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Разныхас

Ацы методикон амындтытæ арæзт сты 2-аг къласы 
кæсыны программæмæ (æдæппæт 51 сахаты). Чиныджы 
ис, программæйæн цас хъæуы, уымæй фылдæр тексттæ. 
Ахуыргæнæгæн йæ бон у уацмыстæ йæхи фæндонмæ 
гæсгæ равзарын. 

Программæйы æрмæг лæвæрд цæуы тематикон 
принципы бындурыл. 

Нæ сæйраг хæс у, 2-аг къласы кæсыны урокты 
цавæр методикон фæрæзтæй пайда кæнын хъæуы, уый 
ахуыргæнæгæн равдисын. Фæрстытæ, хæслæвæрдтæ 
здæхт сты уымæ, цæмæй кæсгæ-кæсын ахуырдзау æмбара 
алы дзырды нысаниуæг дæр, йæ бон уа уацмысæн 
аргъ скæнын, хъайтарты миддуне банкъарын, автор цы 
зæгъынмæ хъавыд, уый бамбарын.

Ахуырæн æвзæрст æрцыдысты, аивадон æмæ хъо-
мыладон ахадындзинад кæмæн ис, ахæм уацмыстæ. Ис 
дзы æндæр адæмты уацмыстæй дæр. Уыдон скъоладзау-
ты зонгæ кæнынц æппæтдунеон аивадон хæзнатимæ.
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Къæлиндарон-тематикон пълан
2-аг къласы кæсыны чиныгмæ

№ Ныхасы темæ
Урочы темæ

Къуыритæ.
Сахæтты 

бæрц
Сæрды мысинæгтæ 1 − 5 къ.

1 Чеджемты Геор. Æрдзы диссæгтæ. 1 с.
2 Астемыраты Изет. Базары. 1 с.
3 Гаглойты Владимир. Хъæды чиныг.
4 Токаты Алихан. Изæрæй.
5 Тъехты Амыран. Худæй ахстон.
6 Борис Сергуненков. Кæм бамбæхсы 

сæрд.
1 с.

7 Баситы Мысост. Розæ-дидинæг. 1 с.
8 Коцойты Арсен. Хъæбатыр Габо.
9 Уырымты Петя. Кæсагахсæг.
10 Цæрукъаты Валодя. Къæвда.

Тагъддæр уайут уе скъоламæ! 6 – 7 къ.

11 Хетæгкаты Къоста. Лæгау. 1 с.
12 Лианæ Даскалова. Алæмæты дис-

сæгтæ.
13 Виктор Голявкин. Партæйы бын… 1 с.

Уарзын дæ, сыгъзæрин фæззæг! 7 – 9, 
11 къ.

14 Чеджемты  Геор. Буркуырæтджын.
15 Николай Сладков. Фæззæг – къæ-

сæрыл.
1 с.

16 Быгъуылты Чермен. Мыст æмæ сырд-
донцъиуы   аргъау.
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17 Ситохаты Саламджери. Сырддон-
цъиу.

18 Чеджемты Геор. Æрæгвæззæг. 1 с.
19 Æрмæг фæлхат кæнынæн

Хорзæй хорз зæгъын хъæуы, 
æвзæрæй та – æвзæр

12–16 къ.

20 Дзесты Куыдзæг. Æххуысгæнджытæ. 1 с.
21 Тъехты Амыран. Хивæнд лæппу. 1 с.
22 Михаил Зощенко. Сайын нæ хъæуы. 2 с.
23 Плиты Илья. Тæргайгæнаг. 1 с.
24 Валентна Осеева. Хæларзæрдæ чызг. 1 с.
25 Хъантемыраты Кларæ. Аслæнбег. 1 с.
26 Джиоты Катя. Æнæрхъуыды чызг. 1 с.
27 Сечъынаты Ладемыр. Трамвайы. 1 с.
28 Борис Юнгер. Урс уарди. 1 с.
29 Чеджемты Геор. Сæныччы фыцццаг 

балц хъæдмæ.
1 с.

30 Астемыраты Изет. Мызыхъхъы æм-
бисонд.

1 с.

Скодта Митын Лæг йæ урс кæрц 17 – 18, 
20–21 къ.

31 Хъайтыхъты Геор. Зымæг. 1 с.
32 Чеджемты Геор. Зымæгон уазал бон. 1 с.
33 Надежда Павлова. Зымæгон аргъау. 1 с.
34 Цæрукъаты Валодя. Заз. 1 с.
35 Æрмæг фæлхат кæнынæн 1 с.
36 Къадзаты Станислав. Ног бон. 1 с.
37 Будайты Милуся. Зæронд Ног азы 

æхсæв.
1 с.
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38 Къадзаты Станислав. Залты мит. 1 с.
39 Къадзаты Станислав. Зымæгон рай-

сом.
1 с.

Æнæзивæг куы уай – хуыздæр бынат дæ 
бар!

22–25 къ.

40 Æмбалты Цоцко. Скъоламæ. 1 с.
41 Сæрдасæн (басня). 1 с.
42 Баситы Мыстост. Хъæбулы зæрдæ.
43 Джиоты Катя. Хæдзармæ куыст.
44 Евгений Пермяк. Филя 1 с.
45 Баситы Мысост. Мæ бандон
46 Тъехты Амыран. Æгънæг
47 Юрий Ермолаев. Дыууæ адджын 

гуылы.
1 с.

48 Гæдиаты Секъа. Кæсаг, хæфс æмæ 
цъиусур.

1 с.

49 Гæззаты Иван. Йæ зивæджы – йæ 
мæлæт.

1 с.

50 Константин Ушинский. Хъазтæ.
Мæргътæ æмæ цæрæгойты дунейы 26–30, 32

51 Чеджемты Геор. Сырдты бæрæгбон.
52 Дзесты Куыдзæг. Хъæбатыр тæрхъус.
53 Астемыраты Изет. Æртæ лæппын 

мысты.
1 с.

54 Астемыраты Изет. Гидус.
55 Хъайтмазты Аслæмырзæ. Сидзæр. 1 с.
56 Æрмæг фæлхат кæнынæн 1 с.
57 Хъайтыхъты Азæмæт. Додæ æмæ 

хъазтæ, Цæуыл куыдта Сослан.
1 с.



7

58 Хъантемыраты Кларæ. Асайдта на-
найы.

1

59 Хаджеты Таймураз. Рувас, уасæг 
æмæ лæг

1 с.

60 Рувас æмæ зыгъарæг (Аргъау) 1 с.
Æгас цæуай, уалдзæг! 33–35 къ.

61 Нигер. Сабиты зарæг. 1 с.
62 Хетæгкаты Къоста. Дзывылдар. 1 с.
63 Хетæгкаты Къоста. Зæрватыкк. 1 с.
64 Константин Ушинский. Мыдыбын-

дзытæ.
1 с.

65 Токаты Алихан. Уалдзыгон хур хъазы-
ди.

66 Уырымты Петка. Мыст æмæ нартхо-
ры нæмыг.

67 Хъодзаты Æхсар. Уалдзыгон нывтæ.
68 Джанни Родари. Хур æмæ мигъ.
Кæм райгуырдтæн, мæхи кæм базыдтон 36–39 къ.

69 Хозиты Петр. Райгуырæн бæстæ. 1 с.
70 Джыккайты Шамил. Бæрзонд æф-

цæгыл.
2 с.

71 Ходы Камал. Цин.
72 Уызыны хæдзар (аргъау). 1 с.
73 Хъайтыхъты Азæмæт. Баба, уæлахиз 

мæ хъæуы.
1 с.

74 Джыккайты Шамил. Мæсгуыты ха-
бар.

2 с.

75 Æрмæг фæлхат кæнынæн 1 с.
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Сæрды мысинæгтæ
Чеджемты Геор. Æрдзы диссæгтæ

I. Скъоладзауты базонгæ кæнын 2-аг къласы кæсыны 
чиныгимæ.
– Цал хайæ конд у чиныг?
– Куыд хуыйны чиныджы фыццаг хай?
– Зæгъут-ма, ацы хайы уацмысты дзырд цæуыл цæудзæн?
– Цæмæй рæсугъд у сæрд?
– Цавæр уацмыстæ зонут сæрды тыххæй?
– Сæрдыгон æрдзы рæсугъддзинад ирон нывгæнджытæй 
чи равдыста? 

(Фæйнæгыл Сæбанты Хаджумар, Бедойты Шал-
ва, Челæхсаты Магрез æмæ Дзиуаты Батрадзы нывты 
репродукцитæ.)
II. Ног æрмæг.
1. Ахуыргæнæджы раныхас Чеджемты Георы сфæл-
дыстады тыххæй.  Скъоладзауты зæрдыл æрлæууын кæ-
нын, фыссæджы уацмыстæй цы бакастысты, уыдон. Йæ 
чингуытыл цыбыр афæлгæст саразын.
2. Скъоладзаутæ кæсынц æмдзæвгæйы сæргонд, йæ ав-
торы ном.
– Цымæ æмдзæвгæйы ныхас цæуыл цæудзæн?
  Æркæсут нывмæ æмæ дзы ацы фарстæн дзуапп ссарут.
3. Дзырдуатон куыст. 
Сывæллæттæ фæйнæгыл кæсынц дзырдтæ:
 сау-нæ-мыг                              
 сой-гæр-дæг
 хъæ-лæр-дзы                               æ-рыс-къæф
 ду-гъы-сыф                                 æрдз

3. Æмдзæвгæ фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
4. Дыккаг каст æй скъоладзаутæ кæнынц сæхинымæр.
5. Æмдзæвгæйы мидис равзарын фæрстытæм гæсгæ.
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– Цы хоны поэт «æрдзы диссæгтæ»?
– Цымæ сæ цæмæн афтæ хоны? Разы стут йемæ?
– Сымахмæ та æрдзы диссагдæр цы кæсы?
– Цæмæн хъæуы æрдз хъахъхъæнын?
– Цы пайда хæссы æрдз адæймагæн?
6. Скъоладзауты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
– Æмдзæвгæйы цал строфайы ис?
– Цавæр хъæлæсы уагæй сæ кæсын хъæуы: æнкъард æви 
хъæлдзæг?
– Цæмæн дзы æмбæлы арæх хъæрон нысан?
– Куыд кæсын хъæуы, хъæрон нысан цы хъуыдыйæдты 
фæстæ лæууы, уыдон?
– Стъæлф цы хъуыдыйæдты кæрон лæууы, уыдон та?
– Цавæр æнкъарæнтæ æвзæрын кæны æрдз поэты 
зæрдæйы?
– Сымах зæрдæты та?
– Алы æмдзæвгæ дæр æвдисы бæлвырд равг, æмæ уый 
куы банкъарат, уæд сахуыр уыдзыстут æмдзæвгæтæ аив 
кæсын.
7. Аив каст.
III. Æмбисонды хъуыды равзарын.
Æрдз – адæмы дарæг.
– Цæмæн хонынц адæм æрдз сæ дарæг?
   Уæ дзуæппытæ ссарут æмдзæвгæйы.
IV. Къадзаты Станиславы тагъддзуринаг бакæсын.

Тута хордтон – сау, хæрзад –
Нал мæ базыдта мæ мад.

– Цавæр ныв ауад уæ цæстытыл?
– Цы уæм дзы фæкаст худæг?
– Куыд баст у ацы тагъддзуринаг æмдзæвгæйы хъуы-
дыимæ?
V. Хатдзæгтæ скæнын.
– Цавæр уацмыс бакастыстут? Чи у йæ автор?
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– Ацы авторы уацмыстæй ма ноджыдæр цы зонут?
– Цæмæн схуыдта поэт йе ’мдзæвгæ «Æрдзы диссæгтæ»? 
Цæуыл дис кæны?
– Хъæлдзæг хъæлæсы уагæй кæсын æй цæмæн хъæуы?
– Ирон нывгæнджытæй кæй сфæлдыстадимæ базонгæ 
стут абон?
– Цæуыл дзурæг сты сæ нывтæ?
VI. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын. Йæ мидисмæ йын нывтæ скæнын.

Астемыраты Изет. Базары

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй радзурын.
2. Скъоладзауты нывтыл цыбыр афæлгæст саразын.
II. Ног æрмæг. 
1. Бацæуæн ныхас.
– Æмдзæвгæйы сæргондмæ гæсгæ зæгъæн ис, архайд кæм 
цæуы, уый?
– Кæм ис нæ горæты стырдæр базар?
– Искуы дзы уыдыстут? Уæ зæрдыл дзы цы бадардтат?
2. Зынæмбарæн дзырдтимæ бакусын.
са-хар                        хъæ-лæр-дзы                хъонт-хо-ра
хал-сар            уы-ры-дзы     хъал-гъæн
ныр-хæн-дæг             хъы-цъы                        бас-гæр-дæг

Дзырдтæ уæнггай бакæсын. Тетрæдтæм сæ рафыссын.
3. Æмдзæвгæ хинымæр, стæй та хъæрæй бакæсын.
4. Фæрстытæ раттын.
 – Нæ сахары цы стыр базар ис, уый цæмæй хъæздыг у?
– Кæцæй цæуы уыцы хъæздыгдзинад?
– Цавæр дыргътæн нæй ирон нæмттæ æмæ цæуылнæ?
5. Сывæллæтты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
– Кæцы рæнхъытæ кæсын хъæуы хъæрон, фарстон æмæ 
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таурæгъон   интонацийæ æмæ цæмæн?
– Цы нысан кæнынц тиретæ хъуыдыйæдты райдианы?
– Кæй ныхæстæ сты?
– Цавæр хъæлæсы уагæй сæ кæсын хъæуы?
6. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
– Æмдзæвгæтæ «Базары» æмæ «Æрдзы диссæгтæ» чи-
ныджы иумæ цæмæн сты?
– Æрхæссут-ма уацмысы хъуыдыимæ баст æмбисæндтæ. 
(Æнæ куыстæй ницы ис. Куыстæн йæ сæр сындз у, йæ 
бын – сой.)
IV. Хъазт «Чи тагъддæр?» (Кълас дыууæ къордыл адих 
кæнын. Иу къорд фæйнæгыл фыссы дыргъты нæмттæ, 
иннæ къорд та – халсарты.)
V. Хъазт «Базон хъæугæ дзырдтæ».
1. Нанайы цæссыгтæ кæлынц,
    Нана сыгъдæг кæны…

2. Зилынмæ нæ кæны зивæг
    Хуры фæстæ…

3. – Оф! Æгæр ныннæрстæн, оф!
      Арф ныуулæфы…

– Цæмæ гæсгæ сын базыдтат сæ дзуаппытæ?
VI. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын сахуыр 
кæнын. Зынæмбарæн дзырдтæ тетрæдтæм рафыссын 
æмæ сæ зæрдыл бадарын.

Гаглойты Владимир. Хъæды чиныг

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
2. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
II. Ног æрмæг.
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1. – Ацы уацмысæн сæргонд цæуылнæ ис?
– Кæй уынут нывы?
– Цымæ дыууæ лæппуйы афтæ лæмбынæг цæмæн 

кæсынц бæласы    бындзæфхадмæ?
– Цæуыл дзурæг у се ’ддаг бакаст?

2. Скъоладзаутæй кæсынмæ хуыздæр чи арæхсы, уый аив 
кæсы радзырд.
3. Зынæмбарæн дзырдтæ кæсгæ-кæсын бацамонын.
 тыл-лæг                         су-сæг-дзи-над
 бын-дзæф-хад             зил-лач-чы-тæ

4. Фæрстытæ раттын.
– Хъæддзаутæ бæлас цæмæн ралыг кодтой?
– Куыд рахуыдта Тузар бæласы бындзæфхад?
– Цæмæ гæсгæ базыдта, фарон хорз тыллæг кæй æрзад, 
уый?
– Цы нысан кæны нарæг зиллакк?
– Бæлас цал азы фæцарди, уый та куыд базонæн ис?
5. Æрдзы сусæгдзинæдтæй хицæн зонæнтæ.
Уаллæттæ сæ хуынчъытæй бырынц – къæвда уардзæн. 
Сырддонцъиутæ цъыбар-цъыбур кæнынц – рæстæг 
хъарм уыдзæн.
Сæрд арв куы нæра, уæд хорз рæстæг ахæсдзæн. 
Фæззæг хърихъуппытæ раджы куы райдайой тæхын 
хъарм бæстæм, уæд зымæг раджы ралæудзæн.
6. Радзырд рольтæм гæсгæ бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
– Ацы сæргæндтæй радзырды мидисмæ æввахсдæр кæцы 
у: «Бæласы бындзæфхад», «Хъæды чиныг», «Æрдзы су-
сæгдзинæдтæ»?
– Уацмысæй ногæй цы базыдтат? Уæ дзуæппытæ тексты 
ныхæстæй бафидар кæнут.
– Цы ма зонут, мæргътæ æмæ цæрæгойтæ сæхи куыд да-
рынц, уый тыххæй?
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IV. Тагъддзуринаг бакæсын.
Цæй хъæздыг у
Нæ дыргъдон!
Уым фæбадæм
Æрвылбон.

Сырхфарс фæткъуы,
Кæрдотæ…
Сæ тæккæ дзаг
Нæ гонтæ!
         Баситы Мысост

Скъоладзаутæ литературæйы теориимæ зонгæ 
нæма сты, фæлæ сын тагъддзуринаджы тыххæй æмбæлы 
хуымæтæг зонындзинæдтæ раттын.

Тагъддзуринаг у адæмон сфæлдыстады жанртæй 
иу. Адæм сæ æрхъуыды кодтой рæвдз æмæ раст дзуры-
ныл фæлтæрыны тыххæй. Ацы тагъддзуринаг у литера-
турон, уымæн æмæ йæ фыссæг æрхъуыды кодта.

V. Хæдзармæ куыст. Радзырд рольтæм гæсгæ 
кæсын сахуыр кæнын. Нывы мидис дзурын зонын. 
Тагъддзуринæгтæ ссарын æмæ сæ тетрæдтæм рафыссын.

Токаты Алихан. Изæрæй

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Радзырд рольтæм гæсгæ бакæсын.
2. Тагъддзуринæгтæ зæрдывæрдæй радзурын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
– Æмдзæвгæйы сæргонд æмæ нывмæ гæсгæ зæгъут,   
æмдзæвгæйы архайд кæм æмæ кæд цæуы?
– Цавæр цъиуы уынут нывы?
– Цы зонут булæмæргъы тыххæй?
2. Æмдзæвгæ фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
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3. Кæсгæ-кæсын дзырдты нысаниуæг бацамонын: зæрдæ 
æрцард.
4. Фæрстытæ æмдзæвгæйы мидис равзарынæн.
– Цæмæн фæнды поэты хъæдмæ фæцæуын?
– Цавæр цъиуы хоны зараг?
– Куыд ын лæгъстæ кæны?
– Куыд æмбарут хъуыдыйад «Диссаджы зардæй мæ зæр-
дæ æрцард»?
– Цъиуы зардмæ хъусгæйæ, куыд аивта фыссæджы 
зæрдæйы уаг? Уæ   дзуæппытæ тексты ныхæстæй бафи-
дар кæнут.
– Сымах та цавæр цъиуты зардмæ хъуыстат?
– Кæмæй фæзæгъынц афтæ: «Зарынмæ булæмæргъæй 
уæлдай нæу»?
5. Скъоладзауты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
– Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын  хъæуы, поэт булæ-
мæргъмæ кæм дзуры, уыцы  рæнхъытæ?
– Цъиуы зардмæ хъусгæйæ йæ зæрдæйы уаг куыд аив-
та, уый æвдисæг рæнхъытæ сындæг кæсын хъæуы æви 
тагъд? Цæмæн?
6. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Нывмæ гæсгæ куыст.
– Куыд равдыста нывгæнæг æрдз?
– Цавæр ахорæнтæй спайда кодта æмæ цæмæн?
IV. Хатдзæгтæ скæнын.
– Поэты зæрдæйы æрдз цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын 
кодта?
– Кæцы дзырдтæ фæлхатгонд цæуынц æмдзæвгæйы?
– Куыд уæм кæсы, цы пайда у уыцы фæлхаткæнынад?
V. Уыци-уыцитæн сæ дзуæппытæ базонын:
Æнæ фæрæт, æнæ дзæбугæй скæны хæдзар.
Гыццыл цъæх цъиу у, афтæмæй йæ цъæхснаг хъæлæс 
мингай хъæлæсты æхсæнæй дæр райхъуысы.
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– Цæмæ гæсгæ базыдтат дзуæппытæ?
– Цавæр уыци-уыцитæ зонут мæргъты тыххæй?
– Фæйнæгыл цы мæргъты нывтæ ис, уыдоны тыххæй 
æрхъуыды кæнут уыци-уыцитæ.
VI. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын.

Тъехты Амыран. Худæй ахстон

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй радзурын.
2. Фæрстытæ æмдзæвгæйы мидис равзарынæн.
– Цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын кодта æрдз поэты зæр-
дæйы?
– Цы нын зæгъынмæ хъавыд фыссæг йæ уацмысы?
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
– Мæргътæ ахстæттæ цæмæй фæаразынц?
– Цымæ сæ худæй ахстон та цæмæн бахъуыд?
2. Дзырдты нысаниуæг бацамонын: къох, саджил.
3. Ахуыргæнæг кæсы æрмæг.
4. Фæрстыты руаджы радзырды мидис равзарын.
– Кæм æрвыстой чызджытæ сæ рæстæг?
– Цæмæн фæгæппытæ кодтой сæ бынæттæй?
– Цавæр ныв федтой бæласы бындзæфхады цур?
– Куыд дардта булæмæргъ йæхи?
– Цæмæн æрхаудтой йæ лæппынтæ зæхмæ?
– Цы ’рхъуыды кодта Инессæ?
– Кæм æрцауыгътой сæ ног ахстон чызджытæ?
  Ссарут тексты уыцы бынат æмæ йæ хъæрæй бакæсут.
III. Нывимæ куыст.
– Кæй уынут нывы?
– Чызджытæ цы кусынц?
– Куыд дары йæхи булæмæргъ?
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– Йæ лæппынтæ та?
– Цавæр ахорæнтæй спайда кодта нывгæнæг?
IV. Радзырд рольтæм гæсгæ бакæсын.
V. Беседæ радзырды архайджыты тыххæй.
– Чи сты радзырды сæйраг архайджытæ?
– Куыдæй уайынц уæ цæстытыл? Æрдзурут-ма сын се 
’ддаг бакасты тыххæй.
– Инессæ æмæ Азæ цавæр хорздзинад сарæзтой?
– Цы зæрдæ дарынц æрдзмæ, цæрæгойтæм?
– Цавæр миниуджытæ ма сæм бафиппайдтат?
VI. Хатдзæгтæ скæнын.
– Цæй фæдыл у ацы уацмыс?
– Цæмæн хъæуы цæрæгойтæн æххуыс кæнын?
– Сымах та сын куыд æххуыс кæнут?
VII. Хæдзармæ куыст. Радзырд рольтæм гæсгæ кæсын 
сахуыр кæнын. Исты цæрæгойыл цыбыр нывæцæн ныф-
фыссын.

Борис Сергуненков. Кæм бамбæхсы сæрд

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Радзырд рольтæм гæсгæ бакæсын.
2. Нывимæ куыст.
– Куыд баст у ныв радзырды мидисимæ?
– Текстæй йæм æмбæлгæ хъуыдыйæдтæ бакæсут.
3. Скъоладзаутæ цæрæгойтыл цы нывæцæнтæ ныффыс-
той, уыдонмæ байхъусын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.  
– Ацы уацмыс аргъау у æви радзырд? Цæмæй бæрæг у?
– Куыд уæм кæсы, йæ сæргонды фарсты нысан цæуылнæ 
ис? (Уымæн æмæ   ацы фарстæн дзуапп дæтты фыссæг 
йæхæдæг.)
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– Сымах та куыд хъуыды кæнут, кæм бамбæхсы сæрд?
2. Аргъау кæсы ахуыргæнæг.
3. Кæсгæ-кæсын зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: бум-
булийау, бæлæсты къуыбар, ихцъар,   йæ сæр бафснайд-
та.
4. Фæрстытæ аргъауы мидисмæ.
– Бæлæстæ афæдзы дæргъы цъæх-цъæхид цæмæн дард-
той?
– Цæуыл фæтæргай зымæг?
– Куыд катай кодта сæрд?
– Сæрды бамбæхсын кæй бон бацис?
– Куыд æмбарут хъуыдыйад «Зымæгæй йæ сæр уым баф-
снайдта»?
– Сæрд кæй ралæууы, уый адæм цæмæй базонынц?
III. Нывимæ куыст.
– Цы уæм фæкаст диссаг ацы нывы?
– Нывгæнæг афæдзы афонтæй кæцы равдыста?
– Зæгъут-ма, сæрды æддаг бакаст цавæр у? 
IV. Уацмыс аив бакæсын.
V. Аргъауы сюжеты тыххæй беседæ саразын.
– Сымах фæнды, цæмæй æдзухдæр сæрд уа?
– Фыссæг йæхæдæг сæрд уарзы? Цæмæй бæрæг у? Уæ 
дзуæппытæ тексты æрмæгæй бафидар кæнут.
– Куыд уæм кæсынц зымæджы митæ? Йемæ разы стут?
–Сæрдæн фæтæригъæд кодтат? Цæмæн?
–Сæрд йæ сæр кæм бафснайдта?
– Цавæр ивддзинæдтæ æрцыд æрдзы зымæджы фæудимæ?
– Куыд æмбарут дзырдтæ «ссæрибар сæрд»?
– Сæрд куыд фæзыны?
– Кæм бамбæхсы зымæгон?
VI. Хатдзæгтæ скæнын.
– Цæмæн хуыйны ацы уацмыс аргъау? Цы дзы ис æцæг 
æмæ æрымысæггаг? 
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– Афæдзы афонтæ кæрæдзи куыд ивынц, уымæй фыс-
сæгмæ диссаг цы фæкаст?
VII. Уыци-уыцитæ базонын.  
1. Ленк кæны бæрзонд цъæх арвыл,         3. Кæсы уæларвæй.         
    Ирд цæстæй фæлгæсы дардыл.                     Зæхмæ нæ хауы.
    Хъазы, худы уый æрмæст,                             Æгас дунейы
    У йæ цинæй дуне ’фсæст,                              Мадау рæвдауы.
    Фæлæ йæм нæ лæууы цæст.

2. Даргъ кæд вæййы махмæ бон?                  4. Сæ иу бон цæуы,
    Арв кæд бабæтты йæ рон                              иннæ – æхсæв.
    Хурмæ хъазгæйæ?

VII. Хæдзармæ куыст. Аргъау текстмæ хæстæг хи ны-
хæстæй дзурын зонын. Йæ мидисмæ йын нывтæ скæнын.

Баситы Мысост. Розæ-дидинæг

I. Фæрстыты руаджы хæдзармæ куыст сбæрæг кæ-
нын.
– Цæуыл фæтæргай зымæг?
– Кæй бон бацис сæрдæн баххуыс кæнын?
– Сымах та куыд хъуыды кæнут, кæм бамбæхсы сæрд 
зымæгон?
2. Скъоладзаутæ аргъаумæ цы нывтæ скодтой, уыдо-
ныл цыбыр афæлгæст саразын. Алы ныв дæр «сдзурын 
кæнын».
II. Ног æрмæг. 
1. Фæйнæг дидинджыты нывтæй сфæлындын. 
2. Скъоладзаутæ кæсынц уацмысы сæргонд, йæ авторы 
ном.
– Цæуыл цæудзæн ныхас ацы уацмысы?
– Цы уынут нывы?
– Цæвæр æнкъарæнтæ уæм æвзæрын кæны?
3. Дзырдуатон куыст: Бонвæрнон.
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4. Сывæллæттæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй кæсынц 
æмдзæвгæ.
5. Фæрстытæ раттын.
– Дымгæ згъоргæ æмæ кафгæ фæкæны? Уæдæ дзы поэт 
афтæ цæмæн зæгъы?
– Кæм зайы розæ-дидинæг?
– Куыд ыл цин кæнынц Бонвæрнон æмæ мæй?
– Дидинæджы уынд ма æхсызгон кæмæн у? Цæмæй 
бæрæг у?
– Æцæгæйдæр дидинджытæ фынæй фæкæнынц? Куыд?
– Цавæр дидинджытæ ма райхæлынц сæрдыгон?
– Цы сæм бафиппайдтат цымидисагæй?
– Цы ’хсызгондзинад хæссынц адæмæн?
– Цы пайда сты нæ царды?
– Сымах хæдзары дидинджытæ дарут? Куыд сæм зилын 
хъæуы?
– Фæйнæгыл цы нывты репродукцитæ ис, уыдоны ав-
тортæ чи сты?
III. Æмбисæндты хъуыды равзарын.

Хур царддæттæг у.
Æрдз – нæ дарæг.
Хурæй тыхджындæр ницы ис.

IV. Хатдзæгтæ скæнын.
– Кæцы дзырдты руаджы дæ цæстытыл ауад æрдзы 
рæсугъддзинад?
– Цæуыл нæ ахуыр кæнынц ахæм уацмыстæ?
– Æрдзы мидæг алцыдæр кæрæдзийыл куыд баст у? 
Æрхæссут дæнцæгтæ   ацы  æмдзæвгæйæ?
– Ссарут-ма æмдзæвгæйы рифмæтæ. Рифмæгонд цы 
дзырдтæ сты, уыдонæн сæ    кæрæттæ рахицæн кæнут.
Æмдзæвгæйы рæнхъытæн сæ кæрæтты æмзæлд хуыйны 
рифмæ.
V. Хъазт «Цæй ныр та ды дæр фæлвар – ам хъæугæ 
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дзырдтæ ссар!»
Æх-æх-æх!                                       До-до-до,
Уарын та кæны сæх-сæх.       Ма цæгъд арсимæ кæ…            
Ур-ур-ур,                                          Мо-о-мо,
У сыгъзæрин артæй хур.                 Райстон ме ’мбалæй ис…             
Æй-æй-æй,                                                                       
Мæйæн та йæхи рухс нæй.
VI. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын зонын. 
Рифмæгонд дзырдтæ æрхъуыды кæнын  æмæ сæ тетрæдты 
ныффыссын.

Коцойты Арсен. Хъæбатыр Габо

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
2. Рифмæйы тыххæй æрмæг радзурын.
3. Скъоладзаутæ хæдзары цы рифмæгонд дзырдтæ æр-
хъуыды кодтой, уыдон бакæсын.
II. Ног æрмæг.
1. Ахуыргæнæджы раныхас Коцойты Арсены сфæл-
дыстады тыххæй.  Сывæллæттæн цы уацмыстæ ныф-
фыста, уыдоныл цыбыр афæлгæст саразын («Хъæддзау», 
«Хъусой», «Пионер Габо», «Куысыфтæг æмæ Дурын», 
«Хъæбатыр бындз æмæ Дада»).
2. Бацæуæн ныхас.
– Радзырды сæйраг архайæг чи у?
– Цавæр лæппу у Габо?
– Кæй уынут нывы?
– Цæуыл дзурæг у кæстæр лæппуйы æддаг бакаст?
– Куыд уæм кæсы, лæппутæй Габо кæцы у?
– Уацмысæн хорз кæрон уыдзæн æви æвзæр? Цæмæн 
афтæ хъуыды кæнут?
3. Скъоладзаутæ сæхинымæр кæсынц радзырд.
4. Фæрстытæ радзырды мидис равзарынæн.
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– Цы фыдбылыз æрцыд гыццыл лæппуйыл?
– Йе ’мбæлттæ сæхи куыд дардтой?
– Габо та?
– Цæмæй  тас уыд сæ дыууæйæн дæр?
– Кæд æрчъицыдта гыццыл лæппу?
– Цæуыл дис кодтой Габойы æмбæлттæ?
– Чи уыд Габойæ бузныг?
5. Уацмысæн пълан саразын.
1. Сывæллæттæ сæхи найынц.
2. Гыццыл лæппу дæлдон кæны.
3. Габо лæппумæ йæхи баппæрста.
4. Адæм арфæ кæнынц Габойæн.
6. Аив каст.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
– Æмбисæндтæй кæцы хуыздæр æвдисы радзырды ми-
дис?

Адæймагæн хорздзинад йæхицæй цæуы.
Хорз йæ митæй бæрæг у.
Хорз æмбал зын сахат сбæрæг вæййы.

– Сымах зонут уæхи хъахъхъæнын?
– Искæмæн баххуыс кæнын та?
IV. Англисаг фольклорæй ирхæфсæн бакæсын.

Цалдæр боны,
Цалдæр боны
Кэт лæгъстæ кæны нанайæн:
– Ауадз-ма мæ цæугæдонмæ,
Æз мæхи цынайон.
– Цу, мæ гыццыл чызг, æцæг
Донмæ ма бацу хæстæг.

– Цæмæн у ацы уацмыс ирхæфсæн? Цы уæм дзы фæкаст 
худæг?
– Цавæр адæмы сфæлдыстадæй у?
V. Ирхæфсæн цы у, уый тыххæй хуымæтæг зонын-
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дзинæдтæ раттын. Зæгъæм:
Ирхæфсæнтæ дæр сты адæмон сфæлдыстады жанртæй 
иу. Уыдон сты хъæлдзæг зарджытæ, æмдзæвгæтæ.
VI. Хæдзармæ куыст. Радзырд пъланмæ гæсгæ хи 
ныхæстæй дзурын зонын. Ирхæфсæн аив кæсын сахуыр 
кæнын.

Уырымты Петя. Кæсагахсæг

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Уацмыс пъланмæ гæсгæ радзурын.
2. Радзырды мидисмæ æмбисæндтæ æрхæссын.
II. Ног æрмæг.
1. – Кæй тыххæй у æмдзæвгæ æмæ цæмæй бæрæг у?
– Куыд уæм кæсы, лæппу кæсаг æрцахсдзæн? Цæуылнæ?
2. Фæйнæгыл цы зынæмбарæн дзырдтæ ис, уыдон баца-
монын æмæ сæ уæнггай бакæсын.

уис-хъæ-дыл
дзаг-хъуы-рæй
цъыф-дзаст
хыз
кæф

3. Ахуыргæнæг кæсы æмдзæвгæ.
4. Фæрстытæ раттын.
– Лæппу йæ зæрдæ цæуыл дары?
– Кæсаг ахсгæйæ зарæн ис? Цæуылнæ?
– Уæдæ кæм æмæ куыд хъæуы кæсаг ахсын?
– Зæгъут-ма, фыссæг лæппумæ цы зæрдæ дары, мæсты 
йæм кæны æви йыл худгæ кæны? Цæмæн афтæ хъуыды 
кæнут?
– Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы ацы æмдзæвгæ 
æмæ цæмæн?
– Сымах ахæм худæг уавæры никуы бахаудтат?



23

5. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
– Æмдзæвгæйы уæм худæг цы фæкаст?
– Поэт йе ’мдзæвгæ афтæ цæмæн схуыдта?
– Цавæр ахаст равдыста уымæй гыццыл лæппумæ?
– Цы зонут кæсæгты цардæй? 
IV. Уыци-уыци базонын.

Лæгуынæрфыг
Гæпгæппон
Цъымарайы фæдæлдон.
Йæ аууонæй фæтарсти.
Хъуына донæй
Ыскасти.

– Кæцы дзырдтæ уын баххуыс сты дзуапп базонынæн? 
Баххах сын кæнут сæ быны (лæгуынæрфыг, гæпгæппон, 
цъымара, хъуына дон).
V. Хуымæтæг зонындзинæдтæ уыци-уыциты тыххæй. 

Уыци-уыцитæ сты адæмон сфæлдыстады хуызтæй 
иу. Уыци-уыци у фæсномыг ныхас. Ныхас цæуыл 
фæцæуы, уымæн февдисы йæ миниуæг, йæ формæ кæнæ 
та йæ архайд. Ахуыр нæ кæны хъуыды кæныныл.

Адæмон уыци-уыцитæй уæлдай ма ис, фысджытæ 
кæй ныффыстой, ахæм уыци-уыцитæ дæр.
VI. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын сахуыр 
кæнын.

Уыци-уыцимæ ныв скæнын. Цæрæгойтыл уыци-
уыцитæ æрхъуыды кæнын æмæ сæ тетрæдтæм рафыссын.

Цæрукъаты Валодя. Къæвда

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстыты руаджы æмдзæвгæйы мидис равзарын.
– Цæмæн схуыдта поэт йе ’мдзæвгæ «Кæсагахсæг»?
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– Цавæр ахаст равдыста уымæй сæйраг архайæгмæ?
2. Нывы мидис радзурын.
3. Уыци-уыцимæ скъоладазутæ цы нывтæ скодтой, уы-
доныл цыбыр афæлгæст саразын.
4. Уыци-уыцитæ бакæсын æмæ сын сæ дзуæппытæ ба-
зонын.
II. Ног æрмæг.
1. Бакæсын æмдзæвгæ «Къæвда».
2. Кæсгæ-кæсын зынæмбарæн дзырдтыл бакусын: сонт, 
дондзæстытæ, фемæхст.
3. Фæрстытæ æмдзæвгæйы мидисмæ.
– Æмдзæвгæ уæ зæрдæмæ фæцыд? Цæмæй?
– Кæсгæ-кæсын уæм цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрд?
– Куыд æмбарут æмбисонд?
Сæрдыгон къæвда – зæххæн сой.
4. Скъоладзауты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
– Цал строфайы ис æмдзæвгæйы?
– Фыццаг строфа сындæг кæсын хъæуы æви тагъд? 
Цæмæн афтæ хъуыды кæнут?
– Куыд кæсын хъæуы дыккаг строфа та?
– Цавæр нывтæ ауад уæ цæстытыл æмдзæвгæ кæсгæйæ?
5. Аив каст.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
– Цы базыдтат сæрдыгон къæвдайы тыххæй? Цы пайда 
хæссы зæххæн?
– Цавæр вæййы сæрдыгон къæвда? (Фæлмæн, хъарм.)
IV. Тагъддзуринаджы мидис равзарын. Йæ сæргондæн 
дзуапп раттын.

   Цы уары къæвда?
Къæвда уары æмæ уары.
Уары:
Хъæдæн – зокъотæ,
Быдырæн – бæркад,
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Къанæуттæн – цæрæнбон.

– Æцæгæйдæр къæвда зокъотæ фæуары?
   Уæдæ поэт афтæ цæмæн зæгъы?
– Куыд æмбарут фæстаг дыууæ рæнхъы та?
V. Уыци-уыцитæ базонын.
   Адæм æм фæбæллынц.
   Куы фæзыны, уæд та дзы æмбæхсгæ кæнынц. (Уарын.)

   Иу дон калы, иннæ йæ нуазы,
   Æмæ дзы æртыккаг рæзы. (Уарын, зæхх, кæрдæг.)
VI. Хæдзармæ куыст.  Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын. Тагъддзуринагмæ нывтæ скæнын.

Сæрды мæйты нæмттæ тетрæдтæм рафыссын 
æмæ сæ зæрдыл бадарын.

ТАГЪДДÆР УАЙУТ УЕ СКЪОЛАМÆ!
Хетæгкаты Къоста. Лæгау

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй радзурын.
2. Нывтыл цыбыр афæлгæст саразын.
II.  Ног æрмæг.
1. – Куыд хуыйны нæ чиныджы ног хай? (Тагъддæр уа-
йут уе скъоламæ.)
– Цæй фæдыл уыдзысты ацы хайы уацмыстæ?
2. Ахуыргæнæджы раныхас Къостайы цард æмæ 
сфæлдыстады тыххæй. Фыццæгæм къласы поэты 
æмдæзвгæтæй цы сахуыр кодтой, уыдон скъоладзауты 
зæрдыл æрлæууын кæнын («Гино», «Фыдуаг», «Скъо-
лайы лæппу», «Уасæг»). Æмдзæвгæтæм фæйнæгыл цы 
иллюстрацитæ ис, уыдонмæ гæсгæ сын сæ сæргæндтæ 
базонын.
3. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын æмæ сæ уæнггай 
бакæсын.



26

фæ-дзæх-сын
зæр-дæ-хъæл-дзæ-гæй
зонд-а-мо-нæг-мæ
хы-зын
бар

4. Скъоладзаутæ хъæрæй кæсынц æмдзæвгæ.
5. Уацмысы мидис фæрстытæм гæсгæ равзарын.
– Цæмæ сиды поэт?
– Цы кæнын хъæуы, цæмæй «бæззай лæгæн»? Уæ 
дзуæппытæ тексты ныхæстæй бафидар кæнут.
– Лæгæн чи нæ бæззы, уый та цавæр адæймаг у?
– Куыд фæхонынц ахæмты?
– Цæмæн хъæуы ахуыр кæнын?
– Ранымайут-ма, предметтæ цы дзырдтæ æвдисынц, уы-
дон.
– Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ нывмæ.
6. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын. 
– Цæмæн схуыдта поэт йе ’мдзæвгæ «Лæгау»?
   Цы нын зæгъынмæ хъавыд уымæй?
– Уацмысы мидисмæ æмбисæндтæ æрæхссут.
IV. Фæйнæгыл цы æмбисæндтæ ис, уыдонæн сæ хъуы-
ды равзарын.

Зонд алкæй дæр хъæуы.
Адæймаджы бон бирæ у.
Зивæгæй цард нæй.

Чингуытæ куы кæсай, уæд алцыдæр зондзынæ.
– Æмдзæвгæйы хъуыдымæ дзы кæцы æввахсдæр у?
V. Уыци-уыцитæн сæ дзуæппытæ ссарын.
Дзурын нæ зоны, афтæмæй зонд амоны. (Чиныг.)

Урс хуымы сæнтсау мыггæгтæ байтыди.
Хуым æркарстон: ныр мæ зондыл бафтыди. (Чиныг, 

дамгъæтæ.)
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VI. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын. 

Лиана Даскалова. Алæмæты диссæгтæ

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй радзурын.
2. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
3. Ахуыры тыххæй æмбисæндтæ æрхæссын.
II. Ног æрмæг.
1. Уацмысы сæргонд æмæ йæ авторы ном бакæсын.
2. Дзырдуатон куыст: алæмæт, цæвиттон, хынцинаг, 
фыдæбон, мызд, адджын гуыл, боцъо, кæлæнгæнæг, хъан, 
ахуыргонд.
3. Радзырды I-аг хай кæсы ахуыргæнæг.
4. Фæрстытæ раттын.
– Цæуыл-иу куыдта арæх лæппу?
– Цы сфæнд кодта иу хатт?
– Кæм æй бафæндыд кусын æмæ цæмæн?
– Цæуылнæ айстой лæппуйы куыстмæ?
– Цæмæй тарст горæтгæрон?
– Ацы ран тигртæй кæй тарст, уый цæуыл дзурæг у?
– Æрхъуыды кæнут сæргонд ацы хайæн.
– Кæдæм бафтыд гыццыл лæппу?
– Кæй федта уыцы ран?
– Цы йын загъта зæронд лæг?
– Цавæр диссæгтæ федта лæппу зæронд лæджы хæдзары?           
Тексты ныхæстæй спайда кæнут.
– Цæмæй бафарста лæг гыццыл лæппуйы?
– Цы дзуапп ын радта уый?
– Æрхъуыды кæнут ацы хайæн сæргонд.
III. Нывтимæ куыст.
– Фыццаг нывмæ-ма текстæй хъуыдыйæдтæ бакæсут.
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– Радзурут дыккаг нывы мидис.
IV. Радзырды I-аг хай рольтæм гæсгæ бакæсын.
V. Хатдзæгтæ скæнын. 
– Цавæр лæппуйы тыххæй у ацы уацмыс?
– Цæуылнæ бацис йæ бон куыстмæ бацæуын?
– Цы цæстæй кæсы фыссæг йæ персонажмæ?
– Куыд уæм кæсы, цавæр хабæрттæ æрцæудзæн дарддæр?
VI. Хæдзармæ куыст. Радзырды фыццаг хай аив кæсын 
зонын. Фæрстытæн дзуæппытæ бацæттæ кæнын.

Лиана Даскалова. Алæмæты диссæгтæ

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Радзырды I-аг хай аив бакæсын.
2. Нывты мидис радзурын.
II. Ног æрмæг.
1. Радзырды II -аг хай фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
2. Фæрстытæ раттын.
– Цы куыст бахæс кодта зæронд лæг лæппуйæн?
– Лæппуйы цин мастмæ цæмæн рахызт?
– Цæмæн у алы куыст дæр хынцинаг? Цы радзырдта 
зæронд лæг, йæ хæдзар ын куыд сарæзтой, уый тыххæй?
– Чи у ацы зæронд лæг? Уæ дзуæппытæ тексты ныхæстæй 
бафидар кæнут.
– Цавæр хынцинæгтæ аразы цæрæнбонты ацы ахуыргонд 
лæг?
– Цы бафæдзæхста лæппуйæн?
– Лæппу йын йæ фæдзæхст  куыд сæххæст кодта? 
– Ацы хайæн та цавæр сæргонд раттæн ис?
III. Фæйнæгыл фыст æмбисæндтæн сæ мидис равза-
рын.
Чиныг сур гæххæтт у, фæлæ бирæ зоны. 
Æдылы хивæнд вæййы. 
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Бирæ дзурынæй бирæ кусын хуыздæр у. 
Зивæг мæгуыры мад у. 
Чиныг зонды суадон у. 
– Кæцы æмбисонд хуыздæр æвдисы уацмысы хъуыды?
IV. Радзырды архайджытæн характеристикæ рат-
тын. 

Тетрæдты ныффыссын ахæм пълан:
– Кæм царди лæппу?
– Куыд ахуыр кодта скъолайы?
– Цы сфæнд кодта иу хатт?
– Иу куыст бакæнын дæр йæ бон цæуылнæ бацис?
– Кæд бамбæрста, ахуыр кæнын кæй хъæуы, уый?
− Цавæр цæстæнгас дары автор йæ персонажмæ?
– Цы йæм бафиппайдтат хорзæй?
– Æвзæрæй та?
– Кæм царди зæронд лæг?
– Цæргæ-цæрæнбонты цæуыл фæкуыста?
– Цы хорздзинæдтæ йæ фæндыд адæмæн?
– Зæронд лæг уæ зæрдæмæ фæцыд? Цæмæй?
– Цавæр зæрдæ йæм дары фыссæг та?
V. Скъоладзауты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
– Радзырды райдианы дзырд цæуыл цæуы? Авторы 
ныхæстæ куыд кæсын хъæуы? (Уæззаугай, сабыр.)
– Цæуыл тыхсы лæппу? Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын 
хъæуы йæ ныхæстæ? (Тыхст, кæуæгау.)
– Цæмæйты фарста зæронд лæг лæппуйы? Куыд ын 
кæсын хъæуы йæ ныхæстæ? (Фæлмæн, рæвдаугæ хъæлæсы 
уагæй.)
VI. Хатдзæгтæ скæнын.
– Кæй руаджы бамбæрста лæппу, ахуыр кæнын æнæмæнг 
кæй хъæуы, уый?
– Радзырдæн йæ кæцы хай тынгдæр фæцыд уæ зæрдæмæ 
æмæ цæмæн?
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– Цæмæн ис уацмысæн ахæм сæргонд? Цы у йæ сæйраг 
хъуыды?
Алы фыссæг дæр йæ уацмысы цы зæгъинаг у, уый хуый-
ны уацмысы сæйраг хъуыды.
VII. Хæдзармæ куыст. Радзырды мидис хи ныхæстæй 
дзурын зонын. Йæ архайджытæн ын характеристикæ 
раттын. Нывтæ фæд-фæдыл равæрын æмæ сæ «сдзу-
рын кæнын».

Виктор Голявкин. Партæйы бын

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Радзырд аив бакæсын.
2. Нывты мидис хи ныхæстæй радзурын.
II.  Ног æрмæг.
1. Скъоладзæутæ кæсынц радзырды сæргонд, йæ авторы 
ном. 
– Куыд уæм кæсы, уацмыс æнкъард уыдзæн æви 
хъæлдзæг? Цæмæ гæсгæ афтæ хъуыды кæнут?
2. Нывимæ куыст.
– Архайд кæм æмæ кæд цæуы?
– Ранымайут уацмысы архайджыты?
– Цæуыл дзурæг у скъоладзауты æддаг бакаст?
3. Ахуыргæнæг кæсы текст.
Фæрстытæ радзырды мидис равзарынæн:
– Кæй номæй цæуы ныхас радзырды? (Лæппуйы номæй.) 
Цæмæ гæсгæ йæ базыдтат?
– Цы сфæнд кодта лæппу урочы?
– Кæд фæмидæг партæйы бын?
– Цæмæн æм сæвзæрд ахæм фæнд?
Равзарут раст дзуапп:

а) Цæмæй йе ’мбæлтты йæхимæ æркæсын кæна;
æ) Цæмæй ахуыргæнæджы дисы бафтауа;
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б) Цæмæй къласы ахудын кæна;
в) Цæмæй йæ ахуыргæнæг урокæй ма бафæрса.

– Цæмæн схуыфыд лæппу? Партæйы бынæй цæмæн сбы-
рыд?
– Ахуыргæнæг ын йæ фыдуаг ми æцæгæйдæр нæ 
бамбæрста?
− Уæдæ йын цæуылнæ бауайдзæф кодта?
– Уе ’мкъласонтæй ахæм митæ ничи кæны?
5. Радзырд аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
– Æнæуи та лæппу урокты йæхи куыд фæдары? Цæмæ 
гæсгæ йæ базыдтат?
– Цы уæм фæкаст худæг?
– Куыд уæм кæсы, лæппу ма искуы партæйы бын  
бамбæхсдзæн? Цæуылнæ?
IV. Хæдзармæ куыст. 

Уацмыс аив кæсын сахуыр кæнын. Фæрстытæн 
дзуæппытæ раттын, нывы мидис дзурын зонын.

Уарзын дæ, сыгъзæрин фæззæг!
Чеджемты Геор. Буркуырæтджын

I. Фæззæджы темæ цыбыр беседæйæ райдайын. 
Сывæллæтты æргом аздахын фæззыгон æрдзы 
ивддзинæдтæм, цæрæгойты æмæ мæргъты цардмæ. 
Фæйнæг фæззыгон пейзажтæй сфæлындын. (Дзиуаты 
Батрадз, Абысалты Юрий, Цæллагты Викторы  нывты 
репродукцитæ.)
– Куыд хуыйны нæ чиныджы ног темæ? (Уарзын дæ, 
сыгъзæрин фæззæг!)
– Цæмæн хонынц фæззæг «бæркадджын», «бурзачъе»?
II. Ног æрмæг.
1. Скъоладзаутæ кæсынц уацмысы сæргонд, йæ авторы 
ном.
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− Цы ма бакастыстут Чеджемты Георы уацмыстæй?
− Цымæ кæй хоны «буркуырæтджын»?
− Цæмæн æй афтæ хоны?
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын æмæ сæ уæнггай 
бакæсын.

бур-куы-рæт-джын
уы-гæр-дæн
ра-гъæй
мæ-къуыл
раз-да-рæн

3. Скъоладзаутæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй кæсынц 
æмдзæвгæ.
4. Æмдзæвгæйы мидис фæрстытæм гæсгæ равзарын.
− Кæй хоны поэт «буркуырæтджын» æмæ цæмæн?
− Адæймаджы хуызы цæмæн равдыста фыссæг фæз-
зæджы?
− Цы дзырдтæй спайда кодта уый тыххæй?
− Буркуырæтджынæн йæ астæуыл цы баст ис?
− Цы ис йæ раздарæны та?
− Кæцы дзырд æмбæлы уацмысы арæхдæр æмæ цæмæн? 
(Бур)
− Куыд ма ис зæгъæн ацы дыргътæй: бур кæрдотæ, бур 
фæткъуытæ? (Рæгъæд кæрдотæ, рæгъæд фæткъуытæ.)
− Фæззæг поэты зæрдæйы цавæр æнкъарæнтæ æвзæрын 
кæны?
− Цæмæ гæсгæ йæ базыдтат?
− Куыд кæсын хъæуы æмдзæвгæ? 
− Уырыссаг  фысджытæй та фæззыгон æрдзы тыххæй чи 
ныффыста?
III. Нывимæ куыст.
− Кæй уынут нывы?
− Цы ми кæнынц сывæллæттæ?
− Се ’ддаг бакаст цæуыл дзурæг у?
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− Цавæр ахорæнтæй спайда кодта нывгæнæг æмæ цæмæн?
IV. Цыбыр  афæлгæст фæззыгон нывтыл.
V. Æмбисæндты хъуыды равзарын.
Фæззæгæй зæрдæ буц у.
Фæззæг царды къæбиц у.
Фæззæг æппæтæй æххæст у.
Уалдзæг цы байтауай, фæззæг уый æркæрддзынæ.
− Цавæр хъуыдытæ равдыстой адæм ацы æмбисæндты?
− Цæуыл хъуыды кодтой, цæмæ æнхъæлмæ кастысты 
фæззæгмæ?
VI. Тагъддзуринаг бакæсын. Дзырдтæ бацамонын: дзе-
дзыкка, еуу.
Дзедзро-дзедзро-дзедзыкка,
Сфыц-ма, дзыцца, еуу-дзыкка!
− Тагъддзуринаг зын кæсæн цæмæн у?
− Ацы дыууæ уацмысы чиныджы иумæ цæмæн сты?
VII. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр æмдзæвгæ бакастыстæм? Чи у йæ автор?
− Автор фæззæджы рæдау адæймаджы хуызы цæмæн 
равдыста? 
− Цæуыл дзурæг сты, æмдзæвгæмæ цы æмбисæндтæ 
равзæрстам, уыдон?
VIII. Хæдзармæ куыст. 

Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр кæнын. Зын-
æмбарæн дзырдтæ æмæ æмбисæндтæ тетрæдтæм рафыс-
сын æмæ сæ зæрдыл бадарын.

Николай Сладков. Фæззæг – къæсæрыл

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй радзурын.
2. Уацмысы мидисимæ баст æмбисæндтæ æрхæссын.
3. Тагъддзуринаг бакæсын.
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4. Ирон нывгæнджыты куыстытыл цыбыр афæлгæст са-
разын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
– Куыд хуыйны уацмыс?
– Ацы фыссæджы уацмыстæй ма цы бакастыстут?
− Цы уынут нывы?
− Нывгæнæг рагвæззæг равдыста æви æрæгвæззæг?
− Цавæр ахорæнтæй спайда кодта?
− Цымæ цæрæгойтæ халонмæ цæмæн кæсынц?
− Уацмыс йæ жанрмæ гæсгæ радзырд у æви аргъау? 
Цæмæн афтæ хъуыды кæнут?
− Ныхас дзы цæй тыххæй цæудзæн?
− Цы уын баххуыс кодта уый базонынæн? (Йæ сæргонд, 
ныв.)
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын.

фæлтæхæг 
уырынгон
пысултæ
зымæгиуатгæнæг
æнтъыснæг
цъуй
куырыхон
ныййазæлы
сидын

3. Уацмыс фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
4. Фæрстытæ раттын.
− Цæуыл мæт кæны халон?
− Хъæды цæрджытæ фæззæджы æрцыдмæ куыд цæттæ 
сты? 
5. Аргъау хайгай комментаритимæ бакæсын.
1-аг хай:
− Æцæгæйдæр халон куырыхон у? Цæмæн афтæ хъуыды 
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кæнут?
− Цавæр дзуæппытæ йын радтой æхсæрæгтæ, тæрхъустæ 
æмæ рувæстæ?
− Зыгъарджытæ  æмæ еноттæ та? 
– Цæрæгойтæй тарф фынæй чи бауыдзæн? 
− Цы фæуыдзысты фæлтæхæг мæргътæ?
− Зымæгиуатгæнæг мæргътæ та фæззæджы æрцыдмæ 
куыд цæттæ сты?
2-аг хай:
− Цы фæуыдзысты цæрæгойтæ, фæззæг бæлæсты сыфтæр 
рæдувын куы райдайа, уæд?
− Фæстаг уырынгонты йæ уазалæй куы ’рызгъала, уæд 
та?
− Цæмæй цæрдзысты гæркъæрæрæгтæ, хъæдхойтæ æмæ 
дзылытæ?
−  Куыд æмбарут гæркъæрæгты дзуапп: «Мах, гæркъ-
рæгтæ, цъуйыл нæ уæз ауадздзыстæм»?
− Сырдтæй чи куыд фæфынæй кæны, уый тыххæй цы зо-
нут?
3-аг хай:
− Цæмæй тæрсын кæны Халон цæрæгойты?
− Кæд вæййы фенæн уыцы æнкъард нывтæ: рагвæззæг 
æви æрæгвæззæджы?
−  Куыд æмбарут дзырдтæ: «…  хур йæ роны бамбæхс-
дзæн»?
− Дымгæтæй æмæ уарынтæй цæрæгойтæ фæтарстысты? 
Тексты ныхæстæй уæ дзуæппытæ бафидар кæнут?
− Цавæр ивддзинæдтæ ма æрцæуы æрдзы æрæгвæззæджы? 
Цы ма бафтауиккат Халоны ныхæстæм?
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Чи у аргъауы куырыхон æмæ цæмæй бæрæг у?
− Цы базыдтат ногæй цæрæгойты цардæй?
− Куыд фæивы æрдз фæззыгон?
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− Цæмæн у ацы аргъау литературон?
IV. Тексты  хицæн хъуыдыйæдтæй аргъауæн  пълан са-
разын.

Пълан:

1. «Фыццаджы фыццагдæр фæззæг хъæдмæ уазал куы 
′рбакала…»
2. «Дыккаджы та, фæззæг бæлæсты сыфтæр рæдувын 
байдайдзæн».
3. «Тар мигътæ æрбатæрдзæн, иугæндзон уарынтæ 
рауадздзæн…»
V. Тагъддзуринаг бакæсын.
Ирдгæ сиргæ Ирмæ ’рмидæг.
− Куыд æмбарут тагъддзуринаджы хъуыды?
− Цæмæн зын кæсæн у? Цавæр мыртæ дзы æмбæлынц 
арæх?
VI. Хæдзармæ куыст.

Аргъау рольтæм гæсгæ кæсын сахуыр кæнын. 
Пъланмæ гæсгæ йæ хи ныхæстæй дзурын зонын. Нывтæ 
йæм скæнын.

Быгъуылты Чермен. Мыст æмæ сырддонцъиу

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Нывты равдыст.
2. Аргъау пъланмæ гæсгæ радзурын.
II. Ног æрмæг.
1. Скъоладзаутæ кæсынц уацмысы сæргонд, йæ авторы 
ном.
– Цавæр уацмыс бакæсдзыстæм: аргъау æви радзырд? 
Цæмæ гæсгæ йæ базыдтат?
– Аргъау адæмон у æви литературон? Цæмæ гæсгæ йæ 
базыдтат?
– Чи сты йæ сæйраг архайджытæ?
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2. Нывимæ куыст.
− Зæгъут-ма, кæд дардтой ахæм уæлæдарæс? 
− Уæдæ архайд кæд цыдис?
− Куыд уæм кæсы, цæуыл дис кæны мыст?
− Цæуыл дзурæг у арсы æддаг бакаст та?
− Аргъауæн æнкъард кæрон уыдзæн æви хъæлдзæг? 
Цæмæн уæм афтæ кæсы?
3. Уацмыс хинымæр бакæсын.
- Цæй тыххæй у аргъау?
- Цæмæн у арс барджынхуыз?
4. Абзацгай каст. Кæсгæ-кæсын беседæ саразын.
1-аг абзац:
− Цæмæй цардысты мыст æмæ сырддонцъиу?
− Раст уæм кæсынц сæ митæ?
− Мæнæу тауын та сæ цæмæн бахъуыд?
− Цæмæн афтæ хорз æрзад сæ хор?
2-аг абзац:
− Чи уæрста хоры кæри? Куыд æй уæрста?
− Цæуыл фæхыл сты дыууæ æмбалы?
− Æмбæлттæ схонæн сæ ис? Цæуылнæ?
− Цæмæй бæрæг у, кæрæдзиуыл кæй не ’ууæндысты, 
уый? Бакæсут-ма тексты уыцы бынат.
− Æцæг æмбæлттæ та куыд хъуамæ бакодтаиккой?
3-аг абзац:
− Цал боны фæхъæлæба кодтой дыууæ лымæны?
− Сæ хъаст кæмæ бахастой?
− Цавæр тæрхон сын рахаста арс?
− Арсы митæ уæ зæрдæмæ фæцыдысты? Цæуылнæ?
− Куыд хъуамæ бакодтаид?
III.  Беседæ уацмысы тыххæй.
− Йæ жанрмæ гæсгæ уацмыс цавæр у? 
– Уацмыс аргъау кæй у, уый цæмæй бæрæг у? 
– Чи сты йæ сæйраг архайджытæ?
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IV. Хатдзæгтæ скæнын.
− Мыст æмæ  сырддонцъиуыл ахæм  хабар цæмæн æрцыд?
− Цы зонд нын амоны аргъау?
− Дыууæ лымæны тыххæй-ма æмбисæндтæ æрхæссут 
(Мыст къахта, æмæ йæхицæн – гæдыйы сæр.)
− Цæрæгойты тыххæй цавæр аргъæуттæ зонут?
− Кæй фæхонынц аргъæутты ацы нæмттæй: Рубæга, 
Гино, Тæкку, Æрсой, Хъохъо, Сындзыхъо?
V. Хæдзармæ куыст. Аргъау аив кæсын сахуыр кæнын. 
Фæрстытæн дзуæппытæ раттын. Цæрæгойты тыххæй 
адæмон аргъæуттæ бакæсын æмæ дзы иу хи ныхæстæй 
дзурын зонын.

Ситохаты Саламджери. Сырддонцъиу

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстытæ æвзаргæ кастæн.
− Сырддонцъиу æмæ мысты цæмæн бахъуыд мæнæу та-
уын?
− Цæуыл фæхыл сты дыууæ лымæны?
− Цавæр тæрхон сын рахаста арс?
2. Цæрæгойты тыххæй адæмон аргъæуттæ радзурын (2 − 
3 скъоладзауы).
II. Ног æрмæг.
1. Текст бакæсыны размæ фæрстытæ раттын.
− Цавæр цъиутæ атæхынц фæззæг хъарм бæстæм?
− Куыд хонынц ахæм цъиуты? (Фæлтæхæг.)
− Ам та цавæр цъиутæ баззайынц?
− Уыдон та куыд хонынц? (Зымæгиуатгæнæг.)
− Цъиутæн зымæгиуат кæнын æнцон у æви нæ? Цæмæн?
− Куыд сын хъæуы æххуыс кæнын?
2. Текст кæсы ахуыргæнæг.
3. Кæсгæ-кæсын дзырдтæ бацамонын: тавс, тигъ, тæр-
хæг, æхсынæнтæ.
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4. Радзырды мидис фæрстытæм гæсгæ равзарын.
− Радзырды ныхас авторы номæй цæуы æви персонажы? 
Цæмæ гæсгæ йæ базыдтат?
− Цы куыстой дыууæ æмбалы тигъыл?
− Цæмæн сæм смæсты сæ сыхаг ус?
− Цы федтой лæппутæ фæстæдæр? Цæуыл бадис кодтой?
− Цымæ цæмæн хостой цъиутæ Милтæйы рудзынг?
− Сылгоймаг лæппутæй хатыр цæмæн куырдта?
− Диссаг æм цы фæкаст?
− Цæмæн æрбатахтысты сырддонцъиутæ Милтæйы къæ-
сæрмæ?
− Цавæр адæймаг уæм фæкаст Милтæ?
− Сымах та куыд æххуыс кæнут мæргътæн?
III. Нывмæ гæсгæ куыст.
− Цавæр цъиуты уынут нывы?
− Кæм æрбадтысты?
− Цымæ рудзынгæй мидæмæ цæмæн кæсынц?
− «Сдзурын кæнут» ныв.
IV. Радзырд рольтæм гæсгæ бакæсын.
V. Хатдзæгтæ скæнын.
− Уацмысы уæм диссаг цы фæкаст?
− Фæззыгон цъиутæн цæмæн хъæуы æххуыс кæнын?
− Цы зонут мæргъты цардæй? Цы пайда хæссынц æрдзæн?
VI. Хæдзармæ куыст. Радзырд аив кæсын æмæ хи 
ныхæстæй дзурын зонын. Фæрстытæн дзуæппытæ рат-
тын.

Чеджемты Геор. Æрæгвæззæг

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Нывты мидис радзурын.
2. Фæрстытæ æвзаргæ дзырдæн.
− Цæй тыххæй смæсты Милтæ лæппутæм?
− Сылгоймагмæ диссаг цы фæкаст?
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− Цæмæн æрбатахтысты цъиутæ Милтæйы къæсæрмæ? 
II. Ног æрмæг.
1. Скъоладзаутæ кæсынц æмдзæвгæйы сæргонд, йæ ав-
торы ном.
− Цавæр дзырдтæй арæзт у дзырд «æрæгвæззæг»?
− Æрæгвæззæджы тыххæй æмдзæвгæ æнкъард уыдзæн 
æви хъæлдзæг?
− Цавæр хъæлæсы  уагæй йæ кæсын хъæуы?
− Æрæгвæззæджы тыххæй ма чи ныффыста? Уæ зæрдыл 
æрлæууын кæнут уырыссаг æмæ фæсарæйнаг фысджыты 
уацмыстæ дæр.
− Цы уынут нывы?
−  Цавæр ахорæнтæй спайда кодта нывгæнæг æмæ цæмæн?
2. Дзырдуатон куыст: хуры цæст, æваст.
3. Æмдзæвгæ кæсы, скъоладзаутæй кæсынмæ хуыздæр чи 
арæхсы, уый.
− Поэт дзырд «фæззæг» стыр дамгъæйæ цæмæн фыссы?
− Æмдзæвгæ æцæгæйдæр æнкъард хъæлæсы уагæй кæсын 
хъæуы? Цæмæн?
4. Æмдзæвгæ строфагай бакæсын, кæсгæ-кæсын беседæ 
саразын.
1-аг строфа
− Куыд æмбарут дзырдбаст «хуры цæст»?
− Чи хуыссы бæласы бын?
− Цæмæн зæгъы поэт «бур фæззæг», зæгъгæ? Æндæр 
дзырдтæй-ма йæ зæгъут.
− Цы хоны «сыфтæртæ-баз»?
− Цæмæн равдыста фыссæг адæймаджы хуызы фæз-
зæджы?
2-аг строфа:
− Цы федта фæззæг йæ фыны?
− Поэт «урс гæлæбу» цы схуыдта?
− Цæмæн фæтарст фæззæг митгæлæбуйæ?
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− Фæстаг хъуыдыйады кæрон цавæр нысан лæууы?
− Йæ руаджы цавæр æнкъарæн равдыста поэт?
− Куыд кæсын хъæуы ахæм хъуыдыйад?
3-аг строфа:
− Цæмæй бамæгуыр фæззæджы зæрдæ?
− Куыд уæм кæсы, фæззæг зымæджы цы фæуыдзæн? Рав-
зарут раст дзуапп:
а) Мæргътимæ хъарм бæстæм атæхдзæн; 
æ) Урс хъæццулæй йæхи бамбæрздзæн æмæ бафынæй уы-
дзæн. 
5. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын кодта фæззæг поэты 
зæрдæйы?
− Цæмæй фæззæг адæймаджы хуызы равдиса, уый 
тыххæй цавæр дзырдтæй спайда кодта?
− Кæцы строфа фæцыд уæ зæрдæмæ тынгдæр æмæ 
цæмæн? Цы йæм сныв кæниккат?
IV. Хæдзармæ куыст. 

Æмдзæвгæ аив кæсын зонын. Строфатæй иумæ ныв 
скæнын.

Фæлхат кæныны урок

I.  Ныхас рацыд æрмæгыл.
− Зæгъут-ма, чиныгæй цал хайы бакастыстæм?
− Куыд хуыйнынц уыцы хæйттæ?
− Кæцы уацмыстæ тынгдæр фæцыдысты уæ зæрдæмæ 
æмæ цæмæн?
− Чи сæ ныффыста? Æмдзæвгæтæ, аргъæуттæ æви ра-
дзырдтæ сты?
− Персонажтæй тынгдæр чи фæцыд уæ зæрдæмæ æмæ 
цæй тыххæй?
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− Цы хонæм адæмон сфæлдыстад?
− Ранымайут-ма йын йæ жанртæ.
− Цавæр адæмты сфæлдыстадæй бакастыстæм мæстæй-
марæнтæ æмæ ирхæфсæнтæ?
− Уацмыс «Кæм бамбæхсы сæрд» аргъау цæмæ гæсгæ 
схонæн ис?
− Сырдтæ æмæ мæргътæ зымæгмæ сæхи куыд цæттæ 
кæнынц, уый кæцы уацмыстæй базыдтат? Чи сæ ныффыс-
та?
− Куыд аивы æрдз фæззæджы?
− Чи ныффыста фæззыгон æрдзы рæсугъддзинадыл?
− Цавæр æмбисæндтæ бадардтат уæ зæрдыл?
− Сæ хъуыдымæ гæсгæ цавæр уацмыстæм хауынц?
II. Конкурс «Ахæццæ кæн рæнхъ кæронмæ».
1. Зæрдæхъæлдзæгæй кус
……………………………

2. Цас диссæгтæ
Зайы æрдзы!
………………………
……………………….

3. Хъæдмæ мæ тагъддæр фæцæуын фæнды
…………………………………………………..

4. Къæвда фемæхст:
Сæх-сæх-сæх!
……………………..
……………………..
III. Конкурс «Хуыздæр уыци-уыци». (Кæс чиныджы  
сыфмæ.)
Нывтæм гæсгæ уыци-уыцитæ æрхъуыды кæнын.
IV. Нывтимæ куыст. Чиныджы кæрон цы нывтæ ис, 
уыдонмæ æркæсын. Сæ мидис цы уацмыстимæ баст у, 
уый базонын æмæ сæм хъуыдыйæдтæ саразын.
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V. Дзырдтæ хъæугæ дамгъæтæй баххæст кæнын. 
Тетрæдтæм сæ рафыссын æмæ сæ уырыссаг æвзагмæ 
ратæлмац кæнын. (Кæс чиныджы сыфмæ.)
VI. Хæдзармæ куыст. Аив кастмæ иу уацмыс бацæттæ 
кæнын.

ХОРЗÆЙ ХОРЗ ЗÆГЪЫН ХЪÆУЫ,
 ÆВЗÆРÆЙ ТА − ÆВЗÆР

Дзесты Куыдзæг. Æххуысгæнджытæ

I. Скъоладазуты базонгæ кæнын чиныджы ног те-
мæимæ.
− Куыд уæм кæсы, ацы хайы уацмысты дзырд цæуыл 
цæудзæн?
− Кæй фæхонынц хорз? Æвзæр та кæмæй фæзæгъынц?
II. Ног æрмæг.
1. − Кæй уынут нывы?
− Цымæ цæуыл цин кæнынц сывæллæттæ? Æххуысгæнæг 
дзы кæцы у?
2. Скъоладзаутæ кæсынц радзырд.
3. Кæсгæ-кæсын амынд цæуынц дзырдтæ: хъуывгъан, 
уыйхыгъд.
4. Фæрстытæ радзырды мидисмæ.
− Кæцæй æрбацæйцыдысты æртæ ’мбалы?
− Цавæр ныв федтой хъæугæрон?
− Куыд дзырдта Зозыкк гыццыл чызгимæ?
− Цы сын радзырдта чызг?
− Цавæр зонд ын амыдтой Зозыкк æмæ Хаби?
− Битту та йæхи куыд дардта? Цæмæн æй фарста афтæ 
бæстон?
− Куыд базыдта, хъуывгъан кæм аныгъуылд, уый? Уыцы 
бынат-ма хи  ныхæстæй радзурут.
− Нывмæ текстæй хъуыдыйæдтæ бакæсут.
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III. Уацмысы архайджытæй иуыл цыбыр радзырд са-
разын.
− Лæппутæй кæцы тынгдæр фæцыд уæ зæрдæмæ?
− Цы хорздзинад ракодта Битту?
− Куыд ныхас кодта гыццыл чызгимæ?
− Битту уæ æмбалæн хъæуы? Цæмæн?
IV. Текст рольтæм гæсгæ бакæсын.
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы Зозыкк æмæ Ха-
бийы ныхæстæ?
− Биттуйы ныхæстæ та?
V. Хатдзæгтæ скæнын.
− Лæппутæй æцæг æххуысгæнæг чи разынд?
− Уæдæ фыссæг йæ уацмыс «Æххуысгæнджытæ», зæгъ-
гæ, цæмæн схуыдта? Цавæр ахаст равдыста уымæй йæ 
архайджытæм?
VI. Хæдзармæ куыст. Уацмыс рольтæм гæсгæ аив кæсын 
сахуыр кæнын. Нывы мидис дзурын зонын.

Тъехты Амыран. Хивæнд лæппу

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстытæ уацмысы мидис равзарынæн.
− Лæппутæй æцæг æххуысгæнæг чи разынд?
− Фыссæг йæ радзырд «Æххуысгæнджытæ» кæй схуыд-
та, уымæй цавæр ахаст равдыста Зозыкк æмæ Хабимæ?
2. Нывы мидис хи ныхæстæй радзурын.
II. Ног æрмæг. 
1. Бацæуæн ныхас.
− Цы базонæн ис уацмысы сæргондмæ гæсгæ?
− Кæй фæхонынц хивæнд?
− Цæмæй æвзæр у хивæнд уæвын?
2. Радзырд кæсы ахуыргæнæг.
3. Кæсгæ-кæсын дзырдтæ бацамонын: адаг, къæрта, 
хидхъæд.
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4. Фæрстытæ:
− Чи разынд лæппутæй хивæнд?
− Цавæр фыдбылыз æрцыд Будзийыл, хивæнд кæй уыд, 
уый тыххæй?
5. Радзырд абзацгай бакæсын. Кæсгæ-кæсын беседæ са-
разын.
1-аг абзац:
− Цæмæн ацыдысты лæппутæ æхсæрджын коммæ?
− Будзи йæхи куыд дардта? Йе ’мбæлттæй цæмæн фæ-
хицæн?
− Куыд æмбарут хъуыдыйад «йе ’мбæлттæй йæхи фæты-
лиф кодта»? Цы зæгъынмæ хъавыд уымæй фыссæг Бу-
дзийы тыххæй?
− Будзи уæ зæрдæмæ фæцыд? Цæуылнæ?
− Куыд хъуамæ дардтаид йæхи йе ’мбæлттимæ?
2-аг абзац:
− Кæд бамбæхстысты бæласы бын Зауыр æмæ Торбег?
− Куыд уæм кæсы, раст бакодтой?
3-аг абзац:
− Будзи та уыцы рæстæг цы куыста?
− Цавæр миниуæгыл дзурæг сты йæ митæ?
4-æм абзац:
− Лæппу фыдбылызы куыд бахаудта?
− Чи йæм фæфæдис?
− Йе ’мбæлттæ йæ донæй куыд раластой?
− Будзи йæ рæдыд бамбæрста? Цæмæй бæрæг у?
− Куыд уæм кæсы, афтæ хивæндæй ма йæхи искуы рав-
дисдзæн?
− Сымах хивæнд митæ никуы фæкæнут?
III. Беседæ уацмысы жанры тыххæй.
− Ацы уацмыс йæ жанрмæ гæсгæ цы у?
− Уæ зæрдыл-ма æрлæууын кæнут, радзырды тыххæй цы 
базыдтат, уый?
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− Чи у йæ сæйраг архайæг?
− Цавæр миниуджытæ бифиппайдтат Будзимæ?
− Цы у радзырды сæйраг хъуыды?
IV. Нывтимæ куыст.
− Радзырды мидисмæ цы нывтæ ис, уыдон фæд-фæдыл 
равæрут.
− Кæцы эпизодмæ дзы нæй ныв? Радзурут-ма йæ хи 
ныхæстæй.
V. Хатдзæгтæ скæнын.
− Кæцы хъуыдыйæдтæ æвдисынц уацмысы сæйраг хъуы-
ды?
− Æрхæссут æмбисæндтæ Будзийыл. (Хивæнд æдылы 
вæййы. Бирæйæ бирæгъ дæр не ’фсæды.)
VI. Хæдзармæ куыст. Нывмæ гæсгæ радзырд хи 
ныхæстæй дзурын зонын.

Михаил Зощенко. Сайын нæ хъæуы

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Нывтимæ куыст.
− Куыд баст сты ацы нывтæ уацмысы мидисимæ?
− Радзырды мидисмæ гæсгæ сæ фæд-фæдыл равæрут.
2. Нывтæм гæсгæ радзырд хи ныхæстæй радзурын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
− Ацы фыссæджы уацмыстæй ма цы бакастыстут? Цæй 
тыххæй сты? 
− Радзырды ныхас цæуыл цæудзæн, уый йæ сæргондмæ 
гæсгæ базонæн ис?
− Æркæсут нывмæ æмæ зæгъут, скъоладзаутæ ахæм дарæс 
кæд дардтой?
− Уæдæ архайд кæд цыди?
2. Ахуыргæнæг кæсы радзырдæн йæ I-аг хай.
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3. Кæсгæ-кæсын дзырдтæ бацамонын: хуызисæн, заман.
4. Фæрстытæ радзырды мидис равзарынæн.
− Ныхас автор æви персонажы номæй цæуы? Цæмæ 
гæсгæ йæ базыдтат?
− Кæд ахуыр кодта Минькæ? Гимназийы уæд цавæр 
æгъдæуттæ уыд?
− Кæй аххосæй райста лæппу æвзæр бæрæггæнæн?
− Йæ хо йын боныджы сыфтæ кæрæдзиуыл цæмæн ны-
хасын кодта? 
− Минькæ йæ хоимæ сразы ис? Цæуылнæ?
− Куыд фесæфт Минькæйы боныг?
− Цавæр æнкъарæнтæ йæм сæвзæрд уый фæдыл?
− Леляйы бауырныдта, йе ’фсымæр йæ боныг кæй 
фесæфта, уый? Цæмæй бæрæг у?
5.  Фæрстытæ æвзаргæ кастæн: 
− Кæй аххосæй нæ сахуыр кодта лæппу йе ’мдзæвгæ наи-
зусть?
− Цæуылнæ басаст Минькæ, йæ урок кæй нæ сахуыр код-
та, ууыл?
− Куыд лæвæрдта дзуапп?
− Цæмæн афтæ æвзæр уыд, ахуыргæнæг ын йæ боныджы 
«иу» кæй сæвæрдта, уый?
− Цы зонд ын амыдта йæ хо та?
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Радзырды персонажтæй тынгдæр уæ зæрдæмæ чи 
фæцыд æмæ цæмæн?
− Куыд схонæн ис ацы хай?
− Цавæр æмбисæндтæ йæм æрхæссæн ис? (Искæй чи 
сайы, уый йæхи дæр сайы.)
− Цымæ цы хабæрттæ æрцæудзæн дарддæр?
IV. Хæдзармæ куыст. Радзырды I-аг хай аив кæсын са-
хуыр кæнын. Текстмæ хæстæг æй хи ныхæстæй дзурын 
зонын.
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Михаил Зощенко. Сайын нæ хъæуы

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
II. Ног æрмæг.
1. Скъоладзаутæй кæсынмæ хуыздæр чи арæхсы, уыдон 
кæсынц радзырды II-аг хай.
2. Фæрстытæ раттын.
− Цæмæн радта ахуыргæнæг Минькæйæн ног боныг?
− Цæуыл смæсты лæппу? Цы фæкодта йæ боныг?
− Æртыккаг боныджы та цавæр ног бæрæггæнæн фæзынд?
− Цы йын бафæдзæхста ацы хатт ахуыргæнæг?
− Цæмæн байхъуыста лæппу йæ хомæ?
− Куыд рахъæр Минькæйы сайд? 
−  Цы йын загъта йæ фыд? Спайда кæнут тексты æрмæгæй.
− Фæстæдæр фыд цæмæн схъæлдзæг?  Йæ хъæбысмæ 
лæппуйы цæмæн фелвæста?
− Лæлямæ диссаг цы фæкаст? Куыд дардта йæхи уыцы 
рæстæг?
− Раттут сæргонд ацы хайæн дæр.
3. Тексты цитатæтæй радзырдмæ пълан саразын.

а) «Иубон нын ахуыргæнæг бахæс кодта æмдзæвгæ 
наизусть сахуыр кæнын».

æ) «Æз скуыдтон, уымæн æмæ уый уыдис мæ фыц-
цаг æвзæр бæрæггæнæн».

б) «Ме ’мбал чызджытæй дæр иуæн йæ боныджы 
иу сæвæрдтой».

в) «Парчы бирæ фæбадтæн».
г) «Фыр мæстæй боныг чингуыты скъаппы фæс-

тæмæ баппæрстон».
гъ) «Дыууæ боны фæстæ та ахуыргæнæг базыд-

та…»
д) «Боныджы дыууæ сыфы кæрæдзиуыл баныхæс-

там…»
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дж) «Сайгæ чи кæны, ахæм адæймагыл худгæ фæ-
кæнынц».

дз) «… Æмæ дын уый тыххæй хуызисæн балæвар 
кæндзынæн».
4. Уацмыс рольтæм гæсгæ бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæуыл мæт кодта лæппуйы фыд?
− Фæстагмæ  фыд цæмæн схъæлдзæг?
− Цæмæн афтæ схуыдта  фыссæг йæ радзырд?
− Ссарут-ма, радзырды сæйраг хъуыды кæм æвдыст 
цæуы, уыцы бынат.
− Куыд уæм кæсы, Минькæ йæ дзырд сæххæст кæндзæн 
æви нæ?
− Æмбисæндтæй радзырды хъуыды хуыздæр кæцы 
æвдисы?
Йæ рæдыдыл чи нæ сæтты, уый дыккаг хатт рæдийы. 
Рæстдзинадæн сæфæн нæй.
IV. Хæдзармæ куыст. Уацмыс пъланмæ гæсгæ хи 
ныхæстæй дзурын зонын.

Плиты Илья. Тæргайгæнаг

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Беседæ радзырды сюжетыл.
− Кæд æмæ кæм цыдис архайд?
− Цæмæй райдыдтой уацмысы цаутæ?
− Цавæр цау уæм фæкаст сæйрагдæр æмæ цæмæн?
− Кæцы эпизод тынгдæр фæцыд уæ зæрдæмæ?
− Худæг та уæм дзы цы фæкаст?
2. Радзырд пъланмæ гæсгæ хи ныхæстæй радзурын.
II. Ног æрмæг.
1. − Кæуыл цæудзæн ныхас æмдзæвгæйы? Цæмæ гæсгæ 
йæ базыдтат?



50

− Тæргай кæнын хорз у? Цæуылнæ?
− Цымæ фыссæг та куыд хъуыды кæны?
2. Скъоладзаутæ кæсынц æмдзæвгæ сæхинымæр.
3. Уацмысы мидис фæрстытæм гæсгæ равзарын.
− Цæуыл фæтæргай Гаги?
− Куыд æмбарут дзырдтæ «цъус», «стонг»? Баивут сæ 
æндæр дзырдтæй.
− Цы фæци лæппуйы хай? Бакæсут уыцы бынат.
− Уæдæ тæргайгæнагыл цы æрцæуы?
− Сымахыл никуы æрцыд ахæм хабар? Радзурут-ма йæ.
4. Скъоладзауты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы Гагийы ныхæстæ 
æмæ цæмæн?
− Авторы ныхæстæ та?
− Куыд кæсын хъæуы, гæдыйы кой кæм цæуы, уыцы 
бынæттæ та?
5. Аив каст.
6. Нывимæ куыст.
− Куыд баст у ныв æмдзæвгæйы мидисмæ? 
– Цæуыл дзурæг у лæппуйы æддаг бакаст?
7. Уыци-уыци базонын.

Йæ был та у зæбул,
Нæ бады сах йæ хъул.
Нымад нæм чи нæу, кадджын?
Кæй хай фæхонынц «адджын»?

         Дзырдтæ бацамонын: сах, хъул.

− Цæмæн сты чиныджы иумæ ацы дыууæ уацмысы?
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Тæргай кæнын æвзæр цæмæн у?
− Кæд фæзæгъынц афтæ: «Тæргайгæнæджы хай адджын 
у»?
IV. Хъазт «Цæй ныр та ды дæр фæлвар – ам хъæугæ 
дзырдтæ ссар!»
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Хи-хи-хи                                    Лыпп-лыпп-лыпп,
Уæд уæ картофджын уæхи!         Ма-иу кæн хъæрмхуыпп…
                                                    Ар-ар-ар,                                           
Дза-дза-дза!                              Æтт, æмбал дæхицæн ссар!
Уæларты фыцы дзидза!          Удæн адджын у…
Ай-ай-ай,
Цъайдонæй куыд хорз у цай!
V. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын. Рифмæгонд дзырдтæ æрхъуыды кæнын æмæ сæ 
тетрæдты ныффыссын.

Валентина Осеева. Хæларзæрдæ  чызг

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй радзурын.
2. Рифмæгонд дзырдтæ тетрæдтæй бакæсын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
− Радзырды сæргондæй цы ис базонæн? (Сæйраг архайæг 
хæларзæрдæ чызг кæй у, уый.)
− Чи у йæ автор?
− Цы ма бакастыстут ацы фыссæджы уацмыстæй?
− Кæй уынут нывы?
− Цымæ чызг æцæгдæр хæларзæрдæ у?
− Чызджы æддаг бакаст цæуыл дзурæг у?
2. Æнæзонгæ дзырдтæ бацамонын: еуу, рауæлдай кодта, 
дзæмбы, æфсин.
3. Скъоладазутæ сæхинымæр кæсынц аргъау.
− Цавæр чызджы тыххæй у уацмыс?
− Æцæгæйдæр хæларзæрдæ у?
− Ацы уацмыс аргъау у æви радзырд? Куыд æй базыдтат?
4. Абзацгай каст. Кæсгæ-кæсын беседæ саразын.
1-аг абзац:
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− Цавæр уасæг уыд гыццыл чызгмæ? Цæмæй рæсугъд 
уыд?
− Уасæг йе ’фсинимæ хæларæй цард? Цæмæй бæрæг у?
− Хъæуид уæ ахæм уасæг?
2-аг абзац:
− Цæмæн сфæнд кодта чызг йæ уасæг каркыл баивын? 
– Чызг каркимæ бахæлар?
− Цавæр ныхæстæ-иу фехъуыста чызг алы райсом дæр 
йæ ног хæларæй?
− Куыд-иу ыл цин кодта карк? Цы пайда хаста чызгæн?
3-аг абзац:
− Чи та сси чызджы ног лымæн? Куыд æм æрбафтыд?
− Куыд хъахъхъæдта бабыз йе ’фсины?
− Бабызы æцæг хæлар схонæн ис? Цæмæ гæсгæ?
4-аг абзац:
− Цæуыл смæсты иубон бабыз?
− Цавæр ныхæстæ фехъуыста къæбыла чызгæй?
− Цæмæн бамбæхст бандоны бын? 
− Къæбыла раст бакодта, кæй алыгъд, уымæй?
− Чызг æцæгæйдæр хæларзæрдæ уыд?
− Уæдæ фыссæг цæмæн афтæ схуыдта йæ аргъау? Уымæй 
йæ персонажмæ цавæр ахаст равдыста?

Ирони у дæлгоммæ, æлхыскъæмхасæн ныхас. 
Зæгъæм, аргъауы автор хоны чызджы «хæларзæрдæ». 
Æцæгæй та чызг æппындæр хæларзæрдæ нæу, нæ кæны 
аргъ йæ хæлæрттæн.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæн баззад чызг иунæгæй?
− Цы нын зæгъынмæ хъавыд фыссæг йæ уацмысы? Цы 
зонд нын амоны?
− Аргъауы æцæг хæларзæрдæ чи у? Чи аргъ кæны йæ 
хæларæн?
− Сымахæн хæлæрттæ ис? Фæраив-баив сæ кæнут?
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IV. Хæдзармæ куыст. Радзырд хи ныхæстæй дзурын зо-
нын. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.

Иронийы тыххæй æмбарынад тетрæдтæм рафыс-
сын æмæ йæ зæрдыл бадарын.
Аргъауæн хорз кæрон æрхъуыды кæнын.

Хъантемыраты Кларæ. Аслæнбег

I. Фæрстыты руаджы хæдзармæ куыст сбæрæг кæ-
нын.
1. − Цæмæн схуыдта фыссæг йæ радзырд «Хæларзæрдæ 
чызг»? Уымæй йæ персонажмæ цавæр ахаст равдыста?
− Кæмæн у тас иунæгæй баззайынæй?
2. Скъоладзаутæ аргъауæн цы кæрон æрхъуыды кодтой, 
уымæ байхъусын (4−5 скъоладзауы).
II. Ног æрмæг.
1. − Чи у уацмысы сæйраг архайæг? Цæмæй йæ базыдтат?
− Кæй уынут нывы?
− Цæмæй фæтарст лæппу?
− Цымæ вазæ кæй асаста, ууыл басæтдзæн?
2. Скъоладзаутæ сæхинымæр кæсынц радзырды I-аг хай.
3. Фæрстытæ раттын.
− Аслæнбегæн йæ мад цы æрбахаста?
− Цæуылнæ радта йæ кæрдотæй искæмæн?
− Куыд рабæрæг, хинæйдзаг кæй у, уый?
− Хистæрты ныхасæн та куыд аргъ кæны?
− Цæмæн баззад Аслæнбег æххормагæй?
− Йæ мад раст бакодта, хæринаг ын кæй нæ радта, уымæй? 
   Тексты æрмæгæй спайда кæнут.
4. II-аг хай кæсы, скъоладзаутæй кæсынмæ хуыздæр чи 
арæхсы, уый.
− Цæмæн асайдта лæппу йæ нанайы?
− Аслæнбеджы ныхæстæ йæ бауырныдтой? Цæмæй бæ-
рæг у?
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− Цæмæн ахаста нана къæбылайы йæ раздæры хицаумæ?
− Куыд дардта уыцы изæр Аслæнбег йæхи?
− Цæуылнæуал каст нанайы цæстытæм?
− Лæппу йæ рæдыд бамбæрста? Кæй руаджы?
4. Равзарын æмбисæндты хъуыды.

Хиуарзон лæг æгад у.
Мæнг зæгъын худинаг у.
Гæды лæг йæхи дæр сайы.
Кæстæрæн йæ хæс – хистæрмæ хъусын.

− Куыд баст сты ацы æмбисæндтæ радзырды мидисимæ?
5. Радзырдæн пълан саразын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр миниуджытæ бафиппайдтат лæппумæ?
− Кæй фæрцы бамбæрста Аслæнбег йæ рæдыд?
− Тексты ныхæстæй уæ дзуæппытæ бафидар кæнут. 
– Ацы уацмыс аргъау, радзырд æви басня у? Цæмæ гæсгæ 
йæ базыдтат?

Радзырд у цыбыр аивадон уацмыс. Æвдыст дзы 
фæцæуы сæйраг архайджыты характер, сæ цардæй иу 
кæнæ цалдæр цауы.
IV. Хæдзармæ куыст. Радзырд рольтæм гæсгæ кæсын са-
хуыр кæнын. Пъланмæ гæсгæ йæ хи ныхæстæй дзурын 
зонын. Радзырды тыххæй æмбарынад зæрдыл бадарын.

Джиоты Катя. Æнæрхъуыды чызг

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Радзырд рольтæм гæсгæ бакæсын.
2. Пъланмæ гæсгæ йæ хи ныхæстæй радзурын.

1. Аслæнбег – хинæйдзаг.
2. Аслæнбег – æгоммæгæс.
3. Аслæнбег – сайæгой.
4. Аслæнбег йæ рæдыд бамбæрста.
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II. Ног æрмæг.
1. Бакæсын уацмысы сæргонд, йæ авторы ном.
− Радзырды сæргондæй цы ис базонæн? (Радзырды сæйраг 
архайæг чызг кæй у. Уыцы чызг кæй у æнæрхъуыды.)
− Кæй фæхонынц адæм «æнæрхъуыды»?
− Æркæсут-ма нывмæ. Уæ хъуыдытæ раст сты?
2. Скъоладзаутæй кæсынмæ хуыздæр чи арæхсы, уый 
кæсы радзырд.
3. Фæрстытæ раттын.
− Цы куыста чызг?
− Йæ мад та?
− Кæдæм тагъд кодта уыцы бон мад?
− Куыд ын батæригъæд кодта йæ чызг?
− Цæмæн афтæ нынкъард сылгоймаг? Цы загъта йæ чыз-
гæн?
− Цæуыл ныддис кодта чызг?
− Зæгъут-ма, цы нысан кæны дзырд «æмбаргæ»?
− Чызджы фарстæн дзуапп раттут.
− Сымах та куыд феххуыс кæнут уæ ныййарджытæн? 
4. Ацы æмбисæндтæй радзырды хъуыдымæ æввахсдæр 
кæцы у?

Зивæггæнаджы мад тæригъæд у.
Бирæ дзурынæй бирæ кусын хуыздæр у.
Кусæгæн мæгуырæй тас нæу.

5. Рольтæм гæсгæ каст.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæн схуыдта фыссæг йæ радзырд афтæ?
− Цавæр цæстæй кæсы йæ персонажмæ?
− Æрхъуыдыджын чызг та куыд феххуыс кæны йæ ный-
йарджытæн?
− Куыд схониккат радзырд ахæм чызджы тыххæй?
− Цавæр æмбисæндтæ йыл æрхæссиккат?
(Кусæгæн мæгуырæй тас нæу. Адæймаг кусынæн у. 
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Адæймаг куыстæй фидауы. Лæджы дарæг куыст у.)
IV. Хæдзармæ куыст. Радзырд рольтæм гæсгæ кæсын са-
хуыр кæнын æмæ йын æндæр  кæрон æрхъуыды кæнын.

Сечъынаты Ладемыр. Трамвайы

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Радзырд рольтæм гæсгæ бакæсын.
2. Скъоладазаутæй уацмысæн чи цавæр кæрон æрхъуыды 
кодта, уымæ байхъусын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
− Цымæ зæронд лæг лæугæ цæмæн кæны?
− Бамбæрстат, радзырд цавæр лæппуйы тыххæй у, уый?
− Цал хайæ конд у ацы уацмыс?
2. Скъоладзаутæ радзырд хайгай кæсынц.
1-аг хай:
− Кæй тыххæй у радзырд?
− Лæппуты æддаг бакаст цавæр у?
− Куыд дзырдта Аликмæ йæ мад алы райсом дæр?
− Борик та-иу уыцы рæстæг цавæр ныхæстæм хъуыста? 
Цымæ цæмæн?
− Бакæсут-ма, Алик къæбæда кæй нæ уыд, ууыл дзурæг 
рæнхъытæ.
− Цæй тыххæй смæсты Алик йе ’мбалмæ? Тексты æр-
мæгæй спайда кæнут.
2-аг хай:
− Чи схызт трамваймæ?
− Цы хъуамæ бакодтаид Борик, зæронд лæг йæ разы куы 
æрлæууыд, уæд?
− Уый  та йæхи куыд дардта? Бакæсут-ма уыцы бынат.
− Куыд ын бауайдзæф кодта зæронд лæг?
− Цы нысан кæнынц йæ ныхæстæ: «Мæ карæнмæ хъæуы 
уый дæр…»?
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− Кæмæй фæзæгъынц адæм, æвзæр боны гуырд, зæгъгæ?
3. Радзырды сæйраг архайджытæн характеристикæ рат-
тын. Фæйнæгыл цы дзырдтæ ис, уыдонæй спайда кæнын.
 Алик    Борик
 къæсхуыртæ   тыппыртæ
 æнæзивæг   зивæггæнаг
 коммæгæс   æгоммæгæс
 уæздан               æнæгъдау

− Зæгъут-ма, цавæр у уацмысы сæйраг архайджытæн се 
’ддаг бакаст?
− Кæм цæрынц лæппутæ?
− Сæ ныййарджытæ сæ куыд хонынц?
− Алик æмæ Борик сæхи куыд дарынц хæдзары дæр æмæ 
уынджы дæр?
− Цавæр цæстæй сæм кæсы фыссæг йæхæдæг та?
− Сымах зæрдæмæ дзы тынгдæр чи фæцыд æмæ цæмæн?
− Æмбалæн дзы кæй равзариккат?
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Æхсæнадон бынæтты уæхи куыд хъуамæ дарат?
− Равзарут æмбисонды хъуыды.

Лæг йе ’гъдауæй бæрæг у.

− Куыд баст у уацмысы сæйраг хъуыдыимæ?
IV. Тагъддзуринаг бакæсын.

Æлдараты Гæбæци
Иууыл хæрзтæй нæ фæци.

– Гæбæцийы бæсты дзы лæппутæй кæй ном бафыссик-
кат?
V. Хæдзармæ куыст. Радзырд текстмæ хæстæг хи 
ныхæстæй дзурын зонын. Фæрстытæн дзуæппытæ 
бацæттæ кæнын.
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Б. Юнгер. Урс уарди

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстытæ æвзаргæ дзырдæн.
− Куыд-иу дзырдта Аликмæ йæ мад райсомæй?
− Цæмæй бæрæг у, мад йæ лæппуйæ разы кæй у, уый?
− Цавæр ныхæстæ-иу фехъуыста уыцы рæстæг Борик та?
− Куыд дардта Борик йæхи трамвайы?
− Куыд ын бауайдзæф кодта зæронд лæг?
2. Нывы мидис радзурын.
II. Ног æрмæг.
1. Уацмысы сæргонд æмæ йæ авторы ном бакæсын.
− Цымæ уацмыс йæ жанрмæ гæсгæ радзырд у æви аргъау?
− Цæмæ гæсгæ йæ базыдтат?
− Цы уынут нывы?
− Хæрæг цы кусы?
− Цавæр æнкъарæнтæ уæм æвзæрын кæны?
2. Аргъау кæсы ахуыргæнæг.
3. Кæсгæ-кæсын зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: æрв-
хуыз, къуыбар акалдта, æмбухгæ лидзæг.
4. Фæрстытæм гæсгæ аргъауы мидис равзарын.
− Цæмæй бæрæг у, ацы уацмыс аргъау кæй у, уый?
− Чи у сæйраг архайæг?
− Раздæр уардитæ цыхуызæн уыдысты?
− Цæмæй хицæн кодта иннæ уардитæй урс уарди?
− Цы-иу ын дзырдта бур уарди уый тыххæй?
− Бакæсут-ма текстæй урс уардийы ныхæстæ.
− Цæмæн бафтыд хæрæг урс уардийыл?
− Уый тыххæй цы фыдбылыз æрцыд дидинæгыл?
− Цæй фæрцы аирвæзт уарди? (Уæ дзуæппытæ тексты 
ныхæстæй бафидар кæнут.)
− Баивут дзырдтæ «æмбухгæ лидзæг фæци» æндæр 
дзырдтæй.
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− Бакæсут-ма хъæрæй, уацмысы сæйраг хъуыды цы хъуы-
дыйад æвдисы, уый. (Йæхи хъахъхъæнын чи нæ зоны, уый 
алчидæр хъыгдаргæ кæны.)
5. Аргъауæн пълан саразын.
− Цал хайыл адих кæнæн ис уацмыс?
− Бакæсут-ма алы хай дæр æмæ сын сæргæндтæ раттут.
Фæйнæгыл ныффыссын:

1. Уæздан æмæ фæлмæнзæрдæ уарди.
2. Урс уарди хус кæнын райдыдта.
3. Уарди йæхи хъахъхъæнын базыдта.

III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Хæрæг æрмæст урс уарди цæмæн хордта?
− Адæймагæн та цæмæй тас у? Йæхи алыхуызон 
фыдбылызтæй куыд хъуамæ бахиза?
− Цы у аргъауы сæйраг хъуыды? Цæуыл нæ ахуыр кæны?
− Сымах уæхи хъахъхъæнын зонут? Куыд?
IV. Хæдзармæ куыст. Аргъау пъланмæ гæсгæ хи 
ныхæстæй дзурын зонын. Йæ мидисмæ йын нывтæ скæ-
нын.

Чеджемты Геор. Сæныччы фыццаг балц хъæдмæ

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Нывтыл цыбыр афæлгæст саразын. Алы ныв дæр 
«сдзурын кæнын».
2. Аргъау пъланмæ гæсгæ радзурын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
– Аргъау «Урс уарди»-йæ мах базыдтам – хъуамæ алчидæр 
арæхса йæхи фыдбылызæй хизын. Абон бакæсдзыстæм 
Чеджемты Георы æмдзæвгæ «Сæныччы фыццаг балц 
хъæдмæ». Цымæ нæ ацы фыссæг та цавæр фыдбылызæй 
фæдзæхсы?
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2. − Уацмысы сæргондæй цы ис базонæн?
− Нывмæ гæсгæ хъуыдыйæдтæ саразут.
3. Зынæмбарæн дзырдты нысаниуæг бацамонын æмæ сæ 
уæнггай бакæсын. 

хъæд-бын                         æр-выл-бон
пых-сы                             ныф-сæрм-дзаст
                                          æрх

4. Æмдзæвгæ кæсы ахуыргæнæг.
5. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
– Чи сты уацмысы сæйраг архайджытæ?
– Цæмæй фарста бирæгъ сæныччы?
– Цымæ йæ цæмæн хъуыд зонын, кæм хизынц сæныччытæ, 
кæм фæнуазынц дон, кæм цæрынц?
– Цы загъта сæныкк бирæгъæй?
– Цæмæн афтæ тынг фæцыдис йæ зæрдæмæ бирæгъ?
– Цымæ сæныччы мады дæр бирæгъы ныхæстæ бауыр-
ныдтой?
– Цæуылнæ ис бирæгъыл æууæнк?
– Куыд уæм кæсы, дарддæр цы уыдзæн?
6. Нывимæ куыст.
7. Аив каст.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
– Цæмæн схуыдта поэт йе ’мдзæвгæ «Сæныччы фыццаг 
балц хъæдмæ»? Цы зæгъынмæ хъавыд уымæй?
– Цавæр хатдзæгтæ скæнын хъæуы уацмысæй?
– Цæмæн сты ацы дыууæ уацмысы чиныджы иумæ?
IV. Хæдзармæ куыст. Уацмыс аив кæсын сахуыр кæнын 
æмæ йын хорз кæрон æрхъуыды кæнын.

Астемыраты Изет. Мызыхъхъы æмбисонд

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Рацыд æрмæгæй хатдзæгтæ скæнын.
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II. Ног æрмæг.
1. − Уацмысы сæргондæй цы ис базонæн? (Уацмыс йæ 
жанрмæ гæсгæ басня кæй у, уый.)
− Кæд фæзæгъынц, æмбисонд  мыл æрцыд, зæгъгæ?
− Басняйы сæйраг архайæг чи у?
− Цымæ галæн йæ сыкъа цы фæуыдаид?
− Цæуыл дзурæг у йе ’ддаг бакаст?
− Чи уæ зоны, басня цы у, уый?
− Уырыссаг фысджытæй кæй баснятæ бакастыстут?
− Басня радзырдмæ æввахсдæр лæууы æви аргъаумæ? 
Цæмæн?

Басня у æмдзæвгæ кæнæ прозæйы хуызы фыст чы-
сыл уацмыс. Йæ архайджытæ вæййынц цæрæгойтæ кæнæ 
та æнæуд предметтæ. Уыдоны руаджы фыссæг æргом 
кæны адæймаджы хъæндзинæдтæ, худы йын йе ’взæр ми-
ниуджытыл.

Басняйы сæйраг хъуыды æвдыст вæййы хицæн, 
сæрмагонд хъуыдыйады. Зондамонæн хъуыды басняйæн 
вæййы кæнæ йæ райдианы, кæнæ та йæ кæроны.
3. Басня кæсы ахуыргæнæг.
4. Кæсгæ-кæсын дзырдтæ бацамонын: гугын фыс, сикъо, 
уадзæн баззад.
5. Фæрстытæм гæсгæ уацмысы мидис равзарын.
– Цæмæн афтæ дардта йæхи Мызыхъхъ?
– Куыд æмбарут дзырдтæ «фервæссыд бынтон йæхиуыл»?
– Цæмæн аззад гал æнæ сыкъайæ?
– Басняйы сæйраг хъуыды кæцы хъуыдыйады æвдыст 
цæуы? Бакæсут-ма йæ.
6. Басня аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Кæд фæзæгъынц ацы æмбисонд?

   Цæваг галæн йæ сыкъа сæтты.

− Цавæр адæймаджы равдыста фыссæг йæ басняйы?
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IV. Хæдзармæ куыст. Басня аив кæсын сахуыр кæнын. 
Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.

СКОДТА МИТЫН ЛÆГ ЙÆ УРС КÆРЦ
Хъайтыхъты Геор. Зымæг

I. Зымæджы тыххæй саразын беседæ. Ирон ныв-
гæнджыты сфæлдыстадæй спайда кæнын. Фæйнæгыл 
Челæхсаты Магрез, Абысалты Юрий, Сæбанты Хаджу-
мары нывты репродукцитæ.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
– Базонут-ма уыци-уыцитæ:

Дада йæ урс куырæт кæрты райтыгъта.
Нæ рудзынг стъалыйæ дзаг у.

– Цæмæ гæсгæ сын базыдтат сæ дзуæппытæ?
– Цæмæн равдыста нывгæнæг зымæг адæймаджы хуызы?
– Зымæгæн йе ’ддаг бакаст цавæр у? Цымæ цæмæн?
2. Скъоладзаутæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй кæсынц 
æмдзæвгæ.
3. Фæрстытæ раттын.
– Цавæр нывтæ ауад уæ цæстытыл? Радзурут-ма сæ.
– Цы схуыдта поэт «ссад»?
− Цæмæн æй бахъуыд ахæм абарст?
− Куыд æмбарут дзырдтæ «йæ рады æртахт»?
− Поэт зымæгæй «хъал», зæгъгæ, цæмæн зæгъы?
− Зымæгон æрдзы цы ивддзинæдтæ æрцæуы?
− Зымæг рудзгуыты æвгтыл æцæгдæр нывтæ скæны? 
Куыд?
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы ацы æмдзæвгæ?
4. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын кодта зымæджы æрцыд 



63

поэты зæрдæйы? Цæмæ гæсгæ йæ бамбæрстат?
− Цæмæй зымæг адæймаджы хуызы равдиса, уый тыххæй 
цавæр дзырдтæй спайда кодта поэт? Бахахх сын кæнут 
сæ быны.
IV. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын. Йæ мидисмæ гæсгæ нывтæ скæнын.

Чеджемты Геор. Зымæгон уазал бон

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй радзурын.
2. Нывтыл цыбыр афæлгæст саразын.
II. Ног æрмæг.
1. Скъоладзаутæ кæсынц æмдзæвгæйы сæргонд, йæ ав-
торы ном.
− Æмдзæвгæйы сæргондмæ гæсгæ цы ис базонæн?
− Цы уынут нывы?
− Цымæ сырддонцъиутæн хæринаг чи акалдта?
2. Фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
3. Дзырдтæ кæсгæ-кæсын бацамонын: дзулы къæрис, сау 
лæппу.
4. Фæрстытæ раттын.
− Чи ныхас кæны сырддонцъиутимæ? Цæмæй бæрæг у?
− Цæуыл фæдис кæнынц цъиутæ? Цы сæ хъæуы?
− Цавæр лæппу у Гæбис? Цæмæн æй хоны поэт хорз 
лæппу?
− Куыд æмбарут дзырдтæ «сау лæппу»?
  Кæмæй фæзæгъынц афтæ? (Хорз, сæрæн лæппуйæ.)
− Сымах цъиутæн феххуыс кæнут зымæджы? Куыд?
5. Скъоладзауты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
− Ацы æмдзæвгæ цавæр равг æвдисы?
− Цы зæрдæ дары поэт йæхæдæг мæргътæм, æрдзмæ?
− Цæмæн афтæ арæх æмбæлы æмдзæвгæйы хъæрон ны-
сан?
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− Куыд кæсын хъæуы ахæм хъуыдыйæдтæ?
6. Аив каст.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цы зæрдæ дары поэт Гæбисмæ?
− Цъиутæн зымæгон æххуыс кæнын цæмæн хъæуы?
IV. Уыци-уыци базонын.

Кæрты, сарайы, дыргъдоны – 
Уый Сырдоны цъиу, Сырдоны…
Куы – ыскъæфгæ, куы – тыхми!
Æмæ афтæмæй йæхицæн
Уый амал кæны æмми…

− Кæцы дзырдтæ уын баххуыс сты дзуапп ссарынæн?
− Сырдон та чи уыд?
− Кæй хоны фыссæг Сырдоны цъиу? Цымæ цæмæн?
− Цы уæм фæкаст ацы уыци-уыцийы худæг?
− Авторы цыргъзонд схонæн ис? Цæмæ гæсгæ?
V.  Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын сахуыр кæ-
нын. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын. Уыци-уыцимæ 
дзуаппы бæсты нывтæ скæнын.

Надеждæ Павлова. Зымæгон аргъау

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
2. Нывтыл цыбыр афæлгæст саразын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
− Аргъау адæмон у æви литературон? Цæмæй йæ базыд-
тат?
− Æркæсут-ма нывтæм æмæ зæгъут, чи сты аргъауы 
сæйраг архайджытæ?
− Архайд кæм цæуы?
− Йæ кæрон хъæлдзæг уыдзæн æви æнкъард? Цæмæн 
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афтæ хъуыды кæнут?
2. Дзырдуатон куыст: хойраг, уæларт, къæбиц, мæра, 
бæркæдтæ, къох, зыкъуыр, цъылинаг, замманай.
3. Абзацгай каст.
1-аг абзац:
− Кæй аххосæй фæкъуылых Æхсæрæг?
− Зын сахат йæ фарсмæ чи æрбалæууыд?
− Æхсæрæг Тæккуйæн зæрдæ цæмæй бавæрдта?
2-аг абзац:
− Сæрдæй фæстæмæ ма Тæкку æмæ Æхсæрæг кæрæдзи 
искуы федтой?
− Куыд æрвыста Тæкку йæ зымæг? Цæмæй цард?
− Иубон йæ зæрдыл цы æрбалæууыд?
3-аг абзац:
− Æхсæрæгæн Тæккуйы уынд æхсызгон уыд? Тексты 
æрмæгæй спайда кæнут.
− Кæдæм арвыста Æхсæрæг Тæккуйы?
− Цæмæн æй бахъуыдысты бæрзы къалиутæ?
4-æм абзац:
− Æцæгæй та Æхсæрæг цавæр разынди?
− Цæмæн арвыста бæрзы къалиутæ агурынмæ Тæккуйы?
− Уæ зæрдæ йыл худы? Цæмæн?
5-æм абзац:
− Цас бафæстиат тæрхъус хъæды?
− Æхсæрæгæн уый æхсызгон уыд? Цæмæй бæрæг у?
− Цы хин æрхъуыды кодта ацы хатт та?
6-æм абзац:
− Цавæр бæрджытæм гæсгæ ссардта афтæ тагъд Тæкку 
тулдз бæлас? Ранымайут-ма сæ.
− Цæуыл дзурæг у уый?
− Цы ’фсонæй та йæ арвыста Æхсæрæг хъæдмæ?
7-æм абзац:
− Цæмæн бахъуыд Æхсæрæджы фæндыр?
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− Цæмæй фæндыр сарæзтаид, уый тыххæй йæ цавæр 
бæласы лыггаг хъуыд?
− Куыд тагъд фездæхти Тæкку хъæдæй?
8-æм абзац:
− Кæд æрфæсмон кодта Æхсæрæг йæ митыл?
− Цавæр нывтæ ауад йæ цæстытыл?
− Куыд дзырдта Тæккуимæ ныр та?
9-æм абзац:
− Цæмæй ацарæзта фынг Æхсæрæг?
− Балалайкæ та? 
4. Скъоладзауты бацæттæ кæнын рольтæм гæсгæ каст-
мæ.
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы Тæккуйы 
ныхæстæ?
− Æхсæрæджы ныхæстæ та?
5. Рольтæм гæсгæ каст.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Чи сты аргъауы сæйраг архайджытæ?
− Цы базыдтат Тæккуйы тыххæй?
− Æхсæрæджы цардæй та?
IV. Хæдзармæ куыст. Аргъау рольтæм гæсгæ кæсын зо-
нын. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.

Надеждæ Павлова. Зымæгон аргъау

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстытæ æвзаргæ дзырдæн.
− Куыд баххуыс кодта Тæкку Æхсæрæгæн?
− Цæуылнæ уыд Æхсæрæгæн йæ бон йæ ныхас сæххæст 
кæнын?
− Йæ бæркæдтæ хъуамæ цы фæкодтаид?
− Кæд æрфæсмон кодта Æхсæрæг йæ митыл?
II. Аргъауы архайджытыл æрныхас кæнын. Фæйнæгыл 
цы дзырдтæ ис, уыдонæй спайда кæнын.
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Тæкку    Æхсæрæг
фæлмæнзæрдæ   хинæйдзаг
цæрдæг    чъынды
æнæзивæг   хъæбæрзæрдæ
зондджын   æнæрхъуыды

− Чи сты аргъауы архайджытæ?
− Куыд базонгæ сты Тæкку æмæ Æхсæрæг?
− Цавæр зæрдæйы хицау у Тæкку? Цæмæ гæсгæ афтæ 
хъуыды кæнут?
− Тæкку-иу хъæдæй афтæ тагъд цæмæн фездæхти? Цæуыл 
дзурæг у уыцы миниуæг?
− Æнæзивæг кæй у, уый-ма тексты ныхæстæй бафидар 
кæнут.
− Цавæр миниуджытæ бафиппайдтат Æхсæрæгмæ та?
− Куыд дардта йæхи Тæккуимæ?
− Цы æмбисæндтæ æрхæссæн ис Тæккуйы тыххæй?
− Æхсæрæг йæ рæдыд бамбæрста? Куыд сраст кодта йæхи 
тæрхъусы раз?
− Сæ дыууæйæ уæ зæрдæмæ кæцы тынгдæр фæцыд æмæ 
цæмæн?
III. Нывимæ куыст.
− Фыццаг нывмæ текстæй хъуыдыйæдтæ бакæсут.
− Дыккаг нывы цавæр бæлæстæ уынут?
− Цæмæн бахъуыдысты Æхсæрæджы?
IV. Рольтæм гæсгæ 7−9 абзацтæ бакæсын.
V. Хатдзæгтæ скæнын.
− Аргъауæн ахæм хъæлдзæг кæрон цæмæн ис?
− Бæлæсты тыххæй ногæй цы базыдтат?
− Цы пайда хæссынц адæмæн?
VI.  Хæдзармæ куыст. Аргъау аив кæсын æмæ хи ныхæс-
тæй дзурын зонын. 
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Цæрукъаты Валодя. Заз

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æвзаргæ каст фæрстытæм гæсгæ.
− Цæмæн бахъуыдысты Æхсæрæджы:

а) бæрзы къалиутæ;
æ) тулдз бæласы лыггаг;
б) сусхъæды къалиутæ;
в) тæгæр бæласы лыггаг?

− Цавæр бæрджытæм гæсгæ-иу ссардта афтæ тагъд Тæкку 
бæлæсты?
II. Ног æрмæг.
1. Æмдзæвгæйы сæргонд æмæ йæ авторы ном бакæсын.
− Кæй уынут нывы?
− Цавæр бæрæгбоны фæдыл у æмдзæвгæ?
− Сывæллæтты æддаг бакаст цæуыл дзурæг у?
− Цы кусы Митын Дада?
− Архайд кæм цæуы?
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: зачъеджын, фæччи, 
хордзен, нау, фурд.
3. Скъоладзаутæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй кæсынц 
æмдзæвгæ.
4. Фæрстытæ раттын.
− Кæй номæй цæуы ныхас æмдзæвгæйы? Цæмæ гæсгæ 
йæ базыдтат?
− Цавæр бæрæгбонмæ сфæлыстой сабитæ заз?
− Куыд дарынц сабитæ сæхи? 
− Чи сын уары ногбоны лæвæрттæ?
− Кæцы дзырдтæ æвдисынц сывæллæтты цин Ног азы 
бæрæгбоныл?
5. Скъоладазуты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
− Цавæр равг æвдисы ацы æмдзæвгæ?
− Куыд кæсын хъæуы, хъæрон нысан цы хъуыдыйæдты 
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фæстæ лæууы, уыдон?
6. Аив каст.
7. Нывы мидис радзурын.
8. Палиндром бакæсын.

Нæ нæзы у хуызæнæн.
− Куыд ын æмбарут йæ хъуыды?
− Ацы æмдзæвгæимæ иумæ цæмæн сты?
9. Палиндромы тыххæй хуымæтæг зонындзинæдтæ рат-
тын.

Размæ дæр æмæ фæстæмæ дæр иухуызон кæсгæ чи 
у, ахæм текст хуыйны палиндром.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цы зонут Ног азы бæрæгбоны тыххæй?
− Цæмæн æй бæрæг кæнынц адæм?
− Сымах та куыд сæмбæлут Ног азыл?
IV. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын.

Нывмæ гæсгæ чысыл радзырд æрхъуыды кæнын.

Фæлхат кæныны урок

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ наизусть радзурын.
2. Нывмæ гæсгæ скъоладзаутæ цы радзырдтæ æрхъуыды 
кодтой, уыдонмæ байхъусын.
II. Рацыд æрмæг сфæлхат кæнын фæрстыты фæрцы.
− Чиныгæй цавæр хæйттæ бакастыстæм?
− Цы хонæм радзырд?
− Ранымайут-ма, цы радзырдтæ бакастыстут, уыдон.
− Чи сæ ныффыста?
− Уæ зæрдæмæ дзы тынгдæр кæцы фæцыд æмæ цæмæн?
− Цы хонæм басня та?
− Цавæр басня бакастыстут? Чи у йæ автор?
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− Цавæр аргъау хонæм литературон?
− Зæгъут, литературон аргъæуттæ чи ныффыста, уыцы 
фысджыты нæмттæ.
− Зымæджы тыххæй уацмыстæ цавæр жанртæм хауынц?
III. Конкурс «Æмбисæндтæ кæронмæ ахæццæ кæн».

Бирæ дзурынæй …
Тæргайгæнаджы хай…
Хорз рæстдзинадæй…
Хивæнд æдылы…
Бирæйæ бирæгъ дæр…
Цæваг галы …
Сайын …

− Сæ хъуыдымæ гæсгæ ацы æмбисæндтæ кæцы уацмыс-
тæм æввахс сты?
IV. Конкурс «Чи загъта ацы ныхæстæ?»
1. «Нæ мæ фæнды цæрын ахæм хицауимæ цæрын...»
2. «Уырны мæ, абонæй фæстæмæ сæйгæ кæй нал кæн-
дзынæ, уый, æмæ дын уый тыххæй хуызисæн балæвар 
кæндзынæн».
3. «Нæ, Аслæнбег, Бобæ дæуыл гадзрахатæй нæ рацыда-
ид».
4. «Мамæ,  абад уал. Тагъд ма кæн».
5. «Уæлæмæ сыст, æвзæр боны гуырд!»
6. «Йæхи хъахъхъæнын чи нæ зоны, уый алчидæр хъыг-
даргæ кæны».
V. Нывтимæ куыст. Чиныджы кæрон цы нывтæ ис, 
уыдонмæ æркæсын. Сæ мидис цы уацмыстимæ баст у, 
уый базонын. Нывтæй сæ иумæ гæсгæ радзырд ныффыс-
сын.
VI. Дзырдтæ хъæугæ дамгъæтæй баххæст кæнын. Уы-
рыссаг æвзагмæ сæ ратæлмац кæнын æмæ сæ зæрдыл ба-
дарын.
VII. Хæдзармæ куыст. Иу уацмыс текстмæ хæстæг дзу-
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рынмæ бацæттæ кæнын.

Къадзаты Станислав. Ног бон

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Рацыд æрмæгæй иу уацмыс текстмæ хæстæг радзу-
рын. (3−4 скъоладзауы.)
2. Кæрдæджытæ, дидинджытæ æмæ бæлæсты нæмттæ 
ранымайын. Уырыссаг æвзагмæ сæ ратæлмац кæнын.
II. Ног æрмæг.
1. Фæйнæг зымæгон нывтæй сфæлындын.
2. − Бакæсут уацмысы сæргонд, йæ авторы ном.
− Кæд вæййы ацы бæрæгбон? Цæмæн афтæ хуыйны?
− Цы зонут ацы бæрæгбоны тыххæй?
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы æмдзæвгæ æмæ 
цæмæн?
3. Дзырдуатон куыст: буцдæр, дун-дуне, тæмæн, кæлæн.
4. Скъоладзаутæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй кæсынц 
æмдзæвгæ.
5. Фæрстытæ раттын.
− Цавæр æнкъарæнтæ æвдисы æмдзæвгæ? Куыд æй кæ-
сын хъæуы?
− Цæмæн хоны поэт ацы бæрæгбон «бæрæгбæтты рухс-
дæр», «бæрæгбæтты буцдæр»?
− Куыд æмбарут хъыдыйад? 
   Бæстæ дис æмæ кæлæн.
− Цавæр ныв æм скæниккат?
− Уæ бинонтæ куыд сæмбæлынц ацы бæрæгбоныл?
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр æнкъарæнтæ уæм сæвзæрд æмдзæвгæ кæсгæйæ?
− Цæмæн у ацы бæрæгбон адæмæн уарзондæр?
IV. Уыци-уыцийæн дзуапп раттын.

Ис ыл 4 къалиуы,
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Сæ алкæцыйыл дæр − 3 цъупалы,
Цупæлттæй та кæуыл – 30,
Кæуыл – 31 гагайы.
Æрмæстдæр дзы иу цупалыл
Ис 28 гагайы.
Иннæты сырддонцъиу ахордта.

− Зымæджы тыххæй цавæр уыци-уыцитæ зонут?
V. Хъазт «Цæй, ныр та ды дæр фæлвар – 
       Ам хъæугæ дзырдтæ ссар!»

Æз-æз-æз!       Чи-чи-чи,
Дардыл айтынг и дæлвæз,        Хохы чи ’рцахста…? (сычъи)
Обауæй фæлгæсын æз.

Ко-ко-ко,            Сы-сы-сы,
Бæласæй æрхауд гыркъо.          Гино аргъæуттæ… (мысы)
Ой-ой-ой!
Нал æнцайы, нæ хъæдхой.

− Ахæццæ-ма кæнут хъазт. 
VI. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын зонын. Нæ 
адæм Ног боныл куыд сæмбæлынц, уый тыххæй цыбыр 
радзырд ныффыссын.

Будайты Милуся. Зæронд Ног азы æхсæв

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
2. Скъоладазуты радзырдтæм байхъусын. 
II. Ног æрмæг.
1. Ахуыргæнæджы раныхас, Зæронд Ног азы бæрæгбон 
куыд равзæрд, уый фæдыл. (Фæйнæгыл Абысалты 
Юрийы ныв «Хæдзаронтæ»-йы репродукци.)
2. Дзырдты нысаниуæг бацамонын: разгæмттæ, дедатæ, 
хæдзаронтæ кæнын, фысымтæ.
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3. Абзацгай каст комментаритимæ.
1-аг абзац:
−  Цавæр бæрæгбонмæ бахуыдта нана Тетейæн разгæмттæ?
− Чызг сыл афтæ тынг цæмæн цин кодта?
2-аг абзац:
− Цы скодта нана бæрæгæхсæвмæ æмæ цæмæн?
− Кæдæм кодтой Тетейы сыхы сывæллæттæ?
− Цæмæй сæ барæвдыдта зæронд ус?
− Тетейы нана уæ зæрдæмæ фæцыд? Цæмæй?
− Уыцы бæрæгæхсæв сывæллæттæ сæхи куыд дардтой?
3-аг абзац:
− Хæдзаронтæ кæнынмæ Тете йæхи куыд бацæттæ кодта?
− Цы базыдтат хæдзаронтæ кæныны æгъдæуттæй?
4-аг абзац:
− Фысымтæ-иу сæхи куыд дардтой?
− Цымæ-иу сывæллæттæн куыд раарфæ кодтой?
− Цæмæн æрбацыди фæлладæй Тете сæхимæ?
− Цавæр дзырдтæ æвдисынц чызджы цин Ног азыл?
− Сымах та хæдзаронтæ фæкæнут? Радзурут, куыд?
III. Нывы мидис радзурын.
IV. Абысалты Юрийы ныв «Хæдзаронтæ»-йы репро-
дукцимæ хъуыдыйæдтæ æрхъуыды кæнын.
V. Радзырд аив бакæсын.
VI. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр бæрæгбоны æгъдæуттимæ базонгæ стæм?
− Цæмæн хуыйны бæрæгбон «Зæронд Ног аз»?
− Куыд фæбæрæг кæнынц ирон адæм ацы бæрæгбон?
− Иннæ адæмтæ та?
− Фæйнæгыл цы ныв ис, уымæн чи у йæ автор? Куыд 
хуыйны?
VII. Хæдзармæ куыст. Уацмыс аив кæсын æмæ хи 
ныхæстæй дзурын зонын. Хæдзаронтæ кæнын куыд 
хъæуы, уый тыххæй цыбыр радзырд ныффыссын.
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Къадзаты Станислав. Залты мит

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Скъоладзауты радзырдтæм байхъусын.
2. Уацмыс хи ныхæстæй радзурын.
II. Ног æрмæг.
1. − Æркæсут текстмæ. Зæгъут, цы уæм дзы фæкаст 
æнахуыр?
− Цымæ дзы бирæ нывтæ цæмæн ис?
− Цæуыл дзурæг у нывты мидис?
− Бакæсут радзырд, нывты бæсты хъæугæ дзырдтæ æвæ-
рут, афтæмæй.
2. Скъоладзаутæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй кæсынц 
текст.
3. Фæрстытæ раттын.
− Куыд æмбарут дзырд «залты» мит? Баивут æй æндæр 
дзырдæй.
− Кæцы хъуыдыйæдтæ æвдисынц зымæгон æрдзы рæ-
сугъддзинад?
− Кæцæй хъуысы цины хъæр?
− Куыд æмбарут хъуыдыйад  «Къуыбыр сывæллæттæй 
æмызмæлд кæны»?
− Цæуыл у сабиты цин? Спайда кæнут тексты æрмæгæй?
− Цæмæн бары фыссæг къуыбыр кæсагимæ, их та – 
кæсæнимæ?
4. Радзырдмæ цы фарст ис, уымæн дзуапп раттын.
5. Уацмыс аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын кодтой зымæгон нывтæ 
фыссæджы зæрдæйы?
− Сымах зæрдæты та?
− Цæмæн хъæуы зазæн йæ миттæ æрцæгъдын?
IV. Уыци-уыцитæн дзуæппытæ раттын.
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1. Æнæ къухтæй ныв кæны,
   Æнæ дæндæгтæй хæцы.

2. Йæ уынд рæсугъд у,
    Бæмбæгау пух.
   Æрмæст дзы уазал
   Фæкæны къух.

V. Хæдзармæ куыст. Радзырд аив кæсын зонын. Йæ 
мидисмæ гæсгæ нывтæ скæнын.

Къадзаты Станислав. Зымæгон райсом

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Рацыд æрмæгæй хатдзæгтæ скæнын.
II. Ног æрмæг.
1. − Цæмæн ис бирæ нывтæ ацы уацмысы дæр?
− Цæуыл дзурæг у сæ мидис?
− Лæмбынæг кæсут нывтæм. Уым ссардзыстут дзуапп 
фыссæджы фарстæн.
2. Дзырдуатон куыст: дæрзæг, æхсызгонæй, курдиат.
3. Скъоладзаутæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй  кæсынц 
радзырд.
4. Уацмысы мидис фæрстытæм гæсгæ равзарын.
− Цæмæн сты бæлæстæ фаззæттау æмхуызон?
− Куыд æмбарут хъуыдыйад: Уæлдæф зæлланг кæны?
− Цæимæ бары автор фыййаджы хыррытт?
− Цы куыста Алан?
− Цæмæн барухс йæ мады цæсгом?
− Цавæр курдиат ма йæм уыд?
− Лæппу сæххæст кодта йæ мады курдиат? Куыд? Лæм-
бынæг æркæсут нывтæм.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Ацы зымæгон райсом уæ зæрдæмæ фæцыд? Цæмæй? 
− Фыссæджы зæрдæмæ та?
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− Цавæр дзырдты руаджы йæ бамбæрстат?
− Цæмæн хъæуы зымæгон мæргътæн хæринаг дæттын?
− Сымах та сын куыд феххуыс кæнут?
IV. Уыци-уыци базонын.

Арты нæ судзы,
Дон æй нæ ласы.

V. Хъæугæ дзырд ссарын.
Хъызт кæны тъæнджытæ,
Ма рацу тæнджытæй!
Дзурын дын æз дæр:
«Хъалæй хъарм − …»

VI. Хæдзармæ куыст. Текст аив кæсын зонын. Зымæгиуат 
чи кæны, уыцы цъиутæ сныв кæнын. Зымæджы мæйты 
нæмттæ тетрæдтæм рафыссын æмæ сæ зæрдыл бадарын. 
Зымæджы тыххæй уыци-уыцитæ æрхъуыды кæнын.

ÆНÆЗИВÆГ КУЫ УАЙ – ХУЫЗДÆР БЫНАТ
 ДÆ БАР!

Æмбалты Цоцко. Скъоламæ

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Уыци-уыцитæ базонын.
2. Нывтыл цыбыр афæлгæст саразын.
3. Радзырд хи ныхæстæй радзурын.
II. Ног æрмæг.
1. Ахуыргæнæджы раныхас чиныджы ног темæйы 
фæдыл. (Æнæзивæг куы уай – хуыздæр бынат дæ бар!) 
Фæллойы ахадындзинады тыххæй радзурын.
2. Цыбыр беседæ саразын.
− Цы зонут фæллойы тыххæй?
− Æнæ куыстæй цæрæн цæуылнæ ис?
− Æрхæссут-ма куысты тыххæй æмбисæндтæ.
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− Цæуыл дзурæг сты?
− Кæм кусынц уæ бинонтæ?
− Сымахæн та уæ сæйрагдæр куыст цы у?
− Цавæр æмбисæндтæ зонут магусаты тыххæй?
3. Ахуыргæнæг кæсы æмдзæвгæ.
4. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: уаргъ, хиз, хос-
гæрст, хъæдхой, дыгоппон, сахъгуырд, уис.
5. Раттын фæрстытæ:
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы æмдзæвгæ æмæ 
цæмæн?
− Куыд æвдыст цæуынц цæрæгойтæ: æнкъард æви хъæл-
дзæгæй?
− Æрдз та? Бакæсут уыцы рæнхъытæ дæр. 
− Фыссæг сымахмæ та цæмæ сиды? 
III. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
IV. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цы у æмдзæвгæйы сæйраг хъуыды?
− Цавæр æмбисонд ис æрхæссæн ацы уацмысмæ?
 (Куыст – царды цин.)
V. Фæйнæгыл цы æмбисæндтæ ис, уыдонæн сæ мидис 
райхалын.
Æнæ куыстæй ницы ис.
Чи нæ кусы, уый нæ хæры.
Куыст – царды фæрæз.
Зивæггæнаджы гуыл хомæй зайы.
Æгуыстæй дæм бон афæдзы дæргъæн кæсдзæн.
− Кæцы æмбисонд у æмдзæвгæйы хъуыдымæ æввахсдæр?
VI. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын. Æмбисæндтæ 
зæрдыл бадарын æмæ сæ ныхасы пайда кæнын зонын.
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Сæрдасæн (басня)

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй радзурын.
2. Йæ мидис ын фæрстытæм гæсгæ равзарын.
− Куыд æвдыст цæуынц адæм, цæрæгойтæ æмæ æрдз æм-
дзæвгæйы? Цымæ цæмæн?
− Сымахæн та уæ сæйрагдæр хæс цы у?
− Æрхæссут-ма æмбисæндтæ ацы уацмысы хъуыдымæ.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
− Цымæ уацмысы ныхас цæуыл цæудзæн?
− Цæмæ гæсгæ йæ ис базонæн?
− Цы у сæрдасæн?
− Цавæр дзырдтæй арæзт у?
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: тæрхæг, хъал, 
хилдасæн,  згæ, фæрсылæй. 
3. Скъоладзаутæй кæсынмæ хуыздæр чи арæхсы, уый 
кæсы басня.
4. Фæрстытæ раттын.
− Ацы уацмыс радзырд, аргъау æви басня у? Уæ зæрдыл 
æрлæууын кæнут æрмæг басняйы тыххæй.
− Кæцы дзырдтæ æвдисынц уацмысы сæйраг хъуыды?
− Басняйы мидисмæ æмбисæндтæ æрхæссут.

Æмбисонд у адæмон сфæлдыстады хуызтæй иу. 
Уый цыбыр, фæлæ йæ хъуыдымæ гæсгæ та арф уацмыс. 
Адæймагæн æмбарын кæны йæ хъæндзинæдтæ, æфтауы 
йæ хорз хъуыддæгтыл.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр адæймаг æвдыст æрцыд уацмысы?
− Цы у басняйы сæйраг хъуыды? Цæуыл нæ ахуыр кæны?
− Уацмысы сæйраг хъуыды ацы æмбисæндтæй хуыздæр 
кæцы æвдисы?



79

Лæг куыстæй фидауы.
Æнæ кусгæйæ цард нæй.
Зивæг мæгуыры мад у.

IV. Хæдзармæ куыст. Басня аив кæсын сахуыр кæнын. 
Фæрстытæн дзуæппытæ раттын. Æмбисæндтæ зæрдыл 
бадарын.

Баситы Мысост. Хъæбулы зæрдæ

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Басня аив бакæсын.
2. Йæ мидис ын фæрстыты руаджы равзарын.
− Цæмæ гæсгæ хонæм ацы уацмыс басня?
− Цы зонд нын амоны?
− Кæцы хъуыдыйад æвдисы уацмысы сæйраг хъуыды?
II. Ног æрмæг.
1. − Кæуыл цæудзæн ныхас æмдзæвгæйы? Цæмæ гæсгæ 
йæ базыдтат?
− Кæй уынут нывы?
− Цы кусы чызг?
− Цæуыл дзурæг у йæ мады æддаг бакаст?
− Уæдæ цавæр чызджы тыххæй у уацмыс?
2. Скъоладзаутæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй кæсынц 
æмдзæвгæ.
3. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын. 
− Цæуылнæуал бадт чызг иу ран?
− Цавæр куыстытæ бакодта?
− Зæрдиагæй сæ кодта æви æвæндонæй? Цæмæй бæрæг 
у?
− Куыд ын раарфæ кодта йæ мад?
− Ацы чызгыл-ма æмбисæндтæ æрхæссут.
− Сымах уæ ныййарджытæн феххуыс кæнут? Куыд?
4. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
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III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Ацы бинонтæ кæрæдзимæ цы зæрдæ дарынц?
− Цæмæн фæзæгъынц афтæ: «Куыст − царды фæрæз»?
− Куыд баст у æмбисонд æмдзæвгæйы хъуыдыимæ? 
(Цард куыстæй фидауы.)
IV. Уалыты Лавренты тагъддзуринаг бакæсын.

Мæ раз дæр, дæ раз дæр
Ныссæрфтон æз раздæр.

− Тагъддзуринаг зын кæсæн цæмæн у? (Уымæн æмæ дзы 
мыр «р» арæх æмбæлы.)
− Цы ис иумæйагæй ацы тагъддзуринаг æмæ æмдзæвгæ 
«Хъæбулы зæрдæ»-йæн?
V. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын зонын. 
Тагъддзуринаг зæрдывæрдæй сахуыр кæнын.

Джиоты Катя. Хæдзармæ куыст

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
2. Тагъддзуринаг æмæ æмбисæндтæ радзурын.
3. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
II. Ног æрмæг.
1. Нывимæ куыст.
− Кæй уынут нывы?
− Цы кусы сылгоймаг?
− Чызджы æддаг бакаст цæуыл дзурæг у?
− Куыд уæм кæсы, цымæ чызг йæ тетрады цы ныффыста?
2. Скъоладзаутæ хъæрæй кæсынц радзырд.
3. Радзырды мидис фæрстытæм гæсгæ равзарын.
− Цы куыста Зинæ?
− Йæ мадмæ диссаг цы фæкаст?
− Куыд бакодта мад?
− Цæмæн скуыдта чызг? Уæ дзуæппытæ тексты ныхæстæй 
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бафидар кæнут.
− Зинæйы тыххæй æмбисæндтæ æрхъуыды кæнут.
− Йæ бынаты сымах та цы ныффыссиккат? 
4. Радзырд аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæн фефсæрмы чызг йæ мадæй?
− Зивæг кæнын æвзæр цæмæй у? Рацыд æрмæгæй-ма 
дæнцæгтæ æрхæссут. («Дыууæ гутоны»)
− Ацы радзырд æмæ æмдзæвгæ «Хъæбулы зæрдæ» чи-
ныджы иумæ лæвæрд цæмæн сты?
IV. Немыцаг фольклорæй мæстæймарæн бакæсын.

Райсом-райсом,
Абон ницы.
Зивæггæнаг
Куыстæй лидзы.

V. Хæдзармæ куыст. Радзырд аив кæсын æмæ хи ны-
хæстæй дзурын зонын. Радзырдæн хъæлдзæг кæрон 
æрхъуыды кæнын.

Евгений Пермяк. Филя

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Уацмысы мидис текстмæ хæстæг радзурын.
2. Скъоладзаутæ радзырдæн цы кæрон æрхъуыды код-
той, уымæ байхъусын (5−6 скъоладзауы).
II. Ног æрмæг.
1. Нывимæ куыст.
− Лæппуйæн йе ’ддаг бакаст цавæр у?
− Цымæ хъуццытæ фæйнæрдæм цæмæн фæлыгъдысты?
− Цавæр лæппуйы тыххæй у уацмыс?
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын.

бар-кас   хъис-фæн-дыр
тæ-бынг   къуы-дипп
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3. Текст фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
4. Фæрстытæ:
− Куыд-иу æппæлыд Филя йæхицæй?
− Цавæр куыст ын бабар кодтой?
− Цæуылнæ ныккарста Филя хос? Цæй æфсон скодта?
− Куыд хызта лæппу хъом? Цы æфсон скодта ацы хатт та?
− Цавæр куыстмæ бабæллыд Филя йæхæдæг æмæ йæ 
куыд сæххæст кодта?
− Кæй та фæаххосджын кодта ацы хатт дæр лæппу?
(Филя хъисфæндырæй куыд цагъта, тексты уыцы бы-
нат бакæсут.)
− Лæппуйæн иу куыст дæр йæ бæрны цæуылнæуал бакод-
той?
5. Рольтæм гæсгæ каст.
6. Радзырдæн пълан саразын.

1. Филя хос кæрды.
2. Филя хъом хизы.
4. Филя баркас скъæры.
5. Филя хъисфæндырæй цæгъды.

III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Филяйæн иу куыст бакæнын дæр йæ бон цæуылнæ ба-
цис?
− Лæппу йæ йæхæдæг та цæй аххос кодта?
− Куыд баст у радзырды мидисимæ ацы æмбисæндты 
хъуыды?
            Зæгъын ницы у, кæнын зындæр у.
  Цы куыст кæнай, уый – зæрдæйæ.
IV. Уырыссаг фольклорæй мæстæймарæн ба-кæсын.

 Уане, Уане мæгуырæг,
 У йæ бæх æнæдымæг.
 Сбадти йыл зыгъуыммæ,
 Афардæг и хуыммæ.
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− Цымæ ацы мæстæймарæн æмæ  радзырд «Филя» чи-
ныджы иумæ цæмæн сты?
V. Хæдзармæ куыст. Радзырд рольтæм гæсгæ кæсын са-
хуыр кæнын. 

Пъланмæ гæсгæ йæ хи ныхæстæй дзурын зонын.
Æмбисæндтæ тетрæдтæм рафыссын æмæ сæ 

зæрдыл бадарын.

Баситы Мысост. Мæ бандон

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
− Цæуылнæ ныккарста Филя хос? Цæй аххос æй фæкодта?
− Цы загъта лæппу хъомты хицæутты тыххæй та?
− Куыд скъæрдта Филя баркас?
− Лæппуйæн иу куыст бакæнын дæр йæ бон кæй нæ ба-
цис, уый цæй аххос фæкодта?
2. Нывы мидис радзурын.
II. Ног æрмæг.
1. Æмдзæвгæйы сæргонд æмæ йæ авторы ном бакæсын.
2. Дзырдуатон куыст: тыргъ, тыхст уыди.
3. Сывæллæттæ кæсынц æмдзæвгæ сæхинымæр.
4. Фæрстытæ раттын.
− Цæмæн «фæкъуылых» лæппуйы бандон?
− Куыд арæвдз кодта гыццыл лæппу йæ бандоны къах?
− Чи йын баххуыс кодта?
− Лæппу æвæндонæй куыста æви зæрдиагæй? Кæцы 
дзырдты руаджы бамбæрстат уый?
− Зæгъут-ма, Филя ацы куыстмæ сарæхстаид?
5. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæн бантыст лæппуйæн бандон саразын?
− Ацы æмдзæвгæ æмæ радзырд «Филя» чиныджы иумæ 
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лæвæрд цæмæн сты?
− Сæ дыууæйæ æнцондæр цæрæн кæмæн уыдзæн? Цæмæ 
гæсгæ афтæ хъуыды кæнут?
IV. Уыци-уыцитæн дзуæппытæ раттын.
1. Хъæдмæ цæуа – хъæумæ кæсы,
    Хъæумæ цæуа − хъæдмæ кæсы.

2. Нæ гыццыл арвæй мит уары.
− Цавæр уыци-уыцитæ зонут куысты тыххæй?
V. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын са-хуыр 
кæнын. Уыци-уыцитæм дзуæппыты бæсты нывтæ 
скæнын.

Тъехты Амыран. Æгънæг

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Уыци-уыцитæм скъоладзаутæ цы нывтæ – дзуæппытæ 
скодтой, уыдоныл цыбыр афæлгæст саразын.
2. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
3. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
II. Ног æрмæг.
1.  Ахуыргæнæг кæсы радзырд йæхæдæг.
2. Кæсгæ-кæсын дзырдтæ бацамонын: дæ нывонд фæуон, 
рæстмæ нал уынын.
3. Фæрстытæ радзырды мидис равзарынæн.
− Цæмæн аскъуыд Мæдийæн йæ пъалтойы æгънæг?
− Хæдзары йæ кæмæн хуыйын кодта?
− Мад йæ чызджы æгънæг хуыйын куыд сахуыр кодта?
− Мæди йæ мадæн бузныг цæй тыххæй загъта? Раст ба-
кодта уымæй?
4. Нывимæ куыст.
− Æркæсут нывмæ æмæ зæгъут, цы кусы чызг?
− Йæ мад та?
− Йæ мады æддаг бакаст цæуыл дзурæг у?
5. Скъоладзауты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
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− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы мады ныхæстæ 
æмæ цæмæн?
− Мæдийы ныхæстæ та?
6. Рольтæм гæсгæ каст.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Мæдийæн йæ мад йе ’гънæг цæуылнæ бахуыдта? 
Æцæгæйдæр цæстæй æвзæр уыдта?
− Ацы æмбисæндтæй радзырды хъуыдымæ æввахсдæр 
кæцы у?

Куыстæн йæ сæр сындз у, йæ бын та – сой.
Дæхи бон цы у, уый искæй бæрны ма кæн.

− Сымах та цавæр куыстытæ кæнын зонут?
− Зæрдиагæй сæ фæкæнут æви зивæггæнгæ?

IV. Хæдзармæ куыст. Радзырд рольтæм гæсгæ аив 
кæсын сахуыр кæнын. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын. 
Æмбисæндтæ зæрдыл бадарын.

Юрий Ермолаев. Дыууæ адджын гуылы

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Радзырд рольтæм гæсгæ бакæсын.
2. Уацмысы мидисмæ æмбисæндтæ æрхæссын.
II. Ног æрмæг.
1. Скъоладзаутæ кæсынц уацмысы сæргонд, йæ авторы 
ном.
− Ацы авторы уацмыстæй цы бакастыстут? Цæй тыххæй  
сты?
− Кæй уынут нывы?
− Цы кусынц чызджытæ?
2. Дзырдуатон куыст: адджын гуыл, цæлгæнæн, тезгъо 
кæнын, хынцын.
3. Скъоладазутæ кæсынц радзырд сæхинымæр.
4. Фæрстытæ уацмысы мидис равзарынæн.
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− Цавæр куыст бахæс кодта мад йæ чызджытæн?
− Цы куыстой уыдон та уыцы рæстæг?
− Куыд ахъуыды кодта кæстæр чызг? Разы стут йемæ?
− Бакæсут-ма хистæр хойы ныхæстæ. Раст бакодта?
− Цæуылнæ акуымдта Наташæ дыккаг хатт дæр æххуыс 
кæнынмæ?
− Цавæр куыстытæ бакодта уæдмæ Оля?
− Цæмæн æм смæсты йæ хистæр хо?
− Йæ чызгæн хай кæй нæ ныууагъта, уымæй мад раст ба-
кодта? Цæмæн?
− Сымахæй никæуыл æрцыд ахæм хабар? Радзурут-ма 
йæ.
5. Архайджытæн сæ иуы тыххæй цыбыр радзырд æр-
хъуыды кæнын.
− Чызджытæй чи тынгдæр фæцыд уæ зæрдæмæ æмæ цæ-
мæн? Спайда кæнут тексты æрмæгæй.
6. Радзырд рольтæм гæсгæ бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Наташæ адджын гуылтæй æнæхай цæмæн фæци?
− Куыд хъуамæ бакодтаид чызг?
− Йæ митыл цымæ фæфæсмон кодта? Куыд хъуыды кæ-
нут, искуы ма афтæ бакæндзæн?
IV. Уырыссаг фольклорæй ирхæфсæн бакæсын.
Гæркъæраг −            Амæн дæр авæрдта,
Бæрбæраг           Амæн дæр авæрдта,
Хæринаг фыхта.          Амæн та − нæ:
Йæ цоты хынцта:         «Ды суг дæр нæ састай, 
Амæн дæр авæрдта,                      Ды дон дæр нæ хастай!»
Амæн дæр авæрдта, 

− Цымæ ацы дыууæ уацмысæн иумæйагæй цы ис?
V. Хæдзармæ куыст. Радзырд рольтæм гæсгæ кæсын 
зонын. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын. Ирхæфсæн 
зæрдывæрдæй сахуыр кæнын.
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Гæдиаты Секъа. Кæсаг, хæфс æмæ цъиусур

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
− Цы уынут нывы?
− Куыд уæм кæсы, цæрæгойтæн дур сласын сæ къухы 
бафтдзæн? Цæуылнæ?
2. Дзырдуатон куыст: цъиусур, фæнд, сур.
3. Басня кæсынц скъоладзаутæ.
4. Фæрстытæ раттын.
− Цы куыстой кæсаг, хæфс æмæ цъиусур?
− Чи сæ куыд хæцыди дурыл?
− Дур сласын сæ къухы бафтыди? Цæуылнæ? Спайда кæ-
нут тексты ныхæстæй.
− Кæцы æмбисонд æввахсдæр у уацмысы хъуыдымæ?

Иумæйаг тых дур халы.
Кусын æмармæй хъæуы.
Æдылы хивæнд вæййы.
Тыхæй зонд хуыздæр у.

− Ацы басня кæсгæйæ уырыссаг фысджытæй уæ зæрдыл 
кæй уацмыс æрлæууыд?
5. Уацмыс аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цы у уацмысы сæйраг хъуыды?
− Царды афтæ никуы рауайы? Æрхæссут-ма дæнцæгтæ.
IV. Хæдзармæ куыст. Басня зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.

Гæззаты Иван. Йæ зивæджы – йæ мæлæт

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
II. Ног æрмæг. 
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1. – Куыд æмбарут уацмысы сæргонд?
    − Кæд фæзæгъынц æмбисонд: «Йæ зивæджы − йæ мæ-
лæт»?
     − Уæдæ уацмысы ныхас цæй фæдыл цæудзæн?
2. Бацамонын зынæмбарæн дзырдтæ: лыстæн, хъоппæг-
дзæст, дæллагхъуыртæ, узæлын, æхсынæны цъæмæлтæ.
3. Аргъау кæсынц, хуыздæр чи кæсы, ахæм скъоладазутæ.
4. Уацмысы хъуыды фæрстытæм гæсгæ равзарын.
− Кæдæм цæттæ кодта йæхи Мыстачъейы фыд?
− Цавæр фæнд æм уыдис?
− Цы загъта мадæл мыст та? Бакæсут-ма йын йæ ныхæстæ.
− Фыдæн уыцы ныхæстæ йæ зæрдæмæ фæцыдысты? Цæ-
мæй бæрæг у?
− Дыккаг бон та цавæр куыст кæнынмæ цыд Мыста-
чъейы фыд?
− Куыд бауайдзæф кодта йæ фыртæн?
− Чи та нæ ауагъта Мыстачъейы кусынмæ?
− Мады ныхæстæ уæ зæрдæмæ фæцыдысты? Цæуылнæ?
− Фыд йæ фæстæ дуар тыхгуыпп цæмæн ракодта?
− Чи у растдæр, мад æви фыд?
− Цымæ дарддæр цы ’рцæудзæн? Куыд цæрдзысты би-
нонтæ?
− Куыд царди Мыстачъе, цалынмæ йæ мад æмæ йæ фыды 
бон кусын уыди, уæдмæ?
− Йæ ныййарджытæ куы базæронд сты, уæд та куыд аив-
та йæ цард?
− Цæуылнæ ацыди Мыстачъе быдырмæ хойрагмæ?
− Кæй аххосæй сси зивæггæнаг?
− Цы æрцæудзæн фæстагмæ Мыстачъейыл? Цæмæй цæр-
дзæн?
− Æрхæссут-ма Мыстачъейы тыххæй æмбисæндтæ.
3. Нывимæ куыст.
− Ныв аргъауæн йæ кæцы хаимæ баст у?
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− Æрдзурут-ма мыстыты æддаг бакастыл. 
− Нывы мидис радзурут.
4. Аргъауы II-аг хай аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæн афтæ схуыдта фыссæг йæ уацмыс?
− Зæгъут-ма, царды афтæ никуы вæййы?
− Куыд баст сты аргъауы сæйраг хъуыдыимæ ацы æмби-
сæндтæ? 

Цы байтауай, уый æркæрддзынæ.
Зивæгæй цард нæй.

IV. Хæдзармæ куыст. Уацмыс текстмæ хæстæг хи ныхæс-
тæй дзурын зонын. Аргъауæн хорз  кæрон æрхъуыды 
кæнын.

Константин Ушинский. Хъазтæ

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстытæ æвзаргæ дзырдæн.
− Цæуылнæ-иу уагъта Мыстачъейы йæ мад кусынмæ?
− Куыд арвыста йæ бонтæ мыст?
− Йæ ныййарджытæ куы базæронд сты, уæд та куыд аив-
та йæ цард?
− Сæ сыхаг ус Мыстинæг сын хойраг цæмæн æрбахаста?
2. Скъоладзаутæ аргъауæн цы кæрон æрхъуыды кодтой, 
уымæ байхъусын.
II. Ног æрмæг.
1. Уацмысы сæргонд æмæ йæ авторы ном бакæсын.
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: æнкъараг, аудын, 
миниуджытæ.
3. Ахуыргæнæг кæсы уацмыс.
4. Фæрстытæ уацмысы мидис равзарынæн.
− Цæмæй бафарста фырт йæ фыды?
− Цы фæвæййынц зымæгон хъæддаг хъазтæ?
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− Хæдзарон хъазтæн сæ бон афтæ хорз тæхын цæуылнæ 
у?
− Цы сыл æрцыд? Цæуылнæуал сты хъæддаг цæрæгойтау 
æнкъараг?
− Цавæр хатдзæгтæ скодта лæппу йæхицæн?
− Кæцы хъуыдыйæдтæ æвдисынц уацмысы сæйраг хъуы-
ды?
5. Рольтæм гæсгæ каст.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цы базыдтат ногæй хæдзарон æмæ хъæддаг хъазты 
цардæй?
− Цæй тыххæй у радзырд? Цы нын зæгъынмæ хъавыд 
фыссæг йæ уацмысы?
IV. Уырыссаг фольклорæй ирхæфсæн бакæсын.

Кæм − хуымæллæг, кæм − мæцкъор,
Уæртæ рацæуы Егор,
Йæхæдæг − цъæх бæхыл,
Йе ’фсин − сырх хъугыл,
Фырттæ − уæрдæтты,
Æхсæртæ сæ рæтты, – 
Къæрцц кæнынц,
Мæтæй мæлынц.

− Цæмæ гæсгæ хонæм ацы уацмыс ирхæфсæн?
V. Хæдзармæ куыст. Радзырд аив кæсын æмæ  хи 
ныхæстæй дзурын зонын. Æмбисæндтæ йæм æрхæссын.

МÆРГЪТÆ ÆМÆ ЦÆРÆГОЙТЫ ДУНЕЙЫ
Чеджемты Геор. Сырдты бæрæгбон

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстытæ раттын.
− Цы у радзырды сæйраг хъуыды?
− Кæцы дзырдты æмбæхст ис уацмысы сæйраг хъуыды?
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2. Нывы мидис радзурын.
II. Ног æрмæг.  
1. Бацæуæн ныхас.

Скъоладзауты базонгæ кæнын чиныджы ног те-
мæимæ. Цæрæгойты цард æмæ миниуджыты тыххæй 
радзурын.
− Цымæ ацы темæйы уацмыстæ æнкъард уыдзысты æви 
хъæлдзæг?
− Цæуыл дзурæг у Чеджемты Георы æмдзæвгæйы сæр-
гонд?
− Кæй уынут нывы?
− Цы уæм дзы фæкаст худæг?
− Цавæр дарæс ис сырдтыл?
− Цымæ сыл нывгæнæг ахæм дарæс цæмæн скодта?
− Æмдзæвгæ цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы?
2. Дзырдуатон куыст: азæлыд, замманай.
3. Скъоладазутæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй кæсынц 
уацмыс.
4. Фæрстытæ уацмысы мидис равзарынæн.
− Цавæр бæрæгбон уыд сырдтæн?
− Куыд цин кодтой арсы гуырæн боныл?
− Цы кусынц саг æмæ зыгъарæг?
− Рувас æмæ тæрхъус та?
− Цы балæвар кодтой сырдтæ арсæн?
5. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæй тыххæй у æмдзæвгæ? Цавæр равг æвдисы?
− Цы ис уацмысы æрымысæггагæй?
IV. Уырыссаг фольклорæй ирхæфсæн бакæсын.
− Тæрхъус-тæрхъус, рæуæгвад,
Кæдæм дарыс дæ фæндаг?
− Дæлæсыхмæ хъазтмæ,
Æрсойы чындзхастмæ.
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− Цæмæ гæсгæ у ацы уацмыс ирхæфсæн?
− Чи йæ æрхъуыды кодта?
V.  Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын. Ирхæфсæнмæ нывтæ скæнын.

Дзесты Куыдзæг. Хъæбатыр тæрхъус

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй радзурын.
2. Нывтыл цыбыр афæлгæст саразын.
II. Ног æрмæг.
1. − Цæуылнæ ис сæргонд уацмысæн?
    − Цымæ уацмысы сæйраг архайæг чи у? Цæмæ гæсгæ 
йæ базыдтат?
2. Зынæмбарæн дзырдтыл бакусын: бабукъ, хуыкком, 
бирæгъы амæттаг.
3. Ахуыргæнæг кæсы аргъау.
4. Уацмысы мидис фæрстытæм гæсгæ равзарын.
− Кæцæй здæхти тæрхъус?
− Цымæ кæм бафсæста йæхи къабускайæ?
− Фæндагыл цæмæй фæтарсти?
− Кæдæм згъордта тæрхъус?
− Куыд æмбарут хъуыдыйад: «Тæрхъус йæ ных хъæдмæ 
сарæзта»?
− Цæмæн фæмидæг хуыккомы?
− Цы дзы федта? Цæмæй фæтарст?
− Куыд æмбарут хъуыдыйад «Йæ уд йæ къæхты бынæй 
агæпп ласта»? Æндæрхуызы-ма йæ зæгъут.
− Цæмæн фæныфсджын? Цы загъта бирæгъы лæппынтæн? 
Спайда кæнут тексты ныхæстæй.
− Цавæр уыд тæрхъус аргъауы райдайæны?
− Фæстагмæ та?
− Ацы сæргæндтæй аргъауы мидисмæ æввахсдæр кæцы 
у æмæ цæмæн?
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«Тæрхъус æмæ цæргæс»;
«Хъæбатыр тæрхъус»;
«Тæппуд тæрхъус»

5. Аргъау аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Æцæгæйдæр тæрхъус хъæбатыр уыд?
− Уæдæ йæ фыссæг афтæ цæмæн схуыдта? Цавæр ахаст 
равдыста уымæй йæ персонажмæ? 
IV. Уыци-уыци базонын.

Иу бæласæй – гæпп!
Иннæмæ – сæррæтт!
Пух къæдзил – ысхъæл,
Ахордта æхсæр.
Мæрайы фæтар
Сабиты хæлар.
                 Хозиты Макар

− Цавæр дзырдтæ уын феххуыс сты дзуапп базонынæн?
V.  Хæдзармæ куыст. Аргъауæн пълан саразын æмæ йæ 
пъланмæ гæсгæ хи ныхæстæй дзурын зонын.

Астемыраты Изет. Æртæ лæппын мысты

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Аргъау пъланмæ гæсгæ радзурын.
а) Цæргæс æмæ тæрхъус.
æ) Тæрхъус бирæгъы хуыккомы.
б) Тæрхъус хуыккомæй федде.
II. Ног æрмæг.
1. Скъоладзаутæ кæсынц уацмысы сæргонд, йæ авторы 
ном.
− Цæй тыххæй у æмдзæвгæ?
− Æмдзæвгæ æнкъард у æви хъæлдзæг?
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− Цавæр хъæлæсы уагæй йæ кæсын хъæуы æмæ цæмæн?
2. Нывимæ куыст.
− Цы уынут нывы?
− Цымæ кæм сты мыстытæ?
− Цы кусынц?
− Цæуыл дзурæг у се ’ддаг бакаст?
3. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын.

кæр-цы-тæ    
мес-тæ 
ла-лым-тæ

4. Æмдзæвгæ фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
5. Фæрстытæ раттын.
− Кæдæм фæцæйхъуызыдысты мыстытæ æмæ цæмæн?
− Цыхуызæн уыдысты мыстытæ?
− Цы уыдис сæ уæлæ?
− Кæдæм бамидæг сты?
− Цы ссардтой къæбицы?
− Куыд дардтой сæхи уыцы ран мыстытæ?
− «Атæгæр сты» куыд æмбарут? Зæгъут-ма йæ æндæр-
хуызон.
− Цы ма уыдтой мыстытæ сæ фыны дæр?
6. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæн хъæуы æмдзæвгæ хъæлдзæг хъæлæсы уагæй 
кæсын?
− Цы уæм дзы фæкаст худæг?
− Бирæ хæрын хорз у æви æвзæр? Цæмæн?
− Цыхуызæн мыстытæ ауад уæ цæстытыл? Равдисут сæ 
уæ нывты.
IV. Кæцы æмбисонд æввахсдæр у æмдзæвгæйы ми-
дисмæ?

Йæ гуыбын бафсæст, йæ цæст − нæма.
Бирæ хæрын худинаг у.
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V.  Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын сахуыр кæ-
нын. Нывтæ йæм скæнын.

Астемыраты Изет. Гидус

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
2. Нывы мидис радзурын.
3. Скъоладзауты нывтыл цыбыр афæлгæст саразын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
− Цавæр хæдзарон цæрæгой хонынц Гидус?
− Чи у уацмысы сæйраг архайæг?
− Кæй уынут нывы?
− Цымæ хъазы лæппын æмæ гæды иумæ цæмæн сты?
− Се ’ддаг бакаст цæуыл дзурæг у?
− Ацы ныв уæм цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын кодта?
2. Зынæмбарæн дзырдтыл бакусын: бафиппайдта, хæр-
рæгътæ, лæмæгъдæр.
3. Радзырд кæсынц скъоладзаутæ.
4. Фæрстытæ раттын.
− Гидус тæригъæддаг уаст цæмæн кодта?
− Хъазы цъиу хæдзары къуымы цæмæн бадт?
− Цæмæй йын фæтарстысты сывæллæттæ?
− Цавæр ныв федтой бинонтæ?
− Гæды йæхи уæдæй фæстæмæ куыд дардта?
5. Радзырд аив бакæсын.
6. Нывы мидис хи ныхæстæй радзурын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæн афтæ дардта гæды йæхи?
− Радзырды уæм диссаг цы фæкаст?
− Искуы ма ахæм хабар фехъуыстат,  æмæ цæрæгойтæ 
сæхи нæ, фæлæ æндæр кæйдæр лæппынты схъомыл код-
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той? Радзурут-ма йæ.
− Цæуыл дзурæг сты ахæм хабæрттæ?
IV. Уырыссаг фольклорæй ирхæфсæн бакæсын æмæ 
йын йæ мидис равзарын.
− Кæм уыдтæ, Гино?
− Куыройы,

   Ссады голлаг ме ’ккойы.
− Ыссадæй та цы кæныс?
− Гуккутæ дзы кæндзынæн.
− Кæимæ сæ хæрдзынæ?
− Иунæгæй.
− Иунæгæй ма хæр,
   Иунæгæй ма хæр,
   Махæн дæр авæр!

V.  Хæдзармæ куыст.  Радзырдæн кæрон æрхъуыды кæ-
нын. Ирхæфсæн рольтæм гæсгæ кæсын сахуыр кæнын.

Хъайтмазты Аслæмырзæ. Сидзæр

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Уацмыс хи ныхæстæй радзурын.
2. Скъоладзаутæ радзырдæн цы кæрон æрхъуыды кодтой, 
уымæ байхъусын.
3. Ирхæфсæн рольтæм гæсгæ бакæсын.
II. Ног æрмæг.
1.  Бакæсын æмдзæвгæйы сæргонд, йæ авторы ном.
− Кæй фæхонынц сидзæр?
− Сидзæры тыххæй уацмыс æнкъард уыдзæн æви хъæл-
дзæг?
2. Скъоладзаутæ хъæрæй кæсынц æмдзæвгæ.
3. Фæрстытæ æмдзæвгæйы мидис равзарынæн.
− Зæгъут, кæй хоны поэт сидзæр æмæ цæмæн?
− Цавæр æнкъарæнтæ уæм сæвзæрд æмдзæвгæ кæсгæйæ?



97

4. Строфагай каст комментаритимæ.
1-аг строфа:
− Куыд уæм кæсы, цы фæуыдаид сæныччы мад?
− Куыд æмбарут «Алы бон тад»? Баивут-ма йæ æндæр 
дзырдтæй.
− Цæмæн тад сидзæр  сæныкк?
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы ацы строфа?
− Сындæг æй кæсын хъæуы æви тагъд? Цæмæн?
2-аг строфа:
− Цæуыл куыдта сæныкк алы бон? Цæмæн марди æх-
хормагæй?
− Цавæр æнкъарæнтæ уæм сæвзæрын кодта ацы строфа?
− Куыд æй кæсын хъæуы?
3-аг строфа:
− Цæуыл фæцахуыр сæныкк? Цæй руаджы аирвæзт æх-
хормагæй?
− Цæмæн райдыдта цæрдæг уайын?
− Уæдæ кæсгæ-кæсын цавæр æнкъарæн равдисын хъæуы?
4-æм строфа:
− Цæмæн арвиты хъæлдзæгæй йæ бон сæныкк?
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы ацы строфа та 
æмæ цæмæн?
− Цы зонут сæныччыты тыххæй?
5. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
6. Нывимæ куыст.
− Нывы мидис цы рæнхъытæ æвдисынц, уыдон тексты 
бакæсут.
III. Хатдзæгтæ скæнын. 
− Кæцы рæнхъытæ кæсгæйæ сæвзæрд уæ зæрдæйы 
æнкъарддзинад?
− Циндзинад та?
− Цы базыдтат фыссæджы тыххæй? Цавæр зæрдæйы хи-
цау у?
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IV. Англисаг фольклорæй ирхæфсæн бакæсын. Йæ ми-
дис ын равзарын.
− Цас къуымбил ратдзынæ, цас,

Ды, мæ уæрко, азы аз?
− Ме ’лвынынæн ма у раджы,
Ратдзынæн æртæ голладжы:
Иу голлаг – бабайæн,
Иу голлаг – нанайæн, 
Æртыккаг та – гыццылтæн
Фæйнæ дыууæ  цъындайæн.

V. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын. Ирхæфсæн аив кæсын зонын.

Фæлхат кæныны урок

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
II. Беседæ рацыд æрмæгмæ гæсгæ.
− Цавæр уацмыстимæ баст сты ацы æмбисæндтæ сæ 
хъуыдымæ гæсгæ?

Куыстæн йæ сæр сындз у, йæ бын та – сой.
Стыр зонды стыр тых ис.
Цард куыстæй фидауы.
Зæгъын ницы у, кæнын зындæр у.
Зивæгæй цард нæй.

− Чи сты уацмысты автортæ?
− Уацмыстæй уæ зæрдæмæ кæцы тынгдæр фæцыд æмæ 
цæмæн?
− Куыд бæрæг кæнынц ирон адæм Зæронд Ног азы æхсæв?
− Кæцы уацмысы бакастыстут уый тыххæй? Чи йæ ныф-
фыста?
− Куыд хуыйнынц зымæджы мæйты нæмттæ?
− Цæмæн хъæуы зымæгон мæргътæн æххуыс кæнын?
− Кæй уацмысы бакастыстут уый тыххæй та?
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− Цавæр адæмты сфæлдыстадимæ базонгæ стут?
− Цæуыл дзурæг сты сæ уацмыстæ?
III. Конкурс «Цавæр уацмыстæй сты ацы персо-
нажтæ»?

Алан – «…»
Зинæ – «…»
Зарæ – «…»
Филя – «…»
Мæди – «…»
Наташæ – «…»
Мыстачъе – «…»
Гидус – «…»

− Кæй ма ферох кодтам?
IV. Конкурс «Чи загъта ацы ныхæстæ?»
1. «Фæлтау фысгæ куыд кæныс, афтæ мын æххуыс кæн».
2. «Дзыхæй, бæгуыдæр, арæхсын алцæмæ дæр, уый мæ 
къухтæ нæ кæсынц мæ коммæ».
3. «Æмæ ныр йæ къæхтæ иууыл сты мæ бандонæн 
йæхиуыл».
4. «Ды суг дæр нæ састай,
     Ды дон дæр нæ хастай!»
5. «Дæ цæст та йæ хъал кæнын куыд уарзы, бакæс-ма 
йæм, куыд адджын фынæй кæны!»
V. Нывтимæ куыст. Чиныджы кæрон цы нывтæ ис, 
уыдонмæ æркæсын. Сæ мидис цы уацмыстимæ баст у, 
уый базонын. Нывтæй сæ иумæ цыбыр нывæцæн ныф-
фыссын.
VI. Дзырдтæ хъæугæ дамгъæтæй баххæст кæнын. 
Уырыссаг æвзагмæ сæ ратæлмац кæнын. (Кæс чиныджы 
сыфмæ.)
VII. Хæдзармæ куыст. Аив кастмæ иу уацмыс бацæттæ 
кæнын.
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Хъайтыхъты Азæмæт. Додæ æмæ хъазтæ, 
Цæуыл куыдта Сослан

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Скъоладзаутæ цы нывæцæнтæ ныффыстой, уыдонмæ 
байхъусын.
2. Рацыд æрмæгæй иу уацмыс аив бакæсын.
II. Ног æрмæг.
1. Ахуыргæнæджы раныхас Хъайтыхъты Азæмæты 
цард æмæ сфæлдыстады тыххæй. (Азæмæт – прозаик, 
поэт.)
2. Радзырдты сæргæндтæ бакæсын.
− Цы базыдтат радзырдты сæргæндтæй?
− Куыд уæм кæсы, уацмыстæ хъæлдзæг сты æви æнкъард? 
Цæмæн афтæ хъуыды кæнут?
2. Дзырдуатон куыст: æвзидын, сцыбæл, нырхæндæг.
2. Скъоладзаутæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй кæсынц 
радзырд «Додæ æмæ хъазтæ».
3. Фæрстытæ раттын.
− Цæмæн расырдта Додæйы нæл хъаз?
− Цы ’рцыд лæппуйыл?
− Куыд æппæлыдысты сæхицæй хъазтæ?
− Састы бынаты чи баззад?
− Цавæр нывтæ ауад уæ цæстытыл?
− Кæцы уæм дзы худæгдæр фæкаст?
− Сымах искуы федтат, цæрæгойтæ куыд фæцин кæнынц, 
уый?
4. Радзырд «Цæуыл куыдта Сослан».
− Цæуылнæ ис фарсты нысан уацмысы сæргонды? 
(Уымæн æмæ йын дзуапп фыссæг йæхæдæг дæтты.)
− Кæй уынут нывы?
− Цæуыл дзурæг у лæппуйы æддаг бакаст?
− Цы ис куыдзы дзæмбыты?
5. Скъоладзаутæ кæсынц радзырд.
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6. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
− Мурту лæппуйы алыварс цæмæн разгъор-базгъор код-
та?
− Цæуыл фæтæргай? Йæхи куыд дардта?
− Сослан ын фæтæригъæд кодта? Цæмæй бæрæг у?
− Къæбылайы цин цы хъуыдыйад æвдисы, уый-ма иу 
хатт бакæсут.
− Цæмæн скуыдта лæппу та?
− Куыд рахъаст кодта йæ мадæн?
− Цы уæм фæкаст худæг ацы уацмысы та?
− Сымахмæ цавæр цæрæгойтæ ис? Семæ хъазын уарзут? 
Мæстæй сæ никуы фæмарут?
− Æцæгæйдæр куыдз тæргай кæнын зоны? Радзурут-ма, 
куыд?
7.  Радзырдтæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы радзырдтæ æмæ 
цæмæн?
− Ацы уацмыстæй мах базыдтам, хъаз йæхицæй кæй æп-
пæлы, куыдз та тæргай кæнын кæй зоны. Сымах никуы 
бафиппайдтат цæрæгойты ахæм æнкъарæнтæ?
IV. Уырыссаг фольклорæй ирхæфсæн бакæсын.

Чи фехъуыста диссæгтæ,
Диссæгтæ-тæмæссæгтæ?
Арс уæлæрвты тахти,
Дзæргъ къуыртты ныббадти,
Рауагъта хъыбылтæ – 
Иухуызон тыппыртæ.
Къалиутыл бадынц – 
Ыстæхынмæ хъавынц.

V. Хæдзармæ куыст. Радзырдтæ аив кæсын æмæ хи 
ныхæстæй дзурын зонын. Фæрстытæн дзуæппытæ рат-
тын.
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Хъантемыраты Кларæ. Асайдта нанайы

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Рацыд æрмæгæй хатдзæгтæ скæнын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
Сывæллæттæ кæсынц радзырды сæргонд.
− Цæуыл цæудзæн ныхас радзырды?
− Сайын хорз у? Цæуылнæ?
− Кæй уынут нывы?
− Цы ми кæны нана?
− Лæппу та?
− Цы ис лæппуйы къухы?
− Кæмæн раттынмæ хъавы сусæгæй сгуы?
2. Скъоладзаутæ сæхинымæр кæсынц уацмыс.
3. Фæрстытæ радзырды мидис равзарынæн.
− Хæргæ-хæргæ Хазбийы цæстытыл цы ныв ауад?
− Цæмæн фенкъард лæппу?
− Куыд асайдта йæ нанайы фыццаг хатт?
− Цы æрхъуыды кодта дыккаг хатт та?
− Нана Хазбийæн раст бауайдзæф кодта?
− Цæуыл ныххудт лæппу? Йæ сайд куыд рахъæр?
− Сымахмæ та цавæр цæрæгойтæ ис? Куыд сæм зилут?
4. Скъоладзауты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
− Куыд кæсын хъæуы зæронд усы ныхæстæ?
− Хазбийы ныхæстæ та цавæр хъæлæсы уагæй кæсын 
хъæуы радзырды райдиан æмæ йæ кæрон?
5. Нывы мидис радзурын.
6. Рольтæм гæсгæ каст.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæн асайдта Хазби йæ нанайы?
− Цавæр зæрдæйы хицау у лæппу?
− Цæмæн хъæуы цæрæгойтæм зилын?
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IV. Хæдзармæ куыст. Радзырд аив кæсын æмæ хи ны-
хæстæй дзурын зонын. Искæцы хæдзарон цæрæгойыл 
цыбыр радзырд ныффыссын.

Хаджеты Таймураз. Рувас, уасæг æмæ лæг

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Скъоладзаутæ цæрæгойтыл цы радзырдтæ ныф-
фыстой, уыдонмæ байхъусын. 
2. Уацмыс аив бакæсын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
− Чи сты уацмысы архайджытæ?
− Цы зонут рувасы тыххæй? Цавæр аргъæуттæ йыл бака-
стыстут?
− Куыд æвдыст цæуы аргъæутты уасæг та?
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: фыдхин, дæлуон, 
сæлхæр, фысым, хæлын худ.
3. Фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
4. Аргъауы мидисыл бакусын.
− Цы сфæнд кодта рувас?
− Уасæджы куыд асайдта?
− Куыд æмбарут дзырдтæ «ыскарк и уасæг»? Зæгъут-ма 
сæ æндæр хуызы.
− Цæмæн баууæндыд уасæг рувасы ныхæстыл?
− Цавæр фыдбылыз ыл æрцыд?
− Чи йæ фервæзын кодта рувасы дзæмбытæй?
− Уацмысæн хорз кæрон кæй ис, уый цæмæ гæсгæ 
базонæн ис? (Фæстаг дыууæ рæнхъмæ гæсгæ.)
5. Скъоладзауты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы рувасы ныхæстæ?
− Уасæджы ныхæстæ та куыд хъæуы кæсын?
− Авторы ныхæстæ кæсгæйæ цавæр æнкъарæнтæ равди-
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сын æмбæлы?
6. Аргъау рольтæм гæсгæ бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæ гæсгæ схонæн ис рувасы зондджын æмæ хи-
нæйдзаг?
− Цы зондыл нæ æфтауы уацмыс?
IV. Палиндром бакæсын.
Уасæг зары сисы раз гæсау.
V. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын зонын. Рувас 
æмæ уасæджы тыххæй адæмон аргъæуттæ бакæсын.

Рувас æмæ зыгъарæг 
(Аргъау)

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
− Цавæр адæмон аргъæуттæ бакастыстут уасæг æмæ ру-
васы тыххæй? (2-3 скъоладазуы дзурынц аргъæуттæ.)
− Цы миниуджытæ бафиппайдтат рувасмæ? Уасæгмæ та?
II. Ног æрмæг.
1. Ахуыргæнæджы раныхас адæмон аргъæутты тыххæй.

Аргъæуттæ ахæм къордтыл кæй дих кæнынц, уый 
зæгъын: цæрæгойты тыххæй аргъæуттæ, алæмæттаг 
аргъæуттæ æмæ цардыуаджы аргъæуттæ.

Аргъæутты диссаджы миниуджыты тыххæй радзу-
рын.
2. Аргъау кæсынц скъоладзаутæ.
3. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
− Куыд цардысты рувас æмæ зыгъарæг?
− Цы ссардтой дыууæ лымæны иу хатт?
− Цæуылнæ сын бантыст мыды чыргъæд адих кæнын?
− Цы ’рымысыд рувас? 
− Зыгъарæг йæхи куыд дардта? Цæуыл дзурæг у уый?
− Цы ми бакодта рувас? Цæуыл дзурæг у уый та?
− Зыгъарæджы фын-ма хи ныхæстæй радзурут.



105

− Цы фын æрымысыд рувас та? Ссарут тексты уыцы бы-
нат æмæ йæ бакæсут.
− Ацы дзырдтæй кæцы хуыздæр фидауы рувасыл: æдылы, 
хинæйдзаг, цыргъзонд, хæларзæрдæ? Цæмæн?
4. Нывимæ куыст.
− Аргъауæн йæ кæцы цау равдыста нывгæнæг?
− Цæуыл дзурæг у сырдты æддаг бакаст?
− Сымах цæстытыл та куыд ауадысты?
5. Рольтæм гæсгæ каст.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Абон цы уацмыс бакастыстæм, уый йæ жанрмæ гæсгæ 
цы у?
− Аргъау литературон у æви адæмон? Цæмæн?
− Цы базыдтат рувасы тыххæй?
− Зыгъарæджы тыххæй та?
− Чи сæ тынгдæр фæцыд уæ зæрдæмæ æмæ цæмæн?
IV. Хæдзармæ куыст. Аргъау хи ныхæстæй дзурын зо-
нын. 

ÆГАС ЦÆУАЙ, УАЛДЗÆГ!
Нигер. Сабиты зарæг

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстытæ æвзаргæ дзырдæн.
− Кæд фехæлд дыууæ лымæны хæлардзинад?
− Куыд дардта рувас йæхи, зыгъарæг куы бафынæй, уæд?
− Цавæр фын федта зыгъарæг?
− Цы æрымысыди рувас та?
II. Ног æрмæг.
1. Беседæ уалдзæджы тыххæй. Фæйнæг ирон нывгæн-
джыты нывты репродукцитæй сфæлындын.
− Куыд базонæм, уалдзæг кæй ралæууыд, уый?
− Куыд аивы æрдз?
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− Цавæр бæлæстæ рафтауынц къуыбар раздæр?
− Мæргътæй нæм фыццаг чи æртæхы?
2. Нигеры сфæлдыстады тыххæй радзурын.
3. Бацæуæн ныхас.
− Куыд уæм кæсы, цæуыл у сабиты зарæг?
− Цы уынут нывы?
− Цавæр ахорæнтæй спайда кодта нывгæнæг æмæ цæмæн?
− Куыд кæсын хъæуы æмдзæвгæ?
4. Дзырдуатон куыст: хъæдбын, сынт.
5. Скъоладзаутæй кæсынмæ хуыздæр чи арæхсы, уыдон 
кæсынц æмдзæвгæ.
6. Фæрстытæ уацмысы мидис равзарынæн.
− Цæуыл у сабиты зарæг? Раст уыдысты уæ хъуыдытæ?
− Цы дзурынц сывæллæттæ хурмæ? 
− Цы зæгъынц мæргъты тыххæй та?
− Кæдæм атахти сынт? Цæуылнæуал зыны? (Сынт уал-
дзæджы цæгатмæ атæхы.)
− Куыд аивта æрдз уалдзæджы æрцыдимæ? Спайда кæнут 
тексты æрмæгæй.
− Сывæллæттæ гæлæбуйы уалдзæджы хъæбул цæмæн хо-
нынц?
− Кæцы рæнхъытæ фæцыдысты тынгдæр уæ зæрдæмæ 
æмæ цæмæн?
− Цавæр нывтæ сæм скæниккат? Цыхуызæн ахорæнтæй 
спайда кæниккат?
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын кодта уалдзæджы æрцыд 
поэты зæрдæйы?
− Кæцы дзырды руаджы равдыста фыссæг æрдзы рæ-
сугъддзинад?
IV. Æмбисæндты хъуыды равзрын.

Уалдзæг – рæсугъд, фæззæг – хъæздыг.
Хурæй тыхджындæр ницы ис.
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V. Беседæ уацмысы жанры тыххæй.
− Ацы уацмыс йæ жанрмæ гæсгæ цы у?
− Цæмæй бæрæг у, æмдзæвгæ у, уый? 
− Æмдзæвгæйы цал строфайы ис?
− Строфатæ цалгай рæнхъытæй арæзт сты?
− Кæцы рæнхъытæ сты рифмæгонд?
− Цы у æмдзæвгæйы сæйраг хъуыды?
VI. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын зонын. 

Хетæгкаты Къоста. Дзывылдар

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
II. Ног æрмæг.
1. – Къостайы æмдзæвгæтæй ма ацы аз цы сахуыр кодтат?
– Цæуыл дзы цыд ныхас?
– Цы зонут дзывылдарты цардæй?
– Кæм вæййынц зымæг?
– Фæстæмæ та нæм кæд æртæхынц?
2. Дзырдуатон куыст: æнгуырдар, хæтын, тæхуды.
3. Æмдзæвгæ фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
4. Фæрстытæ раттын: 
– Æмдзæвгæты цал строфайы ис?
– Цавæр хъæлæсы уагæй йæ кæсын хъæуы æмæ цæмæн?
– Цæмæн хоны поэт дзывылдары «Æнгуырдар»?
– Кæм арвитынц сæ зымæг дзывылдартæ?
– Цæмæй йæ фæрсы автор? 
– Тæхуды та йæм цæй тыххæй кæны?
5. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын:
– Цавæр равг æвдисы ацы æмдзæвгæ?
– Цы базыдтай ногæй дзывылдары тыххæй?
– Цæмæн æм тæхуды кæны фыссæг?
IV. Хæдзармæ куыст: Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын.
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Хетæгкаты Къоста. Зæрватыкк

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
II. Ног æрмæг.
− Цы зонут зæрватыччыты  цардæй?
− Кæм вæййынц зымæг?
− Фæстæмæ та нæм кæд æртæхынц?
− Цæмæн афтæ бирæ уарзынц адæм зæрватыччыты?
1. Дзырдты нысаниуджытæ бацамонын: æвзыгъдæй, 
æлдар.
2. Скъоладзаутæ сæхинымæр, стæй та хъæрæй кæсынц 
æмдзæвгæ.
3. Æмдзæвгæйы мидис фæрстытæм гæсгæ равзарын.
− Цы зæгъы поэт зæрватыччы тыххæй?
− Цымæ йæ цæмæн хоны «æнæмаст цæрæг»?
− Цæмæн ын зæгъы йæ зарæгæй «уалдзæггæнæг»?
− Куыд æмбарут уацмысы фæстаг дыууæ рæнхъы?
− Цæмæн тæхуды кæны поэт зæрватыкмæ?
− Куыд кæсын хъæуы, хъæрон нысан цы хъуыдыйæдты 
фæстæ лæууы, уыдон?
4. Уацмыс аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цавæр хъуыдытæ æвзæрын кæны поэты зæрдæйы зæр-
ватыччы уынд?
− Сымах зæрдæты та?
− Цæмæн афтæ бирæ уарзынц адæм ацы маргъы?
IV. Тагъддзуринаг рольтæм гæсгæ бакæсын.
− Цъиу, цы ’рцыдис – 
Цъиу-цъыбырттæг,

Цъиу-цымыдис,
Цæй, цы дзырдта?!
− Цъиу-цъыбырттæг
Къуыртт нæ куырдта.
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− Куыд æмбарут дзырдтæ «къуыртт нæ куырдта»?
− Кæд фæкурынц цъиутæ къуыртт?
− Цас фæбадынц къуыртты?
V. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр 
кæнын. Тагъддзуринаг  рæвдз æмæ раст кæсын зонын.

Константин Ушинский. Мыдыбындзытæ

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
    Скъоладзаутæ кæсынц уацмысы сæргонд, йæ авторы 
ном.
− Цы ма бакастыстут К. Ушинскийы уацмыстæй? Цæй 
тыххæй сты?
− Чи сты ацы уацмысы сæйраг архайджытæ та?
− Цы уынут нывы?
− Цымæ мыдыбындзытæ дидинæгыл цæмæн æрæмбырд 
сты?
− Куыд хуыйны ацы дидинæг?
− Мыдыбындзыты уынд ын æхсызгон у æви хъыг? Цæ-
мæй бæрæг у?
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: къуск, тæгæр фы-
нæй.
3. Уацмыс фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
4. Фæрстытæ раттын.
− Уацмыс аргъау у æви радзырд? Цæмæ гæсгæ йæ базыд-
тат?
− Персонажтæй уæ зæрдæмæ чи тынгдæр фæцыд æмæ 
цæмæн?
5. Абзацгай каст комментаритимæ (кæсынц скъола-
дзаутæ).
1-аг абзац:
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− Архайд уалдзæгæн йæ кæцы афон цæуы?
− Куыд æй базыдтат? Бакæсут-ма уыцы бынæттæ.
− Сымах искуы бафиппайдтат, ног кæрдæджы хæлттæ 
æмæ бæлæсты сыфтæ куыд фæзынынц, уый?
− Рагуалдзæджы уæм рæсугъддæр цы фæкæсы?
2-аг абзац:
− Чи райхъал йæ зымæгон фынæйæ? Куыд равдыста 
фыссæг уыцы ныв? Бакæсут-ма йæ хъæрæй.
− Цæмæн ракастысты мыдыбындзытæ сæ рудзынгæй?
3-аг абзац:
− Цавæр ныв федтой мыдыбындзытæ рудзынгæй кæс-
гæйæ?
− Сымах та ма уыцы нывмæ цы бафтауиккат?
− Цæмæн атахтысты мыдыбындзытæ фæткъуы бæласмæ?
− Цы дзы куырдтой? Цæмæн ын лæгъстæ кодтой? Куыд 
кæсын хъæуы сæ ныхæстæ?
− Цы дзуапп сын радта бæлас?
− Æцæгæйдæр дидинджытæ къуыбырты мидæг æмбæхст 
вæййынц?
− Цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы бæласы ныхæстæ?
4-æм абзац:
− Кæмæ та атахтысты мыдыбындзытæ хæринагагур?
− Бал бæлас сын зæрдæ цæмæй бавæрдта?
− Куыд ын кæсын хъæуы ныхæстæ?
− Мыдыбындзытæ хæринаг æрмæст ацы дыууæ бæласæй 
цæмæн куырдтой?
5-æм абзац:
− Фæстагмæ кæй бабæрæг кодтой мыдыбындзытæ?
− Сæ зæрдæ истæмæй барухс?
− Цæуылнæ тæф кодта уыцы афон тюльпан-дидинæг?
− Цавæр дидинджытæ ма фæзыны рагуалдзæг?
6-æм абазц:
− Цæмæн уыдысты мыдыбындзытæ æнкъард?
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− Æнæнхъæлæджы цы федтой?
− Радзурут-ма, куыд сæ бафсæста фиалкæ йæ адджын до-
нæй?
− Цавæр ныв ауад уæ цæстытыл?
− Куыд кæсын хъæуы ацы абзац æмæ цæмæн?
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæуыл тыхстысты рагуалдзæг мыдыбындзытæ?
− Цы базыдтат ногæй мыдыбындзыты цардæй?
− Цы пайда хæссынц мыдыбындзытæ æрдзæн, адæмæн?
− Чи ма райхъал вæййы рагуалдзæг йæ зымæгон фынæйæ?
− Цавæр дидинджытæ фæзыны уалдзæджы райдиан?
− Цы ис аргъауы æцæг æмæ æрымысæггаггæй?
IV. Дзырдтæй хъазт.

Æгæр кæны æгæр
Тæгæр фынæй тæгæр.
Тæрсы, тæрсы мæ тæрс,
Кæрзы, кæрзы мæ кæрз…

− Цæмæ гæсгæ схонæн ис поэты цыргъзонд? 
− Æмхуызон чи хъуысы, фæлæ алыхуызон нысаниуджытæ 
кæмæн ис, уыцы дзырдтæ-ма ссарут.
− Цы уæм фæкаст худæг ацы æмдзæвгæйы?
V.  Хæдзармæ куыст. Аргъау аив кæсын æмæ хи ны-
хæстæй дзурын зонын. Уалдзыгон дидинджытæ сныв 
кæнын.

Токаты Алихан. Уалдзыгон хур хъазыди

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
− Цæй тыххæй у уацмыс?
− Уалдзæгæн йæ кæцы афон равдыста фыссæг? Цæмæй 
бæрæг у?
− Цавæр бæлæстæ рафтауынц къуыбар рагуалдзæг?
− Кæм бамбæхсынц сæ дидинджытæ?
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− Цавæр дидинджытæ фæзыны фыццаг?
− Куыд бафсæстысты мыдыбындзытæ?
− Цы пайда хæссынц мыдыбындзытæ æрдзæн, адæйма-
гæн?
− Æрдзы мидæг алцыдæр кæрæдзийыл куыд баст у? Ацы 
аргъаумæ гæсгæ-ма йæ радзурут.
II. Ног æрмæг.
1. Скъоладзаутæ кæсынц уацмысы сæргонд æмæ йæ ав-
торы ном.
− Токаты Алиханы æмдзæвгæтæй цы бакастыстæм? 
− Цæй фæдыл у æмдзæвгæ «Изæрæй…»?
− Ацы æмдзæвгæйы та ныхас цæуыл цæудзæн? Цæмæ 
гæсгæ йæ базыдтат?
− Цавæр хъæлæсы уагæй йæ кæсын хъæуы æмæ цæмæн?
2. Скъоладзаутæ хъæрæй кæсынц æмдзæвгæ.
3. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
− Куыд базыдта мыдыбындз, уалдзæг кæй ралæууыд, 
уый?
− Кæцæй ратахти? Цæмæн уыд уым?
− Бон-изæрмæ цы куыста? Цæмæй бафæллад?
− Сымах искуы федтат, мыдыбындзытæ куыд бафынæй 
вæййынц, уый?
− Цавæр нывтæ ауад уæ цæстытыл? Радзурут сæ.
− Кæцы ныв тынгдæр фæцыд уæ зæрдæмæ?
− Æркæсут-ма нывмæ. Нывгæнæгимæ разы стут? Мыды-
бындз сымах цæстытыл дæр афтæмæй ауад?
4. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Æцæгæйдæр хур хъазгæ фæкæны? Уæдæ дзы  поэт 
афтæ цæмæн зæгъы?
− Цы фæкаст диссаг фыссæгмæ уалдзыгон æрдзы?
− Цавæр адæймаг уæм фæкаст поэт?
− Сымах та уалдзæджы дисы цы бафтауы?
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IV. Уыци-уыцитæн дзуæппытæ раттын.
Иу лæгæн дыууадæс фырты ис.
Махæн дада цыппар хатты аивы йæ дарæс.
V. Хæдзармæ куыст.  Æмдзæвгæ аив кæсын сахуыр 
кæнын. Йæ мидисмæ йын нывтæ скæнын. Æрдзы тыххæй 
уыци-уыцитæ ссарын æмæ сæ тетрæдты ныффыссын.

Уырымты Петя. Мыст æмæ нартхоры нæмыг

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Нывтыл цыбыр афæлгæст саразын. Сæ мидис сын 
радзурын.
2. Æмдзæвгæ аив бакæсын æмæ фæрстытæн дзуæппытæ 
раттын.
II. Ног æрмæг.  
1. Скъоладзауты ног уацмысимæ базонгæ кæнын.
− Ацы уацмыс аргъау у æви радзырд? Цæмæй йæ базыд-
тат?
− Аргъау адæмон у æви литературон? 
− Чи сты йæ сæйраг архайджытæ?
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын æмæ сæ уæнггай 
бакæсын.
 зæл-даг   му-къу
 къу-ту    сæр-сæ-фæн
 уы-нæр   æ-вæд

3. Уацмыс фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
− Архайд уалдзæгæн йæ кæцы афон цæуы? Цæмæн афтæ 
хъуыды кæнут?
− Цæй тыххæй у ацы аргъау?
4. Хайгай каст комментаритимæ. Алы хайæн дæр сæр-
гонд æрхъуыды кæнын.
1-аг хай:
− Цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы рагуалдзæг æрдзы?
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− Куыд æмбарут хъуыдыйад «Хур та бынтон рæдау нæма 
у йæ зæлдаг тынтыл»? Зæгъут æй æндæр хуызы.
− Бæлæстæ сæ къабæзтæ арвмæ тынгдæр цæмæн ива-
зынц?
− Куыд схонæн ис ацы хай? (Уалдзæг æрцыд.)
2-аг хай:
− Кæд сафтид вæййынц хоры къутутæ æмæ цæмæн?
− Искуы федтат къутутæ? Сæ къуымты ма цы баззайы?
− Цæуыл сагъæс кодтой нартхоры гагатæ?
− Цæимæ бары фыссæг нартхоры нæмыджы?
− Цы пайда у ахæм абарст?
− Цæуыл æнкъард кодта нæмыг?
− Кæрæдзийæн-иу раздæр нæмгуытæ цы дзырдтой?
− Æрхъуыды кæнут сæргонд ацы хайæн дæр. (Нартхоры 
гага иунæгæй æнкъард кæны.)
3-аг хай:
− Цæмæй фæтарст нартхоры гага?
− Цымæ цавæр цæрæгой у?
− Нартхоры гага мыстæй тынг фæтарст? Цæмæй бæрæг 
у?
− (Нæмыг мыстæй фæтарсти.)
4-æм хай:
− Цы сфæнд кодта нæмыг?
− Чи фервæзын кодта нартхоры гагайы?
− Дымгæ куы нæ уыдаид, уæд та цы фæуыдаид нæмыг?
− Фыссæг «сæрсæфæн» цы хоны?
− Нæмыгмæ арвы цъæх хæрз чысыл цæмæн зынд?
− Цавæр сæргонд раттæн ис ацы хайæн? (Дымгæ 
æххуысмæ фæзынд.)
5-æм хай:
− Цæуыл цин кодта нартхоры гага?
− Куыд æмбарут хъуыдыйад «Ныр мын мæлæтæй тас нал 
у, стæй æвæдæй дæр нæ баззайдзынæн»?
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− Йæ цъæх сыфтæ зæххæй кæд фæзындысты?
− Æрхъуыды кæнут сæргонд ацы хайæн дæр. (Нартхоры 
гага йæ райгуырæн зæхх ссардта.)
III. Нывимæ куыст.
− Аргъауæн йæ кæцы бынат æвдыст цæуы иллюстра-
цийы?
− Цæуыл дзурæг у архайджытæн се ’ддаг бакаст?
− Аргъауы æцæг хабарæй цы ис? Æрымысæггагæй та?
IV. Хатдзæгтæ скæнын.
− Нартхоры гагайæн цард цы дæтты?
− Адæмæн та?
− Цы куыстытæ фæкæнынц адæм уалдзæджы?
V. Уыци-уыцийæн дзуапп раттын.
Æнæ къух, æнæ къах, афтæмæй дуар бакæны.
VI. Хæдзармæ куыст. Аргъау пъланмæ гæсгæ дзурын зо-
нын.

Хъодзаты Æхсар. Уалдзыгон нывтæ

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Аргъау пъланмæ гæсгæ радзурын.
а) Æрцыд уалдзæг.
æ) Нартхоры гага иунæгæй æнкъард кодта.
б) Нæмыг мыстæй фæтарсти.
в) Дымгæ æххуысмæ фæзынд.
г) Нартхоры гага йæ райгуырæн зæхх ссардта.
II. Ног æрмæг.
1. Скъоладзаутæ кæсынц уацмысы сæргонд, йæ авторы 
ном.
− Нывы уæм худæг цы фæкаст?
− Цавæр ахорæнтæй спайда кодта нывгæнæг æмæ цæмæн?
− Æмдзæвгæ æнкъард хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы æви 
хъæлдзæг?
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3. Дзырдуатон куыст.
æм-бой-ны    æв-зæр
ти-ха-лæг    билцъ

4. Скъоладзаутæ сæхинымæр кæсынц æмдзæвгæ.
5. Фæрстытæ раттын.
1-аг нывмæ:
− Æцæгæйдæр зæххæн дойны вæййы?
− Уæдæ арв зæххæн йæ дойны куыд басæтты?
− Цæмæн æрбацъæх вæййы зæхх æмбойны?
− Цавæр хъæлдзæг ныв ауад уæ цæстытыл?
− Цæмæн зæгъы поэт афтæ: «Хæфс дæр ноджыдæр фæ-
цъæхдæр»?
2-аг нывмæ:
− Къæвда мигътæй билцъ куыд æруадзы?
− Ахæм абарсты руаджы уæ цæстытыл цы ныв ауад?
− Æмдзæвгæйы фæстаг дыууæ рæнхъы та куыд æмбарут?
− Цы сныв кæниккат ацы строфамæ?
− Цавæр ахорæнтæй спайда кæниккат?
6. Уацмыс аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Уалдзыгон къæвда зæххæн цы пайда хæссы?
Уæ дзуæппытæ тексты ныхæстæй бафидар кæнут.
− Цы базыдтат поэты тыххæй та? Цавæр зæрдæйы хицау 
уæм фæкаст?
− Сымах та афæдзы афонтæй кæцы фылдæр уарзут æмæ 
цæмæн?
IV. Уыци-уыцийæн дзуапп раттын.
Иу дон калы, иннæ йæ нуазы, æртыккаг дзы рæзы.
− Куыд баст у ацы уыци-уыци нæ абоны урочы темæимæ?
V. Хæдзармæ куыст. Æмдзæвгæ аив кæсын зонын. 
Фæрстытæн дзуæппытæ бацæттæ кæнын. Уыци-уыцимæ 
ныв скæнын.
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Джанни Родари. Хур æмæ мигъ

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
2. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
3. Уыци-уыцитæм скъоладзаутæ цы нывтæ скодтой, уы-
доныл афæлгæст саразын.
II. Ног æрмæг.
1. − Цы бакастыстут Джанни Родарийы уацмыстæй?
− Абон цы уацмыс бакæсдзыстæм, уый куыд хуыйны?
− Цы уынут нывы?
− Цæуыл дзурæг у хуры æддаг бакаст?
− Мигъы æддаг бакаст та?
− Уацмыс аргъау у æви радзырд? Цæмæн афтæ хъуыды 
кæнут?
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: балц, парахатæй, 
сæндæттæ, цупал.
3. Аргъау кæсы ахуыргæнæг.
4. Фæрстытæ аргъауы мидис равзарынæн.
− Алчидæр хурæй райгонд цæмæн уыд?
− Мæсты та йæм чи кодта?
− Цы йын дзырдта мигъ? Бакæсут ын йæ ныхæстæ.
− Хур та йæхи уыцы рæстæг куыд дардта?
− Цæуыл ныддис кодта мигъы къуымбил?
− Æвиппайды цы фестад?
5. Скъоладзауты аив кастмæ бацæттæ кæнын.
− Цы загъта автор хурæй?
− Хуры тыххæй ныхас кæм цæуы, уыцы бынæттæ куыд 
кæсын хъæуы?
− Мигъы ныхæстæ та цавæр хъæлæсы уагæй кæсын 
хъæуы æмæ цæмæн?
6. Аив каст.
III. Аргъауы архайджытыл æрдзурын.
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− Чи тынгдæр фæцыд уæ зæрдæмæ æмæ цæй тыххæй?
− Автор йæхæдæг цы цæстæй кæсы хурмæ? Мигъмæ та? 
Цæмæй бæрæг у?
− Кæцы хъуыдыйад æвдисы уацмысы сæйраг хъуыды?
IV. Хатдзæгтæ скæнын.
− Кæмæн лæвæрдта хур йæ тынтæ?
− Цæмæн цин кодтой хуры тынтыл зайæгойтæ æмæ цæ-
рæгойтæ?
− Хурæн йæ тынтæй цæуылнæ фæхъуыд?
− Цавæр адæймæгты равдыста фыссæг хур æмæ мигъы 
хуызы?
− Куыд уæм кæсы, авторы зæрдæмæ дзы тынгдæр кæцы 
фæцыд? Цæмæй бæрæг у?
− Уацмысы мидисмæ-ма æмбисæндтæ æрхæссут.
V. Æмбисонды хъуыды равзарын.
Раттаджы къух райсаг у.
VI. Хæдзармæ куыст. Аргъау аив кæсын æмæ хи ны-
хæстæй дзурын зонын. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын. 
Тетрæдтæм уалдзæджы мæйты нæмттæ рафыссын æмæ 
сæ зæрдыл бадарын.

КÆМ РАЙГУЫРДТÆН, МÆХИ КÆМ БАЗЫДТОН
Хозиты Петр. Райгуырæн бæстæ

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
II. Ног æрмæг.
1. Урокмæ бацæттæ кæнын картæ, стæй Дзæуджыхъæу 
æмæ Цхинвалы рæсугъддæр бынæттæ æвдисæг нывтæ.
2. Саразын беседæ.
− Куыд хуыйны нæ райгуырæн зæхх? Картæйыл кæцы 
ран ис?
− Цал хайæ конд у Алани? 
− Куыд хуыйнынц нæ сæйраг горæттæ?
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− Цавæр хæхтæ, кæмттæ æмæ  дæтты нæмттæ зонут?
− Нæ номдзыд адæмтæй та кæй зонут? Цæмæй хъуыст-
гонд сты?
− Фæйнæгыл цы нывтæ ис, уыдонмæ гæсгæ ма хъуы-
дыйæдтæ саразут.
3. Скъоладзаутæ кæсынц уацмысы сæргонд, йæ авторы 
ном.
− Уацмысы ныхас цæуыл цæудзæн, уый цæмæ гæсгæ 
базонæн ис?
4. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: цъити, æхсæрдзæн.
5. Текст кæсы ахуыргæнæг.
6. Фæрстытæ уацмысы мидис равзарынæн.
− Адæмтæ кæрæдзийæ цæмæй хицæн кæнынц?
− Куыд хуыйны нæ бæстæ?
− Цæмæн ма хонæм нæ зæхх Фыдыбæстæ дæр?
− Аланийы дыууæ хайыл цы дих кæны?
− Куыд хуыйнынц уыцы хæйттæ?
− Сæ сæйраг горæттæ та?
− Цæмæй рæсугъд у нæ райгуырæн зæхх? (Тексты æрмæ-
гæй спайда кæнут.)
− Цæмæн бары автор райгуырæн бæстæ ныййарæг ма-
димæ?
− Цæмæй нæ Фыдыбæстæ райа, уый тыххæй цы кæнын 
хъæуы? (Ссарут тексты уыцы хъуыдыйæдтæ æмæ сæ 
бакæсут.)
7. Текст аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Куыд  хонынц, алантæ кæм цæрынц, уыцы бæстæ?
− Цы базыдтат ногæй Цæгат æмæ Хуссар Ирыстоны тых-
хæй?
− Цы нын фæдзæхсы автор йæ уацмысы?
− Æрхæссут æмбисæндтæ уацмысы мидисмæ.
IV. Хæдзармæ куыст. Уацмыс аив кæсын æмæ хи ны-
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хæстæй дзурын зонын. Йæ мидисмæ гæсгæ нывтæ 
скæнын.

Джыккайты Шамил. Бæрзонд æфцæгыл

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын. 
1. Рацыд æрмæгæй хатдзæгтæ скæнын.
II. Ног æрмæг.
1. Хуссар æмæ Цæгат Ирыстоны цард æмæ æрдзы тыххæй 
урокмæ нывтæ бацæттæ кæнын.
2. Ахуыргæнæджы раныхас Ирыстоны иудзинады фæдыл.
3. Скъоладзаутæ кæсынц уацмысы сæргонд, йæ авторы 
ном.
− Кæцы ран ис Ирыстоны бæрзонддæр æфцæг?
− Цæмæй зындгонд у уыцы æфцæг?
− Кæй уынут нывы?
− Цымæ кæцы ран сты радзырды архайджытæ?
4. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: æфцæг, уахъæз, 
сыкъамо.
5. Текст фыццаг каст кæны ахуыргæнæг.
− Цæмæн хуыйны радзырд «Бæрзонд æфцæгыл»?
− Ирыстоны дыууæ хайы кæм иу кæнынц?
6. Радзырд дыккаг каст кæнынц скъоладзаутæ.
7. Фæрстытæ радзырды мидис равзарынæн.
− Кæдæм сфæнд кодтой ацæуын фыд æмæ фырт?
− Æфцæгмæ фæндаг цавæр уыд?
− Цæмæй-иу айсæфт бæлццæттæн сæ фæллад? Хъару  
сын-иу цы лæвæрдта?
− Радзурут, Мурат æфцæгыл цы диссаджы нывтæ федта, 
уыдон. Спайда кæнут тексты æрмæгæй.
− Кæм задысты сыкъамотæ? Цавæр уыд сæ ад?
− Рагъæн йæ фæйнæфарс цы суадæттæ уыдис, уыдонæй 
цæмæн нуазын кодта Сæрмæт йæ фыртæн?
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− Цæмæн уыдысты суадæттæ дæр æмхуызон хæрзад? 
Спайда кæнут тексты æрмæгæй.
− Ирыстоны дыууæ хайы цы иу кæны? Цæимæ сæ бары 
фыссæг æмæ цæмæн?
− Муратмæ йæ фыды ныхæстæй диссаг цы фæкаст?
− Цы хоны нæ бæсты фарн Сæрмæт?
− Цæмæй у тыхджын цæргæс? 
− Кæд цæргæс дыууæ базырæй тыхджын у, уæд Ирысто-
ны тых та цæй мидæг ис?
8. Æвзаргæ каст.
− Цавæр ныв федта Мурат æфцæгыл?
− Суадæттæн æмхуызон ад цæмæн уыд?
− Сæрмæты хъуыдытæ Ирыстоны дыууæ хайы фæдыл.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Ацы уацмысæй ногæй цы базыдтат?
− Кæм иу кæнынц Ирыстоны дыууæ хайы?
− Цæмæн сæ бары фыссæг цæргæсы дыууæ базыримæ?
IV. Хæдзармæ куыст. Радзырды мидис хи ныхæстæй 
дзурын зонын. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.

Джыккайты Шамил. Бæрзонд æфцæгыл

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Радзырд рольтæм гæсгæ бакæсын.
II. Радзырдæн пълан саразын.
− Цал хайыл адих кæнæн ис уацмыс?
− Бакæсут алы хай дæр хицæнæй æмæ сын сæргæндтæ 
æрхъуыды кæнут.
Фæйнæгыл пълан ныффыссын:
1. Мурат æмæ Сæрмæт æфцæгмæ фæндагыл.
2. Æфцæгыл.
3. Сыкъамотæ æмæ суадæтты ад.
4. Цæргæсы дыууæ базыры æмæ Иры дыууæ хайы.



122

III. Пъланмæ гæсгæ уацмысы мидис хи ныхæстæй 
радзурын.
IV. Беседæ радзырды сæйраг архайджыты тых-хæй.
− Чи сты радзырды сæйраг архайджытæ?
− Цавæр миниуджытæ бафиппайдтат Сæрмæтмæ?
− Куыд уæм кæсы, цæмæн акодта фыд йæ фырты æф-
цæгмæ?
− Кæд бамбæрстат, Сæрмæт йæ райгуырæн зæхх бирæ 
кæй уарзы, уый? Ссарут-ма тексты уыцы бынæттæ æмæ 
сæ хъæрæй бакæсут.
− Цы бафиппайдтат хорзæй Муратмæ та?
− Цавæр æнкъарæнтæ йæм сæвзæрд, æфцæгмæ куы схæц-
цæ, уæд?
− Цы йæ бафтыдта дисы, йæ фыдмæ хъусгæйæ?
− Куыд уæм кæсы, лæппуйæн йæ райгуырæн зæхх ад-
джын у? Уæ хъуыдытæ тексты æрмæгæй бафидар кæнут.

Дзуæппытæ дæтгæйæ, фæйнæгыл цы дзырдтæ ис, 
уыдонæй спайда кæнын: райдзаст, æфцæг, тых, уддзæф, 
бæрзонд, дис, цин, скъамотæ, суадæттæ, хæрзад, Терк, 
Леуахи, мады æхсырау, зæххы сой, Цæгат, Хуссар, тых-
джын, цæргæс, фарн, зæрдæ райы, райгуырæн зæхх, зы-
наргъ.
V. Нывимæ куыст.
− Цæуыл дзурæг у архайджыты æддаг бакаст?
− Цавæр æнкъарæнтæ уæм æвзæрын кæны ныв?
− Цавæр ахорæнтæй спайда кодта нывгæнæг æмæ цæмæн?
− Сымах цæстытыл дæр афтæмæй ауад уыцы ран æрдз?
− Нывмæ гæсгæ текстæй скъуыддзаг бакæсут.
VI. Æмбисонды хъуыды равзарын.
Адæмы тых сæ иудзинады ис.
VII. Хатдзæгтæ скæнын.
− Фыссæг йæ уацмыс афтæ цæмæн схуыдта?
− Цы у радзырды сæйраг хъуыды?
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VIII. Хæдзармæ куыст. Радзырд пъланмæ гæсгæ хи ны-
хæстæй дзурын зонын. Фæрстытæн дзуæппытæ бацæттæ 
кæнын.

Ходы Камал. Цин

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстытæ æвзаргæ дзырдæн.
− Скъамотæ æмæ суадæттæн иу ад кæй уыд, уый Мурат 
куыд сбæрæг кодта?
− Цы базыдта ногæй суадæтты тыххæй?
− Æфцæджы тыххæй та?
− Цы схуыдта фыссæг нæ хæхты уд?
− Кæцы дзырдты æмбæхст ис радзырды сæйраг хъуыды?
II. Ног æрмæг.
1. Нывимæ куыст.
− Цы уынут нывы?
− Цавæр æнкъарæнтæ уæм æвзæрын кæны?
− Куыд баст сты уе ’нкъарæнтæ æмдзæвгæйы сæр-
гондимæ?
2. Текст кæсы ахуыргæнæг.
3. Кæсгæ-кæсын зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын: рай-
дзаст, кад.
4. Фæрстытæ раттын:
− Цæуыл дзуры поэт йæ уацмысы?
− Цæмæн æй схуыдта «Цин»?
5. Æмдзæвгæ строфагай комментаритимæ бакæсын.
1-аг строфа:
− Куыд зæгъы поэт нæ райгуырæн бæстæйæ?
− Куыд æмбарут ацы рæнхъ: «Йæ ном – бæрзонд»? 
Зæгъут-ма йæ æндæрхуызы.
2-аг строфа:
− Куыд æмбарут дзырдтæ «Нæргæ – йæ кад»?
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− Цæмæй кадджын у нæ бæстæ?
− Цы зæгъы поэт нæ фæзтæ æмæ нæ зæххы тыххæй?
− Куыд æмбарут дзырд «бæркад»? Цæмæй у бæркадджын 
нæ зæхх?
3-аг строфа:
− Цавæр æгъдæутты кой цæуы ацы строфайы?
− Цы зæгъы поэт зæронд æмæ кæстæры тыххæй?
− Куыд æмбарут дзырд «цæхæрцæст»? Кæмæй фæзæ-
гъынц афтæ?
− Цæмæй цæхæрцæст сты нæ кæстæртæ?
− Цы нысан кæны æмдзæвгæйы фæстаг рæнхъ?
− Цавæр дзырдтæй райдайы æмдзæвгæйы алы строфа 
дæр æмæ цæмæн?
6. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæй райдзаст у нæ бæстæ?
− Цы зæрдæ дары поэт йæ зæхмæ, йæ адæммæ?
IV. Палиндром бакæсын æмæ йын йæ хъуыды равзарын.

Зæрин изæр рæзин, Ир, æз.
V. Хæдзармæ куыст.  Æмдзæвгæ аив кæсын сахуыр кæ-
нын. Нывы мидис дзурын зонын.

Уызыны хæдзар

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Рацыд æрмæгæй хатдзæгтæ скæнын.
II. Ног æрмæг.
1. Фæйнæг сфæлындын Аланийы æрдзы нывтæй. Сара-
зын сæм хъуыдыйæдтæ.
2. Нывимæ куыст.
− Чи у ацы уацмысы сæйраг архайæг?
− Уызынæн дæр хæдзар вæййы?
− Æркæсут нывмæ æмæ зæгъут, кæм вæййы йæ хæдзар?
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− Цæуыл дзурæг у уызыны æддаг бакаст?
− Ацы уацмыс йæ жанрмæ гæсгæ цы у? Цæмæн афтæ 
хъуыды кæнут?
3. Дзырдты нысаниуджытæ бамбарын кæнын: фысым-
тæ, галуан, хъан, къутæр, фæрдгуытæ.
4. Кæсы ахуыргæнæг.
5. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
− Цæмæй бузныг уыдысты фысымтæ Уызынæй?
− Кæм уыд йæ цæрæн бынат?
− Куыд æм зылдысты бинонтæ?
− Цæуыл æнкъард кодта Уызын? Спайда кæнут тексты 
æрмæгæй.
− Иубон хæдзары хистæр йæ кæстæртæн цы загъта?
− Цы фыдæбæттæ бавзæрста Уызын фæндагыл?
− Цæуыл дис кодтой, Уызынмæ чи каст, уыдон?
− Кæцы хъуыдыйæдтæ æвдисынц аргъауы сæйраг хъуы-
ды?
III. Беседæ уацмысы жанры тыххæй.
− Уацмыс йæ жанрмæ гæсгæ цы у?
− Ранымайут-ма йын йæ миниуджытæ.
− Аргъæутты циклтæй йæ кæцымæ ис ахæссæн?
− Зæгъут-ма, цы дзы ис æцæг æмæ æрымысгæ?
IV. Аргъау рольтæм гæсгæ бакæсын.
V. Æмбисонды хъуыды равзарын.

Йæ райгуырæн бæстæйы чи нæ цæры, уый царды ад 
нæ зоны.
− Цы ис иумæйагæй ацы æмбисонд æмæ аргъау «Уызыны 
хæдзар»-æн?
VI. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цæмæн уыд афтæ зынаргъ Уызынæн йæ сындзы къу-
тæр?
− Цы нын зæгъынмæ хъавыд фыссæг йæ уацмысы? 
VII. Хæдзармæ куыст. Уацмыс аив кæсын зонын. Æм-
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бисонд тетрæдтæм рафыссын æмæ йæ зæрдыл бадарын.

Хъайтыхъты Азæмæт. Баба, уæлахиз мæ хъæуы

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
II. Ног æрмæг.
1. Беседæ саразын.
− Кæд æрбабырстой немыцаг фашисттæ нæ бæстæм?
− Фыдыбæстæйы Стыр хæст, зæгъгæ, афтæ йæ цæмæн 
схуыдтой?
− Кæд вæййы Уæлахизы бæрæгбон?
− Зæгъут-ма, цæй руаджы фæуæлахиз сты нæ адæм фа-
шисттыл?
− Чи хæцыд уæ хæстæджытæй ацы хæсты?
− Кæй зонут Фыдыбæстæйы Стыр хæсты хъайтартæй?
2. Дзырдуатон куыст: хæрзæггурæггаг, Рейхстаг.
3. Радзырд кæсы ахуыргæнæг.
4. Фæрстытæ уацмысы мидис равзарынæн. 
− Цавæр рæстæг æвдыст цæуы уацмысы?
− Чи уыдысты Советон æфсæддонтæ?
− Кæмæй хъахъхъæдтой нæ зæхх?
− Цавæр тырыса æрсагътой Рейхстаджы сæрмæ?
− Кæд райдыдтой салдæттæ здæхын сæ хæдзæрттæм?
− Ирыстоны куывдтæ цæмæн сарæх сты?
− Куыд æмбарут дзырд «хæрзæггурæггаг»?
− Цæмæн  нымдзаст сты хохаг сывæллæттæ фæндагмæ?
− Кæй федтой уым?
− Куыд дардтой сывæллæттæ сæхи?
− Цы сын уæрста æфсæддон?
− Цæуылнæ зыдтой сабитæ, сæкæры къæртт цы у, уый?
− Чи фæци хæрзæггурæггаг Залуханмæ?
− Куыд сæмбæлдысты бæлццоныл йæ сыхбæстæ?
− Йæ гыццыл лæппу йæ цæмæй фарста?
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− Цæмæн суынгæг æфсæддоны зæрдæ?
− Цы систа йæ хордзенæй?
5. Скъоладзаутæ радыгай кæсынц радзырд.
6. Текст хæйттыл адих кæнын, алы хайæн дæр сæргонд 
раттын.
III. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цы базыдтат Фыдыбæстæйы Стыр хæсты тыххæй?
− Советон Æфсад фашисттыл цæй фæрцы фæуæлахиз?
− Куыд тох кодтой ирон адæм знагимæ?
IV. Хæдзармæ куыст. Уацмыс пъланмæ гæсгæ хи ны-
хæстæй дзурын зонын.

Джыккайты Шамил. Мæсгуыты хабар

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Радзырд пъланмæ гæсгæ радзурын.

а) Советон Æфсад фæуæлахиз знагыл.
б) Ацæмæз Залуханмæ хæрзæггурæггаг фæци.
в) Сыхæгтæ цин кæнынц бæлццоныл.
г) Фыды зæрдæ суынгæг.

II. Ног æрмæг.
1. Бацæуæн ныхас.
− Чи уæ федта нæ хæхбæсты мæсгуытæ?
− Цымæ сæ цæмæн арæзтой нæ фыдæлтæ?
− Кæй уынут нывы?
− Цавæр кары адæм сты?
− Цæуыл дзурæг у се ’ддаг бакаст?
− Куыд уæм кæсы, кæуыл калынц дуртæ?
− Уæдæ ацы уацмыс цæй тыххæй у?
2. Зынæмбарæн дзырдтæ бацамонын.

мæ-сыг   нæ-мыг
сæ-ри-бар   Перс
гæ-нах   сах
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3. Текст кæсы ахуыргæнæг.
4. Фæрстытæ уацмысы мидис равзарынæн.
− Цавæр цау равдыста фыссæг нæ фыдæлты цардæй?
− Кæд æмæ кæм цæуы архайд?
5. Абзацгай каст комментаритимæ.
1-аг абзац:
− Лæппу йæ сæрдыгон каникултæ кæм æрвыста?
− Зæрæмæджы йæм диссаг цы фæкаст?
− Уыцы хæлд мæсгуыты чи цард?
− Цы базыдтат лæппуйæн йæхи тыххæй та?
2-аг абзац:
− Цавæр адæм цард ам раздæр?
− Цæмæн сæ хъуыд мæсыг аразын?
3-аг абзац:
− Иу хатт Зæрæмæгмæ чи æрбабырста?
− Цы фæндыд Персы паддзахы?
− Цавæр миниуджытæ уыд нæ фыдæлтæм?
− Базыдтат, мæсгуытæ аразын сæ цæмæн хъуыд, уый?
4-æм абзац:
− Куыд цæттæ уыдысты сахы æфсæдтæ хæстмæ?
− Хохæгтæ та?
− Нымæцæй сæ чи фылдæр уыд?
− Куыд тох кодтой нæ адæм знагимæ?
5-æм абзац:
− Цæмæн бацис знаджы бон гæнахмæ сбырын?
− Цы ’рхъуыды кодтой хохæгтæ?
− Зæронд лæг знаджы уæртджын хæфсимæ цæмæн абар-
ста?
6-æм абзац:
− Кæм уыд уый бæрц дур мах æфсæддонтæн?
− Цæмæн ссыгътой арт мæсыгыл? Цы нысан кодта уый?
− Кæд фесты лидзынмæ знæгтæ?
− Уæдæй фæстæмæ адæм куыд дзурынц?
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− Зæгъут, цæй руаджы фæуæлахиз сты хохæгтæ се зна-
гыл?
III. Беседæ радзырды сюжеты тыххæй.
− Кæд æмæ кæм цыдис архайд?
− Хæст кæй райдыдта, уым аххосджын чи уыд?
− Радзырды кæцы эпизод тынгдæр фæцыд уæ зæрдæмæ 
æмæ цæмæн?
IV. Æмбисонды хъуыды равзарын.
Æмвæнд адæмæн хох дæр нæ лæууы.
V. Хатдзæгтæ скæнын.
− Цы базыдтат ногæй мæсгуыты тыххæй?
− Хистæртæн-иу зын сахат чи æххуыс кодта?
− Цы у уацмысы сæйраг хъуыды?
VI. Хæдзармæ куыст. Уацмыс аив кæсын сахуыр кæнын. 
Фæрстытæн дзуæппытæ бацæттæ кæнын. Нывы   мидис 
дзурын зонын.

Фæлхат кæныны урок

I. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
1. Фæрстытæ æвзаргæ кастæн.
− Куыд хуыйны, алантæ кæм цæрынц, уыцы зæхх?
− Цавæр у Аланийы æрдз?
− Цæмæй нæ райгуырæн зæхх райа, уый тыххæй цы 
кæнын хъæуы?
2. Нывтыл афæлгæст.
II.  Рацыд æрмæг фæрстыты руаджы сфæлхат кæнын.
− Уалдзыгон æрдзыл уацмыстæ чи ныффыста?
− Цавæр дидинджытæ фæзыны рагуалдзæг? Кæцы уац-
мысæй йæ базыдтат?
− Ацы персонажтæ цавæр уацмыстæй сты?

Додæ – «…»
Хазби – «…»
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Зыгъарæг – «…»
Уасæг – «…»
Мыдыбындзытæ – «…»
Нартхоры гага – «…»
Хæфс – «…»
Хур – «…»

− Цы базыдтат ногæй нæ адæмы цардæй? 
− Цавæр уацмыстæ бакастыстут нæ бæстæйы тыххæй? 
Чи сты сæ автортæ?
− Цæмæн арæзтой нæ фыдæлтæ мæсгуытæ?
− Цæмæй нæ райгуырæн зæхх райа, уый тыххæй алкæй 
дæр цы кæнын хъæуы?
III. Конкурс «Чи загъта ацы ныхæстæ æмæ цæй фæ-
дыл?»
1. «Куыд хорз у мæ сындз къутæр! Куыд адджын у мæхи 
хæдзар!»
2. «Ацы рагъ иу кæны Ирыстоны дыууæ хайы – Хуссар 
æмæ Цæгат».
3. «Знаг куы фæзыны, уæд гыццыл лæппу дæр хæстон 
вæййы».
4. «Уæлахиз дын схастон, уæлахиз, мæ лæппу».
IV. Цавæр уацмыстимæ баст сты сæ хъуыдымæ гæсгæ 
ацы æмбисæндтæ?

Уалдзæг – рæсугъд, фæззæг – хъæздыг.
Хурæй тыхджындæр ницы ис.
Раттаджы къух райсаг у.
Йæ райгуырæн бæсты чи нæ цæры, уый царды ад 
нæ зоны.
Мады хъæбыс адджын у.
Адæмы тых сæ иудзинады ис.

V. Нывтимæ куыст. Чиныджы кæрон цы нывтæ ис, уы-
донмæ æркæсын. Сæ мидис цы уацмыстимæ баст у, уый 
базонын. Нывтæй сæ иумæ гæсгæ нывæцæн ныффыссын.
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VI. Дзырдтæ хъæугæ дамгъæтæй баххæст кæнын.
Хæдзары сæ уырыссаг æвзагмæ ратæлмац кæнын. (Кæс 
чин. сыфмæ.)
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