; 

- ыйытыыга кинигэттэн эппиэтин 

булар.  

-бодоруһуу сиэрин тутуһан 

кэпсэтиигэ кыттар 

Өйгө үөрэтии   

62 С.Т.Руфов. Сааскы ырыа. 

Оҕуруотчут 

1 Өйгө үөрэтии   

63 Кылаас таһынан ааҕыы. 1 --бибилэтиэкэттэн суруйааччы атын    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Туйаарыскай. Тоорохой иһин 

охсуһуу. 

айымньытын булан ааҕар; 

-аахпыт кинигэтин туһунан кылгас 

сыанабылы суруйар; 

-айымньы ис хоһоонун, тылын-өһүн, 

саҥа интонациятын болҕойон истэр; 

-сурук бэлиэтин тутуһан тиэкиһи 

интонациялаахтык ааҕар; 

-айымньы араас көрүҥүн өйдөөн, 

сүрүн чааска арааран ааҕар  

64 И.Е.Федосеев. Сардаана. 1 Өйгө үөрэтии   

65 И.Е.Федосеев. Сайылыкка. 1 Ис хоһоонун сиһилии 

кэпсээһин 

  

67 Т.Е.Сметанин. Эһэ туһунан 

остуоруйа 

1 Дорҕоонноохтук ааҕыы   

68 Түмүктүүр уруок 

Барбыты хатылааһын. 

1    


