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ЦЫ У

Арв, хур, мигътæ, дон, уæл-
дæф, зæхх, зайæгойтæ, цæ-
рæгойтæ – уыдон дæр сты 
алфамбылай дунейы хай.

Нæ алыварс цы-
нæм, уыдон иу-
хонæм алфам-

Цы?

Чи?

арв – небо
дон – вода
зæхх – земля

мигътæ – облака
уæлдæф – воздух
хур – солнце

Алфамбылай дуне –

Дада, чызг, лæппутæ, адæм
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дæриддæр уы-
уылдæр иумæ
былай дуне.

АЛФАМБЫЛАЙ ДУНЕ
Цы?

адæм – люди
дада – дедушка
зайæгойтæ – растения

лæппу – мальчик
цæгæройтæ – животные
чызг – девочка

окружающий мир

– сты алфамбылай дунейы хай.

Хæдзæрттæ, хæдтулгæтæ, 
хъазæнтæ, уæлæдарæс – 
уыдон дæр сты алфамбылай 
дунейы хай.
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Ранымай, цы уыныс нывты?

Арв, хур, мигътæ, мæй, стъалытæ, дон, цæрæгойтæ, 
зайæгойтæ – уыдон иууылдæр иумæ хуыйнынц æрдз. Æрдз 
адæймаджы конд нæу. Уый равзæрд йæхæдæг.

Кæй уыныс нывты?

Сывæллæттæ, артисттæ – адæм.

ЧИ ÆМÆ ЦЫ ИС НÆ АЛФАМБЫЛАЙ
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Ранымай, цавæр предметтæ уыныс нывы. 
Кæй арæзт сты?

адæймаджы къухтæй конд предметтæ – предметы, 
сделанные руками человека

адæмы дуне – мир людей, социальный мир
æрдз – природа

Адæймаджы къухтæй конд предметтæ. (Къухтæй конд 
дуне – рукотворный мир.)

Алфамбылай дуне

æрдз адæймаг адæймаджы къухтæй 
конд предметтæ

► Цы хонæм алфамбылай дуне?
► Цы у æрдз?
► Цы хауы æрдзмæ?
► Цы хонæм къухтæй конд дуне?
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СКЪОЛА

► Радзур, кæй уыныс нывы?
► Цæуыл цин кæнынц сывæллæттæ?

Цы?Чи?

Фæцис хъæлдзæг сæрд. Ралæууыдис фыццæгæм 
сентябрь. Ацы бон Ирыстоны æмæ Уæрæсейы 
хъæуты æмæ горæтты скъолатæм æрбацæуынц 
мингай фыццагкъласонтæ. Фыццæгæм сентябрь у 
Зонындзинæдты бон – День знаний.

Лæгау

Цæттæ дæ хызын дар,
Тагъд де скъоламæ уай!
Æнæзивæг куы уай –
Хуыздæр бынат дæ бар!

Зондамонæгмæ хъус,
Цы зæгъа, уый-иу кæн.
Зæрдæхъæлдзæгæй кус
Æмæ бæззай лæгæн!..

Хетæгкаты Къоста
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Цæй æмæ базонгæ уæм.

► Радзур дæхи тыххæй: кæмæй у дæ мыггаг, цы хуый-
ны дæ ном, цавæр хъæзтытæй уарзыс хъазын, цавæр 
аргъæуттæ æмæ æмдзæвгæтæ зоныс, цавæр бæллиц 
дæм ис.

► Базонгæ у де 'мкъласонтимæ: базон сын сæ нæмттæ, 
цавæр хъæзтытæй уарзынц хъазын, цавæр бæллицтæ 
сæм ис.

► Радзур, куыд æрвитынц сывæллæттæ сæ уæгъд 
рæстæг?

► Ды та куыд фервитыс дæ уæгъд рæстæг?

► Куыд цæттæ кодтай дæхи скъоламæ?
► Куыд арвыстай Зонындзинæдты бон де 'мкъласонти-

мæ?
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СКОЛАЙЫ КУСÆНУÆТТÆ ÆМÆ КУСДЖЫТÆ

Экскурси: зонгæ кæнæм скъолаимæ.
Нывмæ гæсæ радзур уе скъолайы тыххæй.

Цы æмæ кæй уыныс нывы? Цы ми кæнынц сабитæ?

 

► Уæ къласы цы предметтæ ис, уыдон ранымай.
► Радзур, цавæр æрмæджытæй арæзт сты?
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компьютерон кълас –
компьютерный класс

нывкæнынады кабинет –
кабинет рисования

æрдзы къуым –
уголок природы

Нывтæм гæсгæ радзур, цавæр кусæнуæттæ ма ис 
ноджы скъолайы.
Цы ми кæнынц уым скъоладзаутæ?
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хæрæндон –
столовая

дохтыры кабинет –
кабинет врача

спортивон зал –
спортивный зал
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музыкæйы кабинет –
кабинет музыки

библиотекæ –
библиотека

скъолайы кусæнуæттæ – школьные помещения

Скъолайы ис кълæстæ, алыхуызон кабинеттæ, спор-
тивон зал, хæрæндон, библиотекæ, дохтыры уат 
æмæ æндæр кусæнуæттæ.

► Цæвæр кабинеттæ ис уе скъолайы?
► Цавæр кусæнуæттæ ма дзы ис æндæр?
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Бахъуыды кæн скъолайы кусджыты дæсныйæдтæ.

Куыд хъуыды кæныс...

– цы ми кæнынц скъолайы ахуыргæнджытæ, дохтыр, 
хæринаггæнæг, æфснайæг.

► Уæ кълас, уе скъола цæмæй сыгъдæг уой, уый тыххæй 
цавæр уагæвæрдтæ æххæст кæнын хъæуы?

скъолайы разамонæг –
директор

нымæрдар –
секретарь

дохтыр –
врач

æфснайæг –
уборщица

библиотекæйы кусæг –
библиотекарь

хæринаггæнæг –
повар

ахуыргæнджытæ –
учителя

скъолайы кусджытæ:
работники школы:
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► Байхъус æмдзæвгæмæ. Зæгъ, кæй кой кæны поэт.

Скъоладзауты зарæг
(Скъуыддзаг)

Ахуыргæнæг дзуры
«Зон дæ урок фаг!»
Не 'ппæтæй дæр куры,
Ма уæм, цæй, фыдуаг.
Хъусæм ын йæ дзырдмæ,
Амоны нын зонд.
Уый нæ хоны куыстмæ, –
Куыст та у бæрзонд...

Мамиты Гига

► Нывтæм гæсгæ радзур, куыд æххуыс кæнынц скъола- 
дзаутæ скъолайы кусджытæн?

► Цавæр кусæнуæттæ ис уе скъолайы?
► Ранымай, уе скъолайы чи кусы, уыдоны дæсны-

йæдтæ.
► Куыд æххуыс кæнынц ахуырдзаутæ скъолайы кус-

джытæн скъолайы исбон æмæ сыгъдæгдзинад 
хъахъхъæнынмæ.

æмкъласонтæ – одноклассники 
дæсныйад – профессия
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СКОЛАДЗАУТÆ

Сабитæ, уарзут чингуытæ!
Бирæ кæсын – бирæ зонын.

Кæй уыныс нывы? Бахъуыды кæн ног дзырдтæ.

скъоладзаутæ
школьники

фыццагкъласонтæ
первокласники

ахуырдзаутæ
ученики

Цы ис скъоладзауы хызыны?

Зонды суадон

Чиныг – зонды суадон,
Рухсгæнæг цырагъ.
Алкæмæн дæр – уарзон,
Буц æмæ зынаргъ.

Чиныг – царднывгæнæг,
Чиныг – бонты уаг,
Чиныг – ахуыргæнæг,
Чиныг – рухс фæндаг.

Гуыбаты Чермен

фыстхалæн –
резинка

фломастертæ –
фломастеры линейкæ –

линейка

тетрæдтæ –
тетради

нывгæныны тетрад –
альбом

хызын –
ранец

ахорæн кърандæстæ –
цветные карандаши

ручкæ –
ручка

кърандас –
карандаш

чингуытæ –
книги
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► Нывтæм гæсгæ радзур, цы ми кæнынц скъоладзаутæ 
ахуыры æмæ фæсурокты рæстæг.

Ахуыр кæнæм кæсын. Нымайæм æмæ хынцæм.

Зонгæ кæнæм æрдзимæ. Кусæм комьютеримæ.

Ахуыр кæнæм ныв кæнын. Уарзæм музыкæйы урок.

Куыд æмбарыс...
– къласы радгæс;
– ахуыры рæстæг.

ахуыры рæстæг – учебное время
къласы радгæс – дежурный по 
   классу 
скъоладзау – школьник 
фæсурокты рæстæг – 
   после уроков
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Скъолайы хи дарыны уагæвæрдтæ.

► Радзур, рæвдауæндоны дæхи куыд дардтай, уый 
тыххæй.

Ахъуыдыгæнинаг...
Скъолайы хи куыд дарын хъæуы?

Нывтæм гæсгæ радзур, скъоладзаутæ хи дарыны 
уагæвæрдтæ куыд æххæст кæнынц?

Скъоламæ

Тагъддæр уайут уе скъоламæ, –
Уасæг зарджытæ кæны. 
Цырддæр акæнут уæ дарæс, –
Хур уæм рудзынгæй кæсы.

Адæм, сырдтæ, чысыл цъиутæ, –
Алчи куысты сæр лæууы.
Мæлдзыг уаргъимæ фæтындзы,
Булæмæргъ къуыззитт кæны.

Уырыссаг æвзагæй 
Æмбалты Цоцкойы тæлмац
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Скъоладзауты бартæ æмæ хæстæ.

► Куыд хъуыды кæныс, скъоладзауты сæйраг хæс цы у?

Дæ зæрдыл бадар.
Скъоладзауты хæстæ сты:
– хорз ахуыр кæнын;
– скъолайы хи дарыны уагæвæрдтæ æххæст кæнын;
– скъолайы кусджыты фæллойæн аргъ кæнын;
– кусæнбынат сыгъдæг дарын.

► Нывтæм гæсгæ бафæлвар скъоладзауты бартæ раны-
майын.

скъоладзауты бартæ – права школьников
скъоладзауты хæстæ – обязанности учеников

► Ранымай ахуыргæнæн дзаумæттæ.
► Цауыл ахуыр кæнынц ахуырдзауты скъолайы.
► Радзур, скъолайы хи куыд дарын хъæуы.
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БИНОНТÆ

Ранымай, кæй уыныс нывы?
Куыд сын схонæн ис иумæ?

Нывмæ гæсгæ радзур, бинонты тыххæй. Нæмттæ сын 
ратт.
– Цы ми кæнынц нана æмæ чызг?
– Баба æмæ лæппу та?
– Цы 'рбахаста мад бинонтæн?
– Цы ми кæны фыд та?

Алы адæймагæн дæр ис бинонтæ. Бинонтæ сты 
дада, нана, мад, фыд, сывæллæттæ. Бинонтæ цæрынц 
иумæ иу хæдзары. Бинонтæ кæрæдзийы уарзынц, 
æххуыс кæнынц кæрæдзийæн.
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Нывы æвдыст цæуы бинонты равзæрды бæлас (ро-
дословное древо).

Адон сты иу бинонты æртæ фæлтæры.
Фæлтæр – æмдугонтæ.
Бабатæ æмæ нанатæ сты фыццаг фæлтæр.
Мад, фыд – дыккаг фæлтæр, уыдоны цот та – 

æртыккаг фæлтæр.

Нæ бинонтæ

Бирæ сты нæ бинонтæ,
Мах цæрæм фæрнæй.

Семæ, уарзон сабитæ,
Базонгæ ут, цæй.

Цæгæраты Гиго
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Мады зарæг

Мады мах нæ зæххон стъалы хонæм,
Мадыл мах нæ хуыздæр зарæг зарæм.
Мадæн мах сырх дидинджытæ тонæм,
Мады мах сæуæхсидимæ барæм.
Мады хуызæн ничи зоны уарзын,
Бауарзта – мыггагмæ уæд, æнусмæ.
Мад – хъæбатыр, мад – сæрыстыр, барджын,
Уый кæсы, цæуы æрмæстдæр рухсмæ.

Цæгæраты Гиго

Ахъуыдыгæнинаг...
Æппæтæй зынаргъдæр дзырд «мад» цæмæн хонæм?

æфсымæр – брат
бинонтæ – семья
дада, баба, фыды 
фыд, мады фыд – 
                             дедушка
лæппу – мальчик
мад, гыцци, мамæ –
                            мать, мама 
нана, фыды мад, 
мады мад – бабушка

фæлтæр – поколение
фыд, папæ – отец, папа
фырт – сын
фырты чызг, чызджы 
                              чызг – внучка
чызджы лæппу, фырты 
лæппу (лæппуйы лæппу) – 
                                             внук
хо – сестра
чызг – девочка, дочка

Куыд æмбарыс...
– æнгом бинонтæ амонд арынц;
– бинонты цард хистæрæй аразгæ у;

► Кæимæ цæрыс?
► Ранымай уæ бинонты нæмттæ?
► Куыд æххуыс кæнынц уæ бинонтæ сæ кæрæдзийæн?
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Æркæс нывтæм æмæ зæгъ, бинонтæ схонæн сæ ис?

Карк æмæ йæ ... .
Рувас æмæ йæ ... .
Цъиу æмæ йæ ... .
Арс æмæ йæ ... .
Гæды æмæ йæ ... .

арсы лæппынтæ – 
   медвежата
гæдыйы лæппынтæ – 
   котята
карчы цъиутæ – цыплята

лæппынтæ – дет ныши
рувасы лæппынтæ – 
   лисята
цъиуы лæппынтæ – 
   птенцы

► Цавæр ахастытæ ис уæ бинонты æхсæн?
► Куыд дарынц хистæртæ цæ цæст кæстæртæм?
► Куыд æххуыс кæнынц кæстæртæ хистæртæн?



24

ХÆДЗАРЫ КУЫСТЫТÆ ÆМÆ УЛÆФТЫ 
РÆСТÆГ

► Цы куыстытæ фæкæнынц уæ бинонтæ хæдзары?
► Ды та цы фæкусыс дæ уæгъд рæстæг хæдзары?

Нывтæм гæсгæ радзур, бинонтæй чи цы кусы.

Байхъус æмдзæвгæмæ æмæ зæгъ, цавæр куыстыты 
кой дзы цæуы?

Куыстуарзаг

Нана хъуылæг цагъта,
Дада хуымзæхх къахта.
Таму сугтæ саста,
Фари гуымбыл ахста.
Хади бæлас сагъта.

Сем сæ æнцад нæ уагъта.
Се 'ппæтæн дæр загъта:
– Исты куыст мын тагъддæр!
Йе ма кусут сымах дæр!

Куыст – адæймагæн йæ дарæг, 
зивæг та – адæймаджы сафæг.
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Хæдзары куыстытæй уæлдай ма алы адæймаг дæр 
хъуамæ уа исты куыстыл хæст – уа йæм дæсныйад.

Цавæр дæсныйæдтæ æвдыст цæуынц нывты?

Радзур, ацы нывты та цавæр дæсныйæдтæ æвдыст 
цæуы?

► Цавæр дæсныйад ис уæ бинонтæй алкæмæ дæр?

Ноджы ма ис æндæр дæсныйæдтæ дæр:
тракторист    фосдарæг
комбайн р    дыргъдоны кусæг

► Цавæр дæсныйæдтæ базыдтай?
► Ды та цавæр дæсныйадмæ бæллыс?
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Нывтæм гæсгæ радзур, бинонтæ се 'нцойбон куыд 
æрвитынц, уый тыххæй.

ДСымах бинонтæ та куыд фервитынц æнцойбон?

Де 'мбæлттимæ ахъаз ацы хъæзтытæй:

► Ды та цавæр хъæзтытæ зоныс?
► Хъазгæйæ хи куыд дарын хъæуы?

куырм арсæй хъазт –
игра в слепого медведя

æмбæхсынтæй хъазт –
прятки

гаккырис –
игра на удержание равновесия

чепена 
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► Нывмæ гæсгæ радзур фæлладуадзæн бынаты тых-
хæй.

Ды та цавæр фæлладуадзæн бынæттæм фæцæуыс уæ 
бинонтимæ?

Нанайæн

Нанайæн йæ дзырд дæр 
у адджын.

Йæ къухтæ бæмбæгау 
фæлмæн.

Уый сыхæгты æхсæн 
у кадджын.

Йæ буц ном зынаргъ 
у мæнæн!..

Баситы Мысост

Дæ фæллад кæм уадзай, уым дæ фæстæ бырон  ма 
уадз!

► Цавæр фæлладуадзæн бынæттæ ис уæ хæдзармæ 
хæстæг?

æнцойбон – выходной 
фæлладуадзæн бынæттæ – места отдыха 
фæлладуадзæн рæстæг – время отдыха
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ХÆДЗАР

► Ранымай ацы цæрæгойты æмæ сæ цæрæнбынæтты 
нæмттæ.

Цæрæгойтæй алкæмæн дæр ис йæхи цæрæн-
бынат. Сырдтæн – лæгæттæ, хуыккæмттæ, мæратæ. 
Кæсæгтæн – дон. Сасчытæн – обæуттæ, сыфтæртæ, 
къалиутæ. Цъиутæн – ахстæттæ. Адæм та цæрынц 
хæдзæртты.

► Кæцы ран ис уæ хæдзар æмæ цавæр у?
► Ацы нывтæй кæцыйы хуызæн у уæ хæдзар?

Адæм хæдзæрттæ аразынц алыхуызон æрдзон æр-
мæджытæй: агуыридурæй, хъæдæрмæгæй, уирагдурæй, 
гранитæй, мраморæй, æфсæйнагæй, æлыгæй, хъæзæй, 
торфæй, суанг ма митæй дæр.

Ахъуыдыгæнинаг...
Цавæр æрдзон æрмæджытæй арæзт у уæ хæдзар?
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► Радзур, цы уыныс нывты.
► Сымах хæдзары та цал уаты ис?
► Куыд архайыс дæ уаты сыгъдæгдзинадыл?

Ацы нывы æвдыст цæуы рагон аллон хæдзар. 
Къуымы ис къона. Къонайыл ауыгъд ис аг. Астæуæй 
лæууы 3-къахыг фынг.

► Зæгъ, фынгыл цы æвæрд ис.

уат – комната 
хæдзар – дом

хæдзары къона – домашний очаг 
цæрæнбынат – жилище
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Нæ хæдзæртты ис бирæ алыхуызон мигæ-
нæнтæ æмæ техникон фæрæзтæ. Уыдоны руаджы 
адæймаджы цард кæны рæсугъддæр, йæ куыстытæ та 
– рогдæр.

► Мигæнæнты нæмттæ ранымай.
► Радзур, цæмæн хъæуынц.
► Цавæр мигæнæнтæ ис сымахмæ та?

► Куыд хъахъхъæнын хъæуы хи цыргъ предметтæй?
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► Техникон фæрæзты нæмттæ ранымай.
► Радзур, куыд сæ пайда кæны адæймаг.
► Цæмæй тæссаг сты электрон æмæ газы прибортæ?

► Куыд хуыйны адæймаджы цæрæнуат?
► Цавæр æрмæджытæй аразынц адæм хæдзæрттæ?
► Цавæр мигæнæнтæ базыдтай?

Дæхи хъахъхъæн электрон æмæ газы прибортæй!
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ÆДЗАРД ÆМÆ

Цы у æрдз?

Ирыстоны æрдз.

Диссаджы рæсугъд у Ирысто-
ны æрдз. Ам ис бæрзонд урссæр 
хæхтæ арф кæмттимæ, уæрæх 
фæзбыдыртæ, сойджын уыгæр-
дæнтæ, тар хъæдтæ. Хæхты бæр- 
зæндтæй кæлынц фынккалгæ 
æхсæрдзæнтæ. Хæххон цæугæ-
дæттæ абухгæ бырсынц фæз-
быдыртæм. Ис дзы уазал суа-
дæттæ, алыхуызæн зайæгойтæ 
æмæ цæрæгойтæ.

Æдзард æрдз
Неживая природа

Нæ алфамбылай цыдæриддæр
кæй не скодта ахæмæй, уый

Арв, уæлдæф, 
хур, мæй, стъалытæ, 
мигътæ, мæр, дон, 
дуртæ, змис, къахгæ 
хæзнатæ – сты 
æдзард æрдз.
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ЦАРДÆГАС ÆРДЗ

уынæм, адæймаг,
иууылдæр у æрдз.

Цардæгас æрдз
Живая природа

æхсæрдзæн – водопад 
къахгæ хæзнатæ – 
полезные ископаемые 
мæр – почва
суадон – родник
уыгæрдæн – луг 
цæугæдон – река

Зайæгойтæ, цæрæгойтæ, 
адæймаг – уыдон иууылдæр 
сты цардæгас æрдз.

► Цы у æрдз?
► Цы хауы æдзард æрдзмæ?
► Цы хауы цардæгас æрдз-

мæ?
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РУХÆНЫ МÆЙ – ФÆЗЗÆДЖЫ РАЙДАЙÆН

► Цæй-ма базон æмæ зæгъ.

Мигъ кæд æрбады ныллæг,
Мах кæд бафснайæм тыллæг?

Рухæны мæй – сентябрь.
Кæфты мæй – октябрь.
Джеоргуыбайы мæй – 
ноябрь

► Рухæны мæй æрдз йæхи куыд аивта?
► Цавæр у арв? Куыд аивта уæлдæф?

Рагвæззæджы æууæлтæ.

Бон фæцыбырдæр ис. Хур тынг нал тавы.
Уæлдæф фæуазал ис. Арв фæтардæр ис.
Арæх уары къæвда.
Бæлæстæ æмæ къутæртæ сæ хуыз аивтой.
Адæм æфснайынц бæркадджын тыллæг.

Рухæны мæй у фæззæджы райдайæн – рагвæззæг.
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Радзур, цы уыныс нывты.
Кæм цæрыс, уым та цавæр фæззыгон нывтæ фенæн 
ис?

Куыд аивтой сæ хуыз зайæгойтæ: бæлæстæ, 
къутæртæ, кæрдæгхал зайæгойтæ?

► Базон, цавæр бæлæсты сыфтæртæ сты.

► Ранымай фæззæджы 
мæйтæ.

► Радзур, фæззыгон 
æрдз куыд аивта.

бæркадджын – богатый
къæвда – дождь 
сыфтæртæ – листья 
тыллæг – урожай 
фæззæг – осень
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ФÆЗЗÆДЖЫ ЛÆВÆРТТÆ

Фæззæджы лæвæрттæ:
Дары осени:

хъæды – в лесу

дыргъдоны – в саду

быдыры – на полях

цæхæрадоны – в огороде

Куыд æмбарыс...
– фæззæг алцæмæй æххæст у;
– фæззæг – бæркадхæссæг.

Байрайай, бæркадджын
Бурзачъе фæззæг!

У нын де 'рцыд адджын,
Царды хос хæссæг.

Хозиты Яков

афæдзы афонтæ – времена года
дыргъдон – сад
къутæртæ – кустарники



37

► Радзур, цавæр куыстытæ фæкæнынц адæм фæз-
зæджы?

Ирыстоны хъæдтæ фæззыгон.

Ирыстоны хъæдтæ фæззыгон вæййынц тынг хъæздыг. 
Ам фенæн ис алыхуызон гагадыргътæ, æхсæртæ, хъæддаг 
фæткъуытæ, хъæддаг кæрдотæ, зокъотæ, хæрынæн бæз-
гæ кæрдæджытæ.

► Цавæр халсартæ сцæттæ сты цæхæрадæтты?
► Радзур, куыд æфснайынц адæм сæ тыллæг.

Фæззæг

Æхсæлы ызгъæлы,
Лæджирттæг фæбур...
Мигъ бады цæгаты, –
Нæ йæ тавы хур...

Æркарстам, æрластам
Нæ хортæ, нæ хос...
Чи кусы йæ мусы,
Чи 'лвыны йæ фос...

Хор – бирæ, фос – бирæ
Хуыцауы фæрцы...
Нæ хæхбæсты бæркад,
Цы диссаг дæ, цы!

Хетæгкаты Къоста

æхсæртæ – орехи
æхсæлы – можжевельник

гагадыргътæ – ягоды
лæджирттæг – спорыш

мыртгæ – калина

дзедыр – ежевика

уагъылы – 
шиповник

зокъотæ – грибы

æхсæр –
орешник
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ЦАРДÆГАС ÆРДЗ ФÆЗЗЫГОН

 

► Кæдæм æмæ цæмæн тæхынц цъиутæ?
► Цавæр цъиутæ тæхынц хъарм бæстæм?

Фæлтæхæг цъиутæ
Перел тные птицы

Бахъуыды кæн ацы цъиуты нæмттæ.

Уæ хæдзар æмæ уе скъолайы алыварс цы цъиутæ уы-
дис, уыдонæй цавæртæ атахтысты хъарм бæстæм?

Бон фæци цыбырдæр, –
Рæстæг цыма тайы.

Нал зыны дзывылдар, –
Доны был нæ уайы.

Токаты Асæх

æрæгвæззæг – поздняя осень 
рагвæззæг – ранняя осень 
хъæддаг цæрæгойтæ – дикие животные

зæрватыкк –
ласточка

дзывылдар – 
трясогузка

сауцъиу – 
скворец

хърихъупп – 
журавль

булæмæргъ – 
соловей
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Нывмæ гæсгæ ранымай цæрæгойты нæмттæ.
Сæ уырыссаг нæмттæ сын бахъуыды кæн.

1. Æхсæрсæттæг – белка.
2. Арс – медведь.
3. Бирæгъ – волк.
4. Тæрхъус – заяц.
5. Рувас – лиса.

6. Мыст – мышь.
7. Уызын – ж.
8. Мыстулæг – ласка.
9. Дзæбидыр – тур.
10. Хъæддаг хуы – кабан.

► Ацы цæрæгойтæй зымæгмæ сæхи кæцытæ бацæттæ 
кæнынц?

Радзур, цавæр уæлæдарæс æмæ къахыдарæс 
ис сывæллæттыл. Ды та куыд хъахъхъæныс дæхи 
уазалæй?

Куыд æмбарыс...
– рагвæззæг, фæззæг, æрæгвæззæг;
– хъæддаг цæрæгойтæ.
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ЗАЙÆГОЙТЫ ДУНЕ

► Цавæр зайæгойтæ зоныс?
► Кæм зайынц зайæгойтæ? 

Зайæгойтæ сты цардæгас æрдзы хай.
Зайæгойтæ зайынц хъæдты, уыгæрдæнты, хæхты, 

донуæтты, быдырты, цæхæрадæтты. Зайæгойтæй аив у 
æрдз. Зайæгойтæ пайда сты æрдзæн æмæ адæймагæн.

Зайæгойты къордтæ.

Зайæгойты къордтæ
Группы растений

бæлæстæ
деревья

къутæртæ
кустарники

кæрдæгхал зайæгойтæ
травянистые растения

► Радзур, цæмæй хицæн кæнынц зайæгойтæ кæрæ-
дзийæ?

► Цы сæм ис иумæйагæй та?
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Бахъуыды кæн ацы зайæгойты.
Зæгъ, цавæр къордтæм хауынц?

► Цавæр æрдзы хай сты зæйæгойтæ?
► Цавæр бæлæстæ æмæ къутæртæ базыдтай?
► Цавæр къордтыл дих кæнынц зайæгойтæ?

Зайæгойтæ дих кæнынц æртæ къордыл: бæлæстæ, 
къутæртæ æмæ кæрдæгхал зайæгойтæ.

тулдз – дуб

хъæлæрдзы – смородина

пысыра – крапива къаппа-къуппа – одуванчик

уагъылы – шиповник

нæзы – сосна бæрз – бер за
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ЗАЙÆГОЙТЫ ХÆЙТТÆ

Нывмæ гæсгæ ранымай зайæгойты хæйттæ.

Ранымай зайæгойты хæйттæ.

дидинæг – 
цветок

уидаг – 
корень

сыф – 
лист

зæнг – 
стебель

дыргъ – 
плод
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► Нывтæм гæсгæ радзур, куыд равзæры зайæгой.

► Радзур, куыд зилын хъæуы зайæгойтæм.

Дæ хъус æрдар:
– зайæгойтæ сæ асмæ гæсгæ цавæртæ вæййынц?
– зайæгойтæн сæ кæцы хæйттæ бæззынц хæрынæн?
– кæм цæрыс, уым цавæр зайæгойтæ зайы?
– цавæр хæйттæй конд у зайæгой?
– куыд равзары зайæгой?
– куыд зилын хъæуы зайæгойтæм?

Уидаг, зæнг, сыф, дидинæг, дыргъ æд æппытæ сты 
зайæгойты иумæйаг хæйттæ.

дыргъ æд æппытæ – плод с семенами 
зайæгойты дуне – мир растений
зайæгойты хæйттæ – части растений
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УАТЫДАРГÆ ÆМÆ ДИДИНÆГДОНЫ
САДЗГÆ ЗАЙÆГОЙТÆ

► Цавæр дидинджытæ ис уæ къласы?
► Цавæр дидинджытæ ис уæ хæдзары?

Уатыдаргæ зайæгойтæ.

Куыд æмбарыс...
– уатыдаргæ зайæгойтæ.

Дæ хъус æрдар:
– цавæр зайæгойтæ ис дæ уаты, уæ къласы?
– куыд сæм зилыс?

дидинæгдоны садзгæ зайæгойтæ – растения цветника 
уатыдаргæ зайæгойтæ – комнатные растения

бегони – бегонияæрвдидин, æрвдзæст – 
фиалка

каллæ – калла

сындздидинæг, æнусæг – 
алоэ

кактус сургæнæн – герань
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Дидинæгдоны садзгæ зайæгойты бахъуыды кæн.

► Зайæгойты хæйттæ ранымай.

Куыд хъуыды кæныс...
– цæмæн садзынц адæм сæ алыварс дидинджытæ?

Дæ хъус æрдар:
– цавæр зайæгойтæ зайы скъолайы дидинæгдоны?
– куыд сæм зилынц скъоладзаутæ?

рæсугъдæг – 
нарцисс

къоппасæр – 
тюльпан

хъоппæг – 
лилия

астрæ, бæндыс – 
астра

бархæттæ – 
бархатцы
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ЦÆРÆГОЙТЫ ДУНЕ

Радзур, цавæр цæрæгойтæ зоныс.
Кæм фенæн ис цæрæгойты?

Цæрæгойтæ сты цардæгас æрдзы хай. Уыдон цæрынц 
хъæдты, быдырты, донуæтты, хæхты æмæ уыгæрдæнты. 
Цæрæгойтæ сты пайда æрдзæн дæр æмæ адæймагæн 
дæр. Кæрæдзийæ хицæн кæнынц сæ буары кондæй, 
хæлцы гъдауæй, асæй æмæ æндæр æууæлтæй.

7

6

2
3

8

5
4

1



47

► Цæмæй хицæн кæнынц ацы цæрæгойтæ сæ 
кæрæдзийæ?

► Цы сæм ис иумæйагæй та?
► Бахъуыды кæн цæрæгойты къордты нæмттæ.

Цæрæгойтæ
Животные

сасчытæ
насекомые

кæсæгтæ
рыбы

цъиутæ
птицы

сырдтæ
звери

► Бахъуыды кæн 46-æм фарсы нывы æвдыст 
цæрæгойты ирон æмæ уырыссаг нæмттæ.

1. Бындз  – муха.
2. Бабыз – утка.
3. Зæрвæтыкк – ласточка.
4. Цъырцъыраг – кузнечик.

5. Цъысцъысаг – стрекоза. 
6. Æхсæрсæттæг – белка.
7. Куыдз – собака. 
8. Тæрхъус – заяц.

Цавæр цæрæгойтæ базыдтай?
Кæм цæрынц цæрæгойтæ?
Цавæр къордтыл дих кæнынц цæрæгойтæ?
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ХЪÆДДАГ ÆМÆ ХÆДЗАРОН ЦÆРÆГОЙТÆ

► Нывты  цы цæрæгойтæ уыныс, уыдоны нæмттæ ба-
хъуыды кæн.

Ахъуыдыгæнинаг...
Куыд хуыйнынц ацы цæрæгойтæ иумæйагæй?

Ацы цæрæгойтæ цæрынц хъæдты, быдырты, 
уыгæрдæнты. Хонæм сæ хъæддаг цæрæгойтæ.

► Нывмæ гæсгæ радзур, кæм цæрынц ацы цæрæгойтæ 
та?

Ацы цæрæгойтæ цæрынц адæймаджы фарсмæ. Уымæ 
гæсгæ сæ хонæм хæдзарон цæрæгойтæ.

домбай – лев
арс – медведь

бирæгъ – волк

сæлавыр – куница

сæгъ – коза бæх – конь

хъуг – корова

гæды –
кошка

тæрхъус – заяц
æхсæрсæттæг – 
белка

фыс – 
овца

куыдз – 
собака
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Цæрæгойты сæ цæрæнбынæттæм гæсгæ куыд 
схонæн ис?

Ацы цæрæгойтæ сæхæ-
дæг амал кæнынц хæринаг 
æмæ цæрæнбынæттæ. 
Лæппынтæ рауадзынц æмæ 
сæ сæхæдæг схъомыл 
кæнынц.

Ацы цæрæгойтæ цæ-
рынц адæймаджы æххуы-
сæй. Хъæуы сын хæринаг 
дæттын, аразын цæрæн-
бынæттæ. Хъæуы сын сæ 
лæппынтæм зилын.

► Ранымай хъæддаг æмæ хæдзарон цæрæгойты 
нæмттæ.

► Цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ?
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САСЧЫТÆ

► Нывты цы цæрæгойтæ æвдыст ис, уыдон ранымай.
► Радзур, цавæр рæтты цæрынц?
► Цы сæм ис иумæйагæй?

Цалгай къæхтæ ис цæрæгойтæн?

Дæ зæрдыл бадар:
– цъырцъыраг, гæлæбу, бындз, майрæмы карк, ды-
дынбындз – сты сасчытæ (насекомые);
– ис сын æхсæзгай къæхтæ.

Сасчыты буар арæзт у тымбыл цæгтæй – уырынгтæй 
(насечки). Уымæ гæсгæ ма сæ хонынц уырынгонтæ (на-
секомые) дæр.

цъырцъыраг – кузнечик гæлæбу – бабочка бындз – муха

дыдынбындз – оса
майрæмы карк – 

божья коровка
галбындз – 

шмель
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мыдзбыр – рак

хæлуарæг – паук

мæлдзыг – муравей мыдыбындз – пчела туасæг – стрекоза

Ацы цæрæгойтæй саск кæцы нæу? 
Дæ хъуыды бамбарын кæн.

Ирыстоны фенæн ис ахæм сасчытæ.

1. Мыдыбындз – пчела.
2. Гæлæбу – бабочка.
3. Къогъо – комар.
4. Туасæг – стрекоза.

5. Бындз – муха.
6. Мæлдзыг – муравей.
7. Цъырцъыраг – кузнечик.
8. Хъæндил – жук.

9. Майрæмы карк – божья коровка.

► Цавæр сасчытæ базыдтай?
► Цы ис сасчытæм иумæйагæй?
► Цæмæн хонынц сасчыты уырынгонтæ?

7 6

2

3

8

9

54

1
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САСЧЫ БУАРЫ ХÆЙТТÆ

Цавæр сасчытæ базыдтай?

Саскæн йæ буар арæзт у æртæ хайæ: сæр, гуыр æмæ 
гуыбынæй.

Дæ зæрдыл бадар:
– сасчытæ æрдзæн сты пайда;
– нæй сын марæн;
– нæй сын халæн сæ цæрæнбынæттæ.

сæр – 
голова

гуыбын – 
брюшко

æнкъарæн рихитæ – 
усики

къæхтæ – 
ноги

базыртæ – 
крыльягуыр – 

грудь

къæхтæ – 
ноги
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Ранымай сасчыты нæмттæ.

► Бахъуыды кæн ацы сасчыты нæмттæ.

Дæ зæрдыл бадар:
– сасчыты къордмæ цы цæрæгойтæ хауы, уыдонæн се 
'ппæтæн дæр ис æхсæзгай къæхтæ.

► Цы рæтты цæрынц сасчытæ?
► Цы пайда сты сасчытæ æрдзæн?
► Адæймагæн та?

Сасчытæ сты лыстæг цæрæгойтæ; сæ буар у 
уырынгтæ. Ис сын æхсæзгай къæхтæ.

богомол

æрттиваг хъæндил – 
жук бронзовка

хъæдысыст 
солдат –

клоп-солдатик
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КÆСÆГТÆ

► Базон-базонæн дзуапп ратт.
 Доны мидæг æгас у,

сурыл та – мард.

Цавæр кæсæгтæ зоныс?
Кæм цæрынц кæсæгтæ?

Цæугæдæтты цæрæг кæсæгтæ – речные рыбы.

1. Тъепа – карась.
2. Локо – сом.

3. Хихор – щука.
4. Окунь – окунь.

Локо у æдзæхх донуæтты стырдæр кæсаг. Йæ дæргъ 
вæййы 4 метрмæ æввахс.

кæсæгтæ – рыбы

1

2

4

3
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Денджызты цæрæг кæсæгтæ – морские рыбы.

1. Сельдь – сельдь.
2. Треска.

3. Акулæ – акула.
4. Окунь – окунь.

Ирыстоны донуæтты цæрæг кæсæгтæ.

Кæсæгтæ сты донуæтты цæрæгойтæ.

1

2

4

3

сардзан – сазанбалергæсаг – форель

тъепа – карась хуыдзых – усач
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► Нывмæ гæсгæ радзур, кæсаг цавæр хæйттæй конд у, 
уый.

Кæсаг у лæгъз хæрвæй æмбæрзт.

Ахъуыдыгæнинаг...
Адон та цавæр кæсæгтæ сты?

Ацы кæсæгты дарынц аквариумты. Уыдон уарзынц 
хъарм.

КÆСАДЖЫ БУАРЫ ХÆЙТТÆ

ленкгæнæн базыргæндтæ – плавники

гуыр – туловище къæдзил – хвост

сæр – голова

хæрв – чешуя
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Ахъуыдыгæнинаг...
Ацы цæрæгойтæй кæсæгты къордмæ кæцытæ нæ хауынц.

► Ранымай цæугæдæтты цæрæг кæсæгтæ.
► Ранымай денджызты кæсæгтæ.

► Цавæр хæйттæй конд у кæсаджы буар?
► Цæмæй æмбæрзт у кæсаг?
► Цæй руаджы ленк кæны кæсаг?

хæфс – лягушка

балергæсаг – форельокун – окунь

Кæсæгтæ сты донуæтты цæрæгойтæ.
Ис сын ленкгæнæн базыргæндтæ.
Кæсаг у лæгъз хæрвæй æмбæрзт.

уаллон – червь

мыдзбыр – рак

калм – змеягæккуыри – 
ящерица
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► Базон-базонтæн дзуапп ратт.

Æнæ дзæбуг, æнæ фæрæтæй скæны хæдзар.
Донуæтты цæры, кæсæгтæ хæры.
Хæхты сæрмæ зилдух сисы, арвæй дунемæ фæлгæсы.

Цы зоныс цъиуты тæххæй?
Уæ хæдзар, уе скъолайы алыварс арæхдæр цавæр 
цъиутæ феныс?

Ацы цъиутæ тæхынц уæлдæфы тыгъдады. Хонынц сæ 
тæхгæ цъиутæ.

Ахъуыдыгæнинаг...
Цъиутæ иууылдæр тæхгæ кæнынц?
Цæй руаджы тæхынц цъиутæ уæлдæфы?

ЦЪИУТÆ

цъиутæ, мæргътæ – птицы, пернатые
тæхгæ цъиутæ – летающие птицы

зæрватыкк – 
ласточка

хиуа – сойка

чъима – 
стриж

дурдзæргæс – беркут
дзывылдар – трясогузка



59

Ацы цъиутæ тæхгæ нæ кæнынц. Уыдон цæуынц кæнæ 
згъорынц зæххыл. Сты стыр цъиутæ.

Страус цæры хусбыдырты. У тæккæ стырдæр æмæ 
уæззаудæр цъиу. Згъоры тынг тагъд. Киви цæры тар, 
уымæл хъæдты, дард Ног Зеландийы. У рæсугъд цъиу, 
цыбыркъах.

Ахъуыдыгæнинаг...
Цъиутæ зæххыл цæмæй цæуынц?

Ацы цъиутæй кæцыты зоныс? 
Куыд сын схонæн ис иумæйагæй?

Ацы цъиутæ сты ленкгæнæг цъиутæ. Пингвин цæры 
цæгатаг ихджын денджызты былтыл. Ленк кæны тынг хорз.

киви

уасæг – 
петух

гогыз – 
индюк

страус

ленкгæнæг цъиутæ – водоплавающие птицы

Цъиутæ дих кæнынц æртæ къордыл: тæхгæ, зæххыл 
цæугæ æмæ ленкгæнæг.
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Нывмæ гæсгæ ранымай цъиуы буары хæйттæ.

– цъиуы буар æмбæрзт у фæлмæн бумбулитæй;
– цъиутæн йæ базыртæ та æмбæрзт сты систæй.

ЦЪИУЫ БУАРЫ ХÆЙТТÆ

бырынкъ – клюв

базыртæ – крылья

къæхтæ – ноги къæдзил – хвост

гуыр – туловище

къубал – шея

сæр – голова

бумбули – пух
сис – перо
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Ахъуыдыгæнинаг...
Ацы цæрæгойтæй цъиутæ кæцытæ сты?
Дæ хъуыды бамбарын кæн.

Ирыстоны фенæн ис ахæм цъиутæ:

► Цæмæй æмбæрзт у цъиуы буар?
► Цæмæй æмбæрзт сты цъиуы базыртæ?

хæлынбыттыр – 
летучая мышь

гæлæбу – 
бабочка

тæхгæ æхсæрсæттæг – 
белка-летяга

хæдхой – 
дятел

саубоцъо цæргæс – 
бородач

доныхъаз – 
лебедь

бабыз – 
утка

бырдзиу – 
поползень

уасæг – 
петух

гакк-гукк – 
кукушка

булæмæргъ – 
соловей

Цъиутæ сты тæхгæ, доны ленкгæнгæ æмæ зæххыл 
цæугæ цæрæгойтæ. Ис сын дыгай къæхтæ, дыгай 

базыртæ. Сæ буар æмбæрзт у бумбулитæ æмæ систæй.

сырддонцъиу – 
воробей

нæмыгхор – 
дрозд
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Дæ зæрдыл æрлæууын кæн:
– куыд хуыйнынц цъиуты цæрæнбынæттæ?

► Бамбарын кæн уыци-уыцийы хъуыды: «Æнæ дзæбуг, 
æнæ фæрæтæй скæны хæдзар».

Диссаджы хæдзæрттæ.

► Радзур, куыд æмæ цавæр æрдзон æрмæджытæй ара-
зынц цъиутæ сæ ахстæттæ?

Дæ хъус æрдар:

– цъиутæ ахстæттæ аразынц алыхуызон æрмæджы- 
тæй: къалиутæй, хъæмпæй, сыджытæй, бумбулитæй, 
кæрдæджытæй, фосы хъуынтæй.
– цъиутæ ноджы цæрынц бæлæсты мæраты, хуык- 
кæмтты.

ЦЪИУТЫ ХÆДЗÆРТТÆ
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– фыццæгæм апрелы нæ бæстæйы фæбæрæг кæнынц 
– «Цъиуты бон».

Алфамбылай дунейы ис тынг бирæ алыхуызон цъиутæ.

► Цæмæй æмбæрзт у цъиуы буар?
► Цал къахы ис цъиуæн?
► Цавæр æрдзон æрмæджытæй аразынц цъиутæ ахс-

тæттæ?

Цъиу-цъиу-цъиу

Цъиу, мæ гыццыл цъиу, мæ хæлар,
Барæвдз дын кодтон дæ хæдзар.
Ног нæ дыргъ бæлæстæй ракæс,
Демæ зарджытæ æрбахæсс.
Цъиу, мæ гыццыл цъиу, мæ хæлар,
Барæвдз дын кодтон дæ хæдзар.
Рауадздзынæ дзы лæппынтæ.

Цæгæраты Гиго

тути – 
попугай

мæлхъ – 
павлин

колибри

фламинго тукан
сындзыуасæг – фазан

дыгоппон – удод
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СЫРДТÆ

►  Базон-базонæн дзуапп ратт.
 Даргъ – йæ хъустæ,  Къуыпп – йæ рустæ,
 даргъ – йæ рихи.  къуырд – йæ къæдзил.

Кæм цæры тæрхъус?
Цавæр цæрæгойтæ ма цæры хъæды?
Куыд хуыйнынц хъæды цы цæрæгойтæ цæрынц, уыдон 
иумæйагæй.

Нывы цы хъæддаг цæрæгойтæ æвдыст цæуы, уыдон 
ранымай. Æрхъуыды сын кæн сæ уырыссаг нæмттæ.

1. Бирæгъ – ... .
2. Саг – ... .
3. Рувас – ... .
4. Дзæбидыр – ... .

5. Арс – ... .
6. Мыстулæг – ... .
7. Мыст – ... .
8. Уызын – ... .

9. Тæрхъус – ... .

Хъæддаг цæрæгойты ма хонынц сырдтæ дæр. Сæ буар 
æмбæрзт у хъуынæй. Ис сын цыппæргай къæхтæ.

1

2

4

9

3

5
7

8
6



65

сырдтæ – звери

Ранымай ацы цæрæгойты. Радзур, кæм цæрынц, куыд 
хуыйнынц иумæйагæй.

Дæ зæрдыл бадар:
– хæдзарон цæрæгойтæ дæр хауынц сырдты 
къордмæ.

Цы зоныс ацы сырдты тыххæй та? Кæм цæрынц?

► Кæм цæрынц сырдтæ?
► Цы хæрынц сырдтæ?
► Цалгай къæхтæ ис сырдтæн?

урс арс – 
белый медведь

теуа – 
верблюд

пыл – 
слон
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маймули – 
обезьяна

хæлынбыттыр – 
летучая мышь

жираф

СЫРДЫ БУАРЫ ХÆЙТТÆ

Ранымай сырды буары хæйттæ нывмæ гæсгæ.

Дæ хъус æрдар:
– ацы сырдты буары арæзт иннæ сырдтæй цæмæй 
хицæн кæны?

сæр – голова
гуыр – туловище

къæхтæ – ноги

къубал – шея
къæдзил – хвост

фыранк – снежный барс
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► Нывтæм гæсгæ радзур, цæмæй æмбæрзт у сырдты 
буар.

Уазал ран цы сырдтæ 
цæры, уыдонæн сæ буар æм-
бæрзт у бæзджын хъуынæй.

Цæмæй æмбæрзт у сырды буар?
Ранымай сырды буары хæйттæ.

Сырдтæ сты цæрæгойтæ.
Ис сын цыппæргай къæхтæ; сæ буар æмбæрзт у 

хъуынæй. Сæ лæппынты хæссынц æхсырæй.

Сырдты буар æмбæрзт у алыхуызон хъуынæй:
фæлмæн, фист, хъис, судзинджын.

ехиндæ – 
ехидна

уырд – 
выдра

сыбираг мыстулæг – 
горностай

уызын – 
ж

арс – 
медведь

хъуын – шерсть
æхсыр – молоко
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хъæддаг гал – зубр

тарбур арс – бурый медведьхъæддаг хуы – кабан

дзæбидыр – тур

рувас – лиса

тæрхъус – 
заяц

сæгуыт – косуля

сычъи – серна

ИРЫСТОНЫ ХЪÆДТЫ СЫРДТÆ

Ирыстоны хъæдты æмæ хæхты цæры бирæ алыхуызон 
сырдтæ.

хъæддаг куыдз – шакал
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Ирыстоны быдырты, уыгæрдæнты æмæ донуæтты 
фенæн ис æндæр сырдтæ дæр. Бахъуыды сæ кæн.

Цавæр сырдтæ цæры Ирыстоны хъæдты, быдырты 
æмæ донуæтты?

Ирыстоны æрдз у хъæздыг алыхуызон сырдтæй.
Сырдты хъæуы хъахъхъæнын, хъæуы сыл аудын.

куырм уыры – крот

уызын – ж

бобыр – бобр

мыстулæг – ласка

сæлавыр – куница

хъулон уыры – 
хомяк

уырд – выдра
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Нывмæ гæсгæ ранымай æрдзы къуымы цæрæгойты.

Æрдзы къуымы даргæ цъиутæ.

гæккуыри – 
ящерица

æхсæрсæттæг – 
белка

уæртджынхæфс – черепаха

канарейкæ – 
канарейка

уызын – ж

хъулон уыры – 
хомяк

урс уыры – 
белая крыса

денджызон хъыбыл –
морская свинка

ÆРДЗЫ КЪУЫМ

тæрхъус – заяц

стыр тути –
какаду тути – попугай



71

► Радзур, цы зоныс аквариумы тыххæй. Кæм фенæн ис 
аквариум?.

Бахъуыды кæн аквариумы даргæ кæсæгты.

► Уе скъолайы æрдзы къуымы та цавæр цæрæгойтæ 
цæры?

► Куыд сæм зилыс де 'мбæлттимæ?
► Цавæр хæринæгтæ сын фæдæттут?
► Аквариумы даргæ кæсæгтæй цавæртæ базыдтай?

сызгъæрин кæсаг – 
золотая рубка

макропод

хызкъæдзил – 
вуалехвост

кардкъæдзил – 
меченосец

гуппи
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СЫРДДОН

► Радзур, цы зоныс сырддоны тыххæй.

Дзæуджыхъæуы сырддоны.

Дзæуджыхъæуы хуссарварс ис сырддон (зоопарк). Ам 
цæрынц алыхуызон сырдтæ. Уыдоны уынынмæ цæуынц 
сывæллæттæ сæ ныййарджытимæ, хистæртимæ.
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Дæ зæрдыл бадар:
– сырддоны бырон ма уадз;
– цæрæгойтæм нæй къухæй æвналæн;
– сырдты нæй мæстæймарæн.

► Ды искуы уыдтæ сырддоны?
► Цавæр сырдтæ дзы федтай?
► Цавæр цъиутæ дзы федтай?
► Куыд дарын хъæуы хи сырддоны?

сырддон – 
зоопарк
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ЦЫППУРСЫ МÆЙ – ЗЫМÆДЖЫ РАЙДАЙÆН

Базон-базон.

Зæхх урс дарæс кæд 
дары?

Зымæджы мæйтæ:
Цыппурсы мæй – декабрь.
Тъæнджы мæй – январь.
Æртхъирæны мæй – февраль.

Куыд аивта æрдз Джеоргуыбайы мæй?
Фыццаг хатт уæм мит кæд рауарыдис?

► Нывмæ гæсгæ радзур, цы ивддзинæдтæ æрцыдис 
зымæгон æрдзы, фæззæгимæ абаргæйæ.

зымæг – зима
их – л д 

мит – снег
митын гæлæбу – снежинка

зымæг – зима
мит – снег

их – л д
митын гæлæбу – снежинка
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Зымæджы æууæлтæ.

Æрæгвæззæг йæхи раивта зымæгæй. Хур нал тавы 
зæхх. Уæлдæф дзæвгар фæуазалдæр. Хæдзæртты 
сæртæ, бæлæстæ, зæхх æмбæрзт сты митæй. Иуæй-
иу донуæтты ныссалдис дон. Ралæууыдис хъызт зымæг. 
Арæх фæдымы уазал цæгатаг дымгæ.

Зымæгæн дæр фæззæгау ис йæхи æрдзон хуызтæ: 
урс мит, æрвхуыз арв, сау, морæ бæлæстæ.

Боныхъæд куыд аивта?
Цавæр у арв? Хур кæсы æви нæ?
Цы уары? Цавæр у уæлдæф?
Цæмæй æмбæрзт у зæхх?
Цы сты мит æмæ их?

Куыд равзæрынц митын гæлæбутæ.

Уæлдæфы ис уымæлад. Уый цæуы хæрдмæ арвы 
бæрзондмæ. Уым дзы зымæгон мигъты мидæг равзæры 
хæрз чысыл рог ихы муртæ. Уыдон сты ихы чысыл 
къæрттытæ. Ис сын æхсæзгай кæрæттæ. Уыдон стырæй-
стырдæр кæнынц æмæ сæ рауайы æмбисонды рæсугъд, 
стъалыты хуызæн митын гæлæбутæ. Митын гæлæбутæ 
кæрæдзиимæ баиу вæййынц æмæ сæ рауайы миты 
тъыфылтæ. Афтæмæй хауынц зæхмæ.

Куыд æмбарыс...
– зымæг арт уарзы.

Дæ хъус æрдар
зымæгон æрдзы ивддзинæдтæм, йæ рæсугъд-
дзинадмæ.
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ДОН ÆМÆ ЙÆ УАВÆРТÆ

► Радзур, цы зоныс доны тыххæй. Кæм фенæн ис дон?

Доны уавæртæ.

Цæугæдон æмæ къæвдайы æртæхтæ сты тæнгъæд. 
Хæдзары кърантæй цы дон кæлы, уый дæр у тæнгъæд.

Цы уыныс нывы?
Кæд фæуары мит?
Цы у мит?

Ацы нывы та цы уыныс?
Цы у их?
Донæй их куыд рауайы?

Их æмæ мит сты дон хъæбæр уавæры.

► Зæгъ, ацы нывы дон цавæр уавæры 
æвдыст цæуы?

Тæф дæр у дон газы уавæры.

Ахъуыдыгæнинаг...
Донæй их куыд рауайы? 
Хъæбæр донæй тæнгъæд куыд саразæн ис?

тæнгъæд – жидкость
тæф – пар
дон хъæбæр уавæры – 
вода в тв рдом состоянии
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► Æркæс нывтæм æмæ зæгь, дон дзы цавæр уавæрты 
æвдыст цæуы?

► Нывтæм гæсгæ зæгъ, цы пайда у дон æрдзæн. 

Куыд пайда кæны адæймаг донæй?

Дон у æрдзы лæвар. Æнæ донæй нæй цæрæн 
нæдæр зайæгойтæн, нæдæр цæрæгойтæн, 

нæдæр адæймагæн. Дон хъæуы хъæхъхъæнын, 
хъæуы йыл ауæрдын.

æртæх – роса
их – л д 
мигъ – туман
мит – снег
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НОГ АЗ! НОГ АЗ! ЦУ ÆГАС!

► Афæдзы афонтæй цавæртæ базыдтай?
► Ранымай зымæджы мæйтæ. 

Ног аз у адæмы уарзон бæрæгбон. Уæлдай 
тынгдæр та Ног азыл фæцин кæнынц сывæллæттæ. 
Бæрæг æй кæнынц тъæнджы мæйы фыццаг бонты.

Адæм сæхи бацæттæ кæнынц бæрæгбонмæ. 
Хиуæттæ кæрæдзимæ фæцæуынц уазæгуаты. 
Сæ рæстæг фервитынц хъæлдзæгæй. Алы 
хæдзары дæр сабитæн саразынц лкæ – наз, 
нæзы кæнæ заз бæласыл сауындзынц алы- 
хуызон хъазæнтæ.  

► Радзур, куыд арвитут Ног аз уæ бинонтимæ.

Ног аз

Алы бон цæут æгас,
Митын Дада, заз бæлас!
Ног аз нæм æрцыд уæ фæрцы
Урс-урсид бæмбæджджын кæрцы.
Алкæмæн нæ хуын æрхаста
Аивхуыд дзæкъулы бастæй.
Кафæм, зарæм, хъуысы дард
Цины хъæр, фæндыры цагъд.

Дзасохты Музафер
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Нывмæ гæсгæ радзур, скъолайы Ног азы бæрæгбон 
куыд арвитынц, уый тыххæй.

► Цавæр лæвæрттæ фæкæнынц адæм кæрæдзийæн Ног 
азы?

► Радзур, кæмæ цæудзынæ ды та Ног азы уазæгуаты?
► Куыд дарын хъæуы хи уазæгуаты?

Заз

Ног азмæ сфæлыстам
Дисаджы заз.
Уæртæ-ма: сабитæй
Байдзаг йæ раз.

Кафæм мах й' алыварс
Гъæйтт-мардзæ, цырд.
Уалынмæ митын лæг
Худгæ фæзынд.

Бадзуры зачъеджын:
– Фæдджи рæвдз дар!
Алкæмæн хордзенæй
Сисы лæвар.

Цæрукъаты Валодя
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ЗЫМÆГОН КУЫСТЫТÆ

► Цавæр куыстытæ фæкæнынц адæм фæззæг быдырты, 
цæхæрадæтты, дыргъдæтты.

Адæм зымæгон дæр мæт кæнынц уалдзæгыл.

Быдырты, цæхæрадæтты адæм æрæмбырд кæнынц 
нартхор, æхсынæн æмæ æндæр зайæгойты баззайæц-
цæгтæ, сæ къалиутæ. Уыдон алывæрсты сæмбырд вæййынц 
миты рæгътæ æмæ суанг уалдзæгмæ дæр не стайынц.

Ноджы адæм быдырты миты хъæпæнтæ кæрæдзийыл 
амайынц, цæмæй мит æрæгмæдæр тайа, уый тыххæй. 
Уалдзæджы та миты дон ахъары зæххы.

Дыргъдæтты тала бæлæсты къалиутæй цæгъдынц 
мит. Бæлæсты зæнгты алывæрсты æмбырд кæнынц мит, 
цæмæй сæ уидæгтæ ма басийой. Хъæуы цæрджытæ зи-
лынц сæ фосмæ, дæттынц сын дон, цæхх, хæринаг, хос.

Радзур, куыд сыгъдæг кæнынц горæты уынгтæ 
митæй? Хъæуы та уынгтæ æмæ кæртытæ митæй куыд 
сыгъдæг кæнынц?

тала бæлас – молодое дерево хъæпæн – сугроб
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Зымæгон хъæзтытæ.

► Кæм фæбырыс дзоныгъыл, къахдзоныгътыл?
► Цæмæй тæссаг у сывæллæттæн зымæгон хъæзтыты 

рæстæг?
► Цæмæй тæссаг у доны тæнæг ихыл бырын?

Митын лæг

Митæй сарæзтам уæйыг,
У йæ фындз уырыдзы,
Сау æвзалыйæ – æрфыг,
Цæстытæ – хъæлæрдзы.
Къухтæ – хъилтæ, сæрыл – тас,
Астæуыл та уисой.
Чи йæ федта, чи йæм каст –
Мардысты йыл дисæй.

Цавæр куыстытæ кæнынц адæм зымæгон?
Куыд сыгъдæг кæнынц уынгтæ митæй?
Цавæр хъæзтытæй хъазынц сывæллæттæ зымæгон?
Куыд хъахъхъæнын хъæуы хи зымæгон?
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Куыд аивта æрдз зымæгон?
Хъæддаг цæрæгойты царды цы ивддзинæдтæ 
æрцыдис? 

Хъæддаг цæрæгойтæ зымæгон.

Нывтæм гæсгæ радзур, адæм зымæг хъæддаг 
цæрæгойтæн куыд æххуыс кæнынц?

ХЪÆДДАГ ЦÆРÆГОЙТÆ ЗЫМÆГОН

хъæддаг цæрæгойтæ – дикие животные
ивддзинæдтæ – изменения

хос – сено нартхор – кукуруза
къæртцæхх – 
каменная соль
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Зымæгиуатгæнæг цъиутæ – зимующие птицы.

Цъиуты хæрæндæттæ – птичьи кормушки.

Дæ хъус æрдар:
– цавæр цъиутæ æрбатæхынц хæрæндонмæ æмæ сæ 
чи цавæр хæринаг хæры?

Куыд æххуыс кæныс цъиутæн зымæгон?
Цавæр хæрæндæттæ сарæзтай цъиутæн?
Цавæр хæринæгтæ сын бацæттæ кодтой зымæгмæ?

халон – 
ворона

сырддонцъиу – 
воробей

митмитгæнаг – 
снегирь

бырдзиу – 
поползень

бургуыбын 
дзывылдар – 
синица
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бабыз – утка уасæг – петух

карк – курица

ХÆДЗАРОН ЦÆРÆГОЙТÆ

Ранымай, нывы цы цæрæгойтæ уыныс, уыдоны нæмттæ.
Чи сæм зилы? Чи сын аразы цæрæнбынæттæ? 
Чи сын дæтты хæринаг?

Куыд схонæн ис ацы цæрæгойты иумæ?

Цавæр къордтыл адих кæнæн ис хæдзарон цæ-
рæгойты?

 
Хæдзарон цæрæгойтæ

фос хæдзарон мæргътæ

хъуг
къамбец

фыс
сæгъ

бæх
хæрæг

хуы кæрчытæ
гогызтæ

бабызтæ
цицыртæ

хъазтæ

гогыз – индюк

куыдз – собака

къамбец – буйвол бæх – лошадь
сæгъ – 
козахъуг – корова

гæды – кошка

хуы – свинья

хæрæг – 
ос л фыс – 

овца
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Куыд зилынц адæм хæдзарон цæрæгойтæм зымæгон? 
Цавæр хæринæгтæ сын дæттынц? Кæм æмæ куыд да-
рынц зымæгон хæдзарон фос?

► Радзур, цы пайда дæттынц хæдзарон цæрæгойтæ 
адæймагæн?

Ахъуыдыгæнинаг...
Цæй лæппынтæ уыныс нывы æмæ куыд хуыйнынц?

► Ноджы ма цавæр хæдзарон цæрæгойты лæппынтæ 
зоныс ды та?

► Цы пайда сты хъæуккаг хæдзары бæх æмæ хæрæг?

Хæдзарон цæрæгойтæй фылдæр кæцыты уарзыс? 
Цæрæгойты лæппынтæй та? Куыд сæм зилыс?

Дæ хъус æрдар:

– куыд зилынц уæ бинонтæ фосмæ?
– куыд æххуыс кæныс хистæртæн фосмæ зилынмæ?

хæдзарон фос – скот
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боны фæтк – режим дня

ÆНÆНИЗДЗИНАД ХЪАХЪХЪÆНЫНЫ 
УАГÆВÆРДТÆ

Боны фæтк

► Байхъус æмдзæвгæмæ. Зæгъ, кæуыл фыст у. Цавæр 
архæйдтытæ дзы æвдыст цæуы?

Кæй уыныс нывты та?
Цы ми кæны Алан?

Базон-базон.

Зиллаккыл дыууæ бæлццоны,
Кæс, цæуынц æхсæвæй, бонæй.
Уыдон фæрцы зоны лæг
Куыстæн, улæфтæн рæстæг.

Скъоладзаутæ

Зивæггæнаг не стæм, 
Райсомраджы фестæм.
Уат рæсугъд æфснайæм,
Не скъоламæ уайæм.

Плиты Харитон
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► Боны дæргъы скъоладзау цы ми кæны, уый тыххæй 
радзур æмдзæвгæ æмæ нывты руаджы.

Боны фæтк

Райсомæй куы сыстай,
Гъеуæд зивæг ма кæн,
Раздæр алы куыстæй
Скæн-иу физзарядкæ.
Сис дæ уат, дæ хуыссæн,
Скæн дæ дарæс тагъддæр.
Хорз дæхи куы ныхсай.
Аходæн-иу бахæр.
Уый фæстæ уæхимæ
Базон, рæстæг цас у.
Де 'мбæлттимæ иумæ
Де скъоламæ ацу.
Уроктæ куы фæуой,
Ссар дæ хæдзар тагъддæр.
Сихор дын цы раттой,
Хъармæй-иу æй бахæр.
Хъазыныл дæ рæстæг
Ма хардз кæн æдзухдæр.
Зон дæ куыст, дæ хæстæ,
Чиныг райс дæ къухтæм.
У æхсæв фынæйæн...
Схуысс, – цæттæ дæ 
                                                  хуыссæн.
Рагацау нанайæн
Зæгъ: «Æна, хæрзфынтæ».

Багаты Лади

► Скъолайæ куы æрбацæуыс, уæд цы ми фæкæныс?
► Кæд бахæрыс сихор? Хъазгæ та кæд фæкæныс?
► Кæд фæкæныс дæ уроктæ? Кæд схуыссыс?

Боны дæргъы скъоладзау бæлвырд рæстæгыл цы 
ми хъуамæ кæна, уый хонæм боны фæтк.
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РÆСТÆГ ÆМÆ САХАТ

Базон-базон.

Æнæхъæн æнус цæуы, цæуы, фæлæ нæ фæллайы.

Алфамбылай дунейы цыдæриддæр цаутæ цæуы, уы-
дон иууылдæр баст сты рæстæгимæ. Рæстæг куыд 
цæуы, цард дæр афтæ ивгъуыйы. Фæлæ рæстæгæн нæй 
фенæн, нæй йæм бавналæн. Рæстæгæн нæй бауромæн.

Раздæр, ома раджы цы рæстæг аивгъуыдта, уый хуый-
ны ивгъуыд рæстæг. Абоны цаутæ, ныры рæстæг та хуый-
ны – ныры дуг. Фæстæдæр, сомбон цы цаутæ, цы рæстæг 
æрцæудзæнис – уый та у фидæн рæстæг.

ивгъуыд рæстæг
прошлое

ныры дуг
настоящее

фидæн
будущее

Нывтæм гæсгæ фæбæрæг кæн рæстæджы ивддзи- 
нæдтæ.
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Цы у сахат?

Алы хæдзары дæр ис сахат. Сахатмæ гæсгæ адæм 
бæрæг кæнынц рæстæг. Цæмæй скъоладзау боны фæтк 
раст æххæст кæна, уый тыххæй хъуамæ арæхса сахатыл 
рæстæг зонынмæ. Сахатыл ис дыууæ фатæджы: даргъ 
æмæ цыбыр.

Цыбыр фатæг амоны сахæттæ, даргъ та – минуттæ.

Рæстæгæн ис ахæм барæнтæ: 
афæдз, мæй, къуыри, суткæ, бон, 
сахат, минут, сикъунд.

Афæдзы ис 12 мæйы. Мæйы 
ис 30 кæнæ 31 боны. Æртхъирæны 
мæйы та ис 28–29 боны. Къуырийы 
ис авд боны æмæ авд æхсæвы, 
кæнæ та авд суткæйы. Суткæйы ис 
24 сахаты. Сахаты ис 60 минуты. 
Минуты ис 60 сикъунды.

Афæдзы мæйтæ Къуырийы бонтæ

Цавæр барæнтæ ис рæстæгæн?
Цал мæйы ис афæдзы?
Ранымай мæйты.

Сахат у, адæймаджы тынг æхсызгон чи хъæуы, ахæм 
рæстæг, афон бæрæггæнæн дзаума.

Рухæны мæй
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Куыд æмбарыс гуырыконд?
Цæмæй дæ гуырыконд аив уа, уый тыххæй цы кæнын 
хъæуы?

► Бахъуыды кæн адæймаджы буары хæйттæ.

Зæгъ-ма, лæппутæй 
раст аив гуырыконд 
кæмæн ис?

Нывты цы сывæллæттæ ис, уыдонæй раст чи бады, 
уæзæгтæ раст чи хæссы?
 

Хъахъхъæн дæ гуырыконд.

ГУЫРЫКОНД

сæр – голова

гуыр – туловище

къухтæ – руки

къæхтæ – ноги
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►Радзур, телевизормæ кæсгæйæ куыд бадын хъæуы.

Цæмæй дæ гуырыконд аив уа, уый тыххæй 
хъуамæ хъахъхъæнай дæ астæуыстæг (позвоночник). 
Партæйыл бад æмраст, гуыбыр ма кæн. Телевизормæ 
кæсгæйæ кæнæ хæргæйæ дæр бад æмраст. Не 
'мбæлы гуыр галиуæрдæм кæнæ рахизæрдæм зы-
лын кæнын. Уæзæгтæ хæссын хъæуы дыууæ къухæй 
æмхуызон.

Куыд æмбарыс...
– боны фæтк;
– аив гуырыконд.

Дæ хъус æрдар:
– куыд бадыс партæйыл урочы?
– куыд бадынц де 'мбæлттæ та?

æхсæв – ночь 
бон – день
гуыр – туловище
гуырыконд – осанка

рæстæг – время 
сахат – часы
сахаты фатæгтæ – стрелки часов
уæзæгтæ – тяжести
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ЦÆМÆЙ ÆНÆНИЗ УАЙ

Кæй уыныс нывты? Цы ми кæнынц сабитæ?

Хуры тынтæ æмæ сыгъдæг уæлдæф ахъаз сты 
æнæниздзинадæн.

Адæймагæн физзарядкæ æмæ сыгъдæг уæлдæфы хъа-
зын, фистæгæй тезгъо кæнын сты пайда. 

Сыгъдæгдзинад у æнæниздзинады бындур.

Куыд æмбарыс... – хур, уæлдæф æмæ дон сты адæймаджы хуыздæр 
лымæнтæ.

æнæниздзинад – здоровье
сæгъдæгдзинад – чистота
хъæздыгдзинад – богатство
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Куыд æмбарыс, цы у æнæниздзинад?
Нывтæм гæсгæ радзур, сывæллæтæй чи цы ми кæны, 
уый. Радзур, йе 'нæниздзинад дзы кæцытæ фидар 
кæнынц.

Ахъуыдыгæнинаг...
Адæймаг æнæниздзинад æппæты стырдæр хъæздыг-
дзинадыл цæмæн нымайы?

Уæлдæф, хъарм, хур æмæ дон
Сты нæ хорз хæлæрттæ – зон!
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ГИГИЕНÆЙЫ УАГÆВÆРДТÆ

► Радзур, цы ми кæнынц сабитæ.
► Алы райсом æмæ изæр дæр хи æхсын хъæуы са-

пон æмæ хъæрмуст донæй. Хæрды размæ та æхсын 
хъæуы къухтæ.

Куыд зилын хъæуы сæрыхъуынтæм, буармæ?

Бахъуыды кæн, кæй ранымадтай, уыдон иууылдæр сты 
гигиенæйы уагæвæрдтæ.
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► Нывы цы предметтæ æвдыст цæуы, уыдон ранымай. 
► Куыд сын схонæн ис иумæйагæй?

► Радзур, куыд пайда кæныс ды та химæзилæн 
дзауматæй. 

► Куыд æххæст кæныс гигиенæйы уагæвæрдтæ?

Ацы цæрæгойтæ та сæхи куыд æхсынц?

Куыд зилыс дæ буармæ, дæ сæрыхъуынтæм?

буар – тело
гигиенæйы уагæвæрдтæ – правила личной гигиены
сæрыхъуынтæ – волосы 
химæзилæн дзауматæ – предметы личной гигиены
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ХЪАХЪХЪÆН ДÆ БУАР

Базон-базон.

Иу дзуры, дыууæйæ хъусынц, дыууæйæ кæсынц.

Æвзаг (язык), цæстытæ (глаза), хъустæ (уши) сты – 
буары хæйттæ. Хонынц сæ æнкъарæн оргæнтæ (ограны 
чувств).

Фындз (нос) æмæ царм (кожа) дæр сты æнкъарæн 
оргæнтæ. Цармы руаджы адæймаг æнкъары хъарм, уа-
зал, рыст. Фындзы руаджы – алыхуызон тæфтæ (запахи), 
æвзаджы руаджы та – хæринæгты ад (вкус).

Алфамбылай дунейы цыдæриддæр ис, уыдон адæймаг 
уыны йæ цæстыты руаджы. Цæстытæ хъæуы хъахъхъæнын 
сонт хурæй, уазалæй. Фысгæйæ кæнæ кæсгæйæ ба-
дын хъæуы раст. Рухс хъуамæ кæла галиуæрдыгæй. 
Хуысгæйæ кæсын не 'мбæлы.

► Радзур, куыд хъахъхъæнын хъæуы хи хуры судзгæ 
тынтæй.

Хъахъхъæн дæ цæстытæ.

Сывæллæттæй йæ цæстытæ чи нæ хъахъхъæны?

3 м
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Хъусты руаджы адæймаг хъусы, алфамбылай ду-
нейы цы алыхуызон мыртæ (звуки) ис, уыдон: цъиуты за-
рын, цæрæгойты уасын, радио æмæ телевизорæй ныхас. 
Адæймаг хъусы йæхи хъæлæс, иннæ адæмы ныхас.

Хъахъхъæн дæ хъустæ.

Дæ буар хъахъхъæн уазалтæй, тæрккъæвдайæ, хуры 
судзгæ тынтæй, алыхуызон микробтæй, хæцгæ низтæй.

► Цавæр æнкъарæн оргæнтæ базыдтай?
► Куыд хъахъхъæнын хъæуы цæстытæ, хъустæ?
► Радзур, куыд хъахъхъæнын хъæуы буар хуры судзгæ 

тынтæй.

Æнкъарæн оргæнты руаджы адæймаг зонгæ кæны 
алфамбылай дунеимæ. Хъæуы сæ хъахъхъæнын.
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ХЪАХЪХЪÆН ДÆ ДÆНДÆГТÆ

► Радзур, цы зоныс дæндæгты тыххæй.

Дæндæгтæ стыр ахъаз сты адæймаджы æнæ-
низдзинадæн. Хæринаг дзыхы лыстæг кæнынц 
дæндæгтæ æмæ афтæмæй дарддæр ацæуы 
ахсæнмæ. Дæндæгтæ хъæуы хъахъхъæнын. Хъæуы 
сæм зилын. Цæмæй дæндæгтæ фидар уой, уый 
тыххæй хæрын хъæуы, витаминтæ кæм ис, ахæм 
хæринæгтæ.

Ацы сывæллæттæй йæ дæндæгтæ чи хъахъхъæны?

► Радзур, цы ахъаз сты адæймаджы æнæниздзинадæн 
дæндæгтæ?
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Дæндæгтæм зилыны уагæвæрдтæ.

Алы сывæллонæн дæр хъуамæ уа дæндæгтæ 
æхсæн щ ткæ. Дæндæгтæ хъæуы æхсын райсомæй 
æмæ изæрæй хъарм донæй æмæ дæндæгтæ æхсæн 
пастæйæ. Хæрды фæстæ та дæндæгтæ хъæуы 
ранхъæвзын хъæрмуст донæй.

Бинаг дæндæгты мидæггаг 
æмæ æддаг фæрстæ æх-
сын хъæуы бынæй хæрдмæ.

Уæллаг дæндæгты мидæг-
гаг æмæ æддаг фæрстæ 
та æхсын хъæуы уæлейæ 
бынмæ.

► Радзур, куыд зилыс дæ дæндæгтæм.
► Цы ахъаз сты адæймаджы æнæниздзинадæн дæн- 

дæгтæ?

ахсæн – желудок
дæндæгтæ – зубы
дæндæгтæхсæн щ ткæ – зубная щ тка
дæндæгтæхсæн пастæ – зубная паста
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ХÆРИНАГ ÆМÆ ÆНÆНИЗДЗИНАД

► Радзур, цавæр хæринæгтæ фæхæрыс райсомæй.

Райсомæй хæрын хъæуы алыхуызон кас-
тæ, къæдор цыхт (творог). Ахæм аходæн у 
пайда.

Аходæн – завтрак.

– адджинаг бирæ хæрæн нæй;
– райсомæй хæрын хъæуы 
хъарм хæринаг, æхсыры про- 
дукттæ;
– изæрæй бирæ хæрын нæ 
хъæуы;
– боны дæргъы фылдæр хæрын 
хъæуы дыргътæ æмæ халсартæ.

Дыргътæ æмæ халсарты ис бирæ витаминтæ. Уыдон 
сты пайда адæймаджы æнæниздзинадæн.

нуры
хъæдындз
лимон
джитъри
апельсин
уырыдзы
нас
цæхæра
неси

Сихор – обед.

Æхсæвæр – ужин.

Дыккаг аходæн – второй завтрак.

харбыз
пъæмидор
банан
сæнæфсир
кæрдо
фæткъуы
булкъ
мæймæбулкъ
нартхор
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Цæмæн садзынц адæм халсартæ æмæ дыргътæ?
Цæмæн хъæуы æхсын халсартæ æмæ дыргътæ 
хæрыны размæ?

ВИТАМИНТÆ

Витамин А
У рæзыны хос. Пайда у 
цæстытæн æмæ дæн-
дæгтæн.

Витамин В
Фидар кæны уæнгтæ.
Адæймаг дзы кæны 
уæнгрог.

Витамин С
Низ буарæй суры.
У хуыфæджы ныхмæ хос.

Цавæр халсартæ æмæ дыргътæ зайы уæ цæхæра- 
доны, дыргъдоны?
Куыд сæм зилыс уæ бинонтимæ?

Дыргътæ, халсартæ æмæ витаминтæ пайда сты 
æнæниздзинад хъахъхъæнын æмæ фидар кæнынæн.

дыргътæ – фрукты
халсартæ – овощи

хæринаг – пища
хуыфæг – кашель
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ФÆНДÆГТЫЛ ÆДАСÆЙ ЦÆУЫНЫ 
УАГÆВÆРДТÆ

Уæ хæдзарæй скъоламæ цавæр фæндаг ис?
Фистæгæй цæугæйæ дзы истæмæй у тæссаг?

Фæндагыл æдасæй цæуыны тыххæй ис сæрмагонд 
нысантæ. Уыдоны хъуамæ зона алчидæр.

Фæндаджы нысантæ.

Ацы нысантæм гæсгæ цæуыны бар нæй: нæдæр фи-
стæгæй, нæдæр велосипедыл, нæдæр хæдтулгæйыл.

Ацы нысантæ фенгæйæ къæрцхъусдæр у.

Ацы нысантæм гæсгæ ис цæуыны бар.
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► Равдис, хæдтулгæтæ æмæ адæм кæм хъуамæ цæуой, 
фæндаджы уыцы хæйттæ.

Уынгæн йæ астæуккаг хай у фæндаг. Ууыл згъо-
рынц хæдтулгæтæ. Уынгæн йæ рæбынты та ис 
къахвæндæгтæ – тротуартæ. Уым цæуынц фистæг 
адæм. Хæдтулгæты фæндагыл цæхгæрмæ бахизы-
нæн ис сæрмагонд бынæттæ – тæлмытæ фæндаг.

æдасдзинад – безопасность
къахвæндаг – тротуар 
уагæвæрдтæ – правила
уынджы сæрты ахизæн – переход
фæндаджы нысантæ – дорожные знаки
фæндæгтæ – дороги 
фистæгцæуæг – пешеход
хæдтулгæтæ – автомобили
цæхгæруынг – перекр сток



104

СВЕТОФОР

Уынгты (уæлдайдæр та горæты) цæмæй хæдтулгæтæ 
æмæ адæм æдасæй цæуой, уый тыххæй фæндæгтыл 
сæрмагонд бынæтты ауыгъд ис диссаджы дзаума.

Уыци-уыци.

Къухтæ йын нæй, дзургæ нæ кæны, уынгæ нæ кæны, 
фæлæ йе ’ртæ цæстæй фæндаг амоны.

Светофор.

Светофор – фæндагамонæг рухсытæ.

Куыд кусы светофор?

Ис æртæ цæсты мæнæн,
Калынц радыгай тæмæн.
Сырх ыссыгъдис – уæд æрлæуу,
Гъе ныр дын цæугæйæ нæу.
Уый фæстæ куы ссудза бур, – 
Цъус фæгæдзæ кæн, мæ хур.
Ссыгъди цъæх – дæтты дын бар,
Размæ ныр дæ фæндаг дар.

Къадзаты Станислав

АЦУ НЫР

ÆРЛÆУУ

Æрлæуу.

Банхъæлмæ кæс.

Дæ фæндаг дар.



105

Куыд хъуыды кæныс…

– фæндагыл æдасæй цæуыны уагæвæрдтæ æххæст 
кæнын цæмæн хъæуы;
– цы пайда сты фæндаджы нысантæ, светофор?

Радзур, ацы сывæллæттæ фæндагыл æдасæй цæуыны 
уагæвæрдтæ раст æххæст кæнынц?

– фæндагыл æдасæй цæуыны уагæвæрдтæ де 
'мбæлттæ æмæ дæхæдæг раст æххæст кæнут æви 
нæ?
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УАЛДЗÆГ

Уалдзæджы мæйтæ:
Тæргæйтты мæй – март.
Хуымгæнæны мæй – апрель.
Кæрдæгхæссæны мæй – май.

уалдзæг – весна
къуыбыр – почки

Экскурси паркмæ кæнæ скъолайы кæртмæ.

– зымæгимæ абаргæйæ рагуалдзæджы æрдзы цавæр 
ивддзинæдтæ æрцæуы?
– Цавæр у арв?
– Куыд аивта уæлдæф?
– Бæлæсты алывæрсты мит атадис æви нæ?
– Донуæтты их тайы æви нæ?
– Хуссарвæрсты кæрдæг цавæр у?
– Цавæр бæлæстæ æфтауынц къуыбыр? 

Уалдзæджы мæйтæй кæцы æвдыст ис нывы?
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Уалдзæджы æууæлтæ æрдзы.

Хур кæсы. Уæлдæф фæхъарм ис. Арвыл ис иугай 
мигътæ. Мит тайы. Донуæтты та тайын байдыдта их. Зæхх 
тæфсы йæ салдæй æмæ хус кæны. Хуссарвæрсты ранæй-
рæтты фæцъæх ис кæрдæг. Фæзындысты фыццаг уал-
дзыгон дидинджытæ. Иуæй-иу бæлæстæ райдыдтой къуы- 
быр æфтауын. Хъарм бæстæй сæ райгуырæн бынæттæм 
тæхынц фæлтæхæг цъиутæ.

Ацы нывы та уалдзæджы мæйтæй кæцы æвдыст 
цæуы?

Тæргæйтты мæимæ абаргæйæ хуымгæнæны мæйы 
æрдзы цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы?

– уалдзæджы уæ хъæуы (горæты), зымæгимæ 
абаргæйæ, æрдзы цавæр ивддзинæдтæ æрцыдис?

Кæд атадис мит?
Цавæр у арв?
Зымæгимæ абаргæйæ, хур куыд тавы?
Цавæр бæлæстæ ракалдтой дидинæг æмæ сыфтæр?
Цавæр цъиутæ æртахтысты хъарм бæстæй?
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ЗАЙÆГОЙТÆ УАЛДЗÆДЖЫ

Тæргæйтты мæй хуссарвæрсты 
миты бынæй фæзынынц фыццаг 
рагуалдзыгон дидинджытæ (ранне- 
цветущие растения). Æппæты ра-
зæй фæзынынц малусæгтæ (под-
снежники).

Уыдоны фæстæ фæзынынц бирæ алыхуызон раг-
уалдзыгон дидинджытæ. Уыдон сты тынг рæсугъд. Ис 
сын фæлмæн фæтæн сыфтæ. Сæ дидинтæ сты урс, бур, 
æрвхуыз, сырх.

Хъæды бирæ рæтты мит нæма атайы, афтæмæй 
бæлæстæй фыццагдæр дидинæг ракалынц æхсæр, 
хæрис, фæрв æмæ æндæртæ.

цъæх малусæг – 
пролеска

хохлаткæ – 
хохлатка

мыдгæрдæг – 
медуница

æхсæр – лещинахæрис – ивафæрв – ольха
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Ирыстоны рагуалдзыгон зайæгойтæ.

– кæм цæрыс, уым цавæр рагуалдзыгон зайæгойтæ 
зайы?

Рагуалдзæг цавæр зайæгойтæ ракалынц дидинæг?
Цыхуызæн дидинтæ сын вæййы?
Цавæр æнкъарæнтæ дæм æвзæрын кæнынц ацы 
дидинджытæ?

хъуымбыла –
мать-и-мачеха

гæдыйы дзæмбы – 
ветреница лесная

æхсæр – лещина

примулæ – примула

хæрис –ива
малусæг – 
подснежник
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Куыд æмбæлынц цæрæгойтæ уалдзæгыл.

► Рагуалдзæг, хур тавын куы байдайы, уæд сæ салдæй 
æртæфсынц гæлæбутæ æмæ æндæр сасчытæ.

Се ’ндзыг ацæуы кæлмытæн, хæфсытæн, гæккуыритæн.

Сæ фынæйæ райхъал вæййынц уызынтæ, æрсытæ.

Цы фæвæййынц сасчытæ зымæг?
Цавæр цæрæгойтæ вæййынц зымæгон æндзыг?
Цавæр цæрæгойтæ кæнынц фынæй?
Зайæгойтæ чи хæры, уыцы цæрæгойтæ та куыд фер-
витынц сæ зымæг?

ЦÆРÆГОЙТÆ УАЛДЗÆДЖЫ
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Цъиутæ тæхынц хъарм бæстæй сæ райгуырæн 
бынæттæм. Аразынц ахстæттæ алыхуызон æрдзон 
æрмæджытæй. Уым æфтауынц æйчытæ, уадзынц цъиутæ.

Æртахтысты сæ райгуырæн бынæттæм фæстæмæ 
донуæтты цъиутæ дæр.

– кæм цæрыс, уырдæм фыццагдæр цавæр цъиутæ 
æртахтысты?

Цавæр цæрæгойтæ райхъал сты сæ зымæгон фынæй?
Кæцæй æртæхынц цъиутæ сæ райгуырæн бынæттæм?
Цавæр цъиутæ æртæхынц фыццагдæр?
Кæм агурынц уыдон сæхицæн хæринаг?
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Уалдзæджы цæрæгойты царды æрцæуы бирæ 
ивддзинæдтæ. Бирæтæн дзы уалдзæджы райдианмæ 
фæзыны лæппынтæ. Зайæгойтæ чи хæры, уыцы 
цæрæгойтæн хъæды фæзындис фæлмæн цъæх 
къалиутæ æмæ кæрдæг. Цæрæгойтæй бирæтæн 
згъæлы сæ зымæгон хъуын. Тæрхъустæн сæ зы-
мæгон урс царм ивы тарæй. Цъиутæ сæ ахстæтты 
уадзынц лæппынтæ.
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Цавæр къæвдатæ вæййы майы? Куыд аивта йæхи 
æрдз майы мæй?

Цавæр зарджытæ æмæ æмдзæвгæтæ зоныс уалдзæ- 
джы тыххæй ды та?

– цавæр ивддзинæдтæ æрцыдис æдзард æмæ цар- 
дæгас æрдзы майы мæй?

Æрцыд, ныллæууыд уалдзæг

Ныззарыд цъиу йæ зарæг,
Фырцинæй зары уый.
Тæхудиаг, нæ уалдзæг!
Дæуæй хуыздæр кæм и?

Гæдиаты Цомахъ



114

УАЛДЗЫГОН КУЫСТЫТÆ

Уалдзыгон куыстытæ.

► Цавæр куыстытæ фæкæнынц адæм уалдзæджы?
► Зæхх æмæ æрдзæн цы дæтты тых уалдзæджы?

Адæм уалдзæджы тауынц хоры мыггæгтæ быдырты, 
цæхæрадæтты, сазынц халсартæ?
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► Нывтæм гæсгæ радзур, цавæр куыстытæ кæнынц 
ахуырдзаутæ скъолайы кæрты.

► Æрхъуыды кæн радзырд «Уалдзыгон зиу».

Цавæр куыстытæ кæнынц адæм быдырты?
Цавæр куыстытæ кæнынц дæ бинонтæ цæхæра-
дæтты, дыргъдæтты?
Куыд æфснайынц сывæллæттæ скъолайы алыварс, 
кæрт?

Уалдзыгон бон афæдз дары.
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НÆ РАЙГУЫРÆН БÆСТÆ –

► Кæм цæрыс?
► Кæцы ран ис дæ хъæу, дæ горæт? 
► Цы зоныс Ирыстоны тыххæй?

Мæ райгуырды бонæй фæстæмæ
Ирон дзырд, нæртон дзырд кæм хъуыстон –
Гъе уый у мæ фыдæлты бæстæ.
Гъе уый у Ирыстон! Къостайы Ирыстон!

Чеджемты Геор

Нæ райгуырæн бæстæ хуыйны Ирыстон. Ирысто-
нæн йæ иу хай хуыйны Цæгат Ирыстон–Алани. Йæ иннæ 
хай та – Республикæ Хуссар Ирыстон – Паддзахад Алани.

Цæгат Ирыстон–Алани у Уæрæсейы иу хай. Хус-
сар Ирыстон та у хæдбар паддзахад. Цæгат Ирыстон 
æмæ Паддзахад Аланийæн ис иу герб æмæ иу тыры-
са. Сæ гимнтæ та сты алыхуызон. Ирыстон–Аланийы 
ис рæсугъд горæттæ, бирæ аив хъæутæ. Ирыстоны 
цæры куыстуарзаг адæм – ирæттæ æмæ бирæ æндæр 
адæмыхæттытæ. 

Ирыстоны æрдз у æмбисонды рæсугъд. Ис дзы бæр-
зонд урссæр хæхтæ, тар хъæдтæ, хæххон æмæ быдираг 
цæугæдæттæ, бæркадджын быдыртæ, дидинæгджын 
уыгæрдæнтæ.

Мæ рæйгуырæн бæстæ

Уæрæсе – мæ бæстæ,
Ирыстон – мæ мад.
Йæ адæм – цæргæстæ.
Йæ сау зæхх – бæркад.

Уæрæсе – мæ бæстæ,
Ирыстон – мæ мад.
Нæ хæхты, нæ фæзты
Мах аразæм цард.

Чеджемты Геор
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Ирыстоны сæйраг фæз – 
Сæрибардзинады фæз 
(Площадь свободы).

Нæ горæттæ бонæй-бон 
рæсугъддæр кæнынц.

► Радзур, цавæр горæттæ зоныс Ирыстоны.

Нæ республикæйы ис бирæ бы-
дираг хъæутæ (равнинные с ла): 
Къостайыхъæу, Дзуарыхъæу, Ел-
хот, Октябрыхъæу, Цыкола æмæ 
æнд.

► Радзур, Ирыстоны хъæутæй ца-
вæрты уыдтæ.

Ис нæм бирæ зындгонд хæххон 
хъæутæ (горные сæла): Хъобан, 
Садон, Фыййагдон, Дзинагъа, На-
рыхъæу.

► Радзур, куыд аивтой царды уа-
вæртæ хæххон хъæуты?

Адæймаг кæм райгуыры, кæм рæзы, кæм цæры, уыцы 
бынат у йæ райгуырæн зæхх, йæ фыдыбæстæ (отечество).

ИРЫСТОН–АЛАНИ
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РЕСПУБЛИКÆ ХУССАР ИРЫСТОН – 

Куыд хуыйны дæ райгуырæн бæстæ?
Цавæр дыууæ хайы ис Ирыстоны?
Цавæр горæттæ ис Цæгат Ирыстон-Аланийы?
Цавæр хъæутæ ис Цæгат Ирыстон-Аланийы?

Ды ныр зоныс, Ирыстоны Хуссары хай кæй хуый-
ны Республикæ Хуссар Ирыстон – Паддзахад Алани. 
Хуссар Ирыстоны ис горæттæ Цхинвал æмæ Къвай-
са. Ис дзы стыр хъæутæ: Дзау, Ленингор, Знауыр, 
Рукъ, Дзомагъ æмæ æнд. Хуссар Ирыстоны æрдз у 
тынг рæсугъд. Йæ алыварс ис бæрзонд хæхтæ æмæ 
тар хъæдтæ. Хуссар Ирыстоны зæххыл кæлы бирæ 
цæугæдæттæ: Леуахи, Ксандон, Ляхвæ, Паца, Джо-
джора, Проне æмæ æнд. Ис дзы рæсугъд цæдтæ: 
Эрцо, Къозы цад (Козское), Хъелы цад (Кельское), 
Цхинвал.

Цавæр горæттæ ис Хуссар Ирыстоны?
Цавæр хъæутæ ис Хуссар Ирыстоны?
Куыд хуыйны дæ хъæу, дæ горæты ном?
Цавæр зындгонд бынæттæ ис дæ хъæуы, дæ горæты?
Цавæр æрдз ис дæ цæрæнбынаты алыварс?
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ПАДДЗАХАД АЛАНИ

Цавæр цадтæ æмæ цæугæдæттæ ис Хуссар Ирысто-
ны?
Цы пайда дæттынц донуæттæ адæмæн?
Цавæр фæзтæ, фæлладуадзæн бынæттæ, куыстуæт-
тæ, аргъуантæ, æрдзон цырддзæвæнтæ æмæ æндæр 
зындгонд бынæттæ ис Цхинвалы, Хуссар Ирыстоны?

Цы хонæм райгуырæн бæстæ?
Куыд хуыйны Ирыстонæн йæ Цæгатаг хай?
Куыд хуыйны Ирыстонæн йæ Хуссайраг хай?
Ранымай Ирыстоны горæттæ.
Ранымай Хуссар Ирыстоны хъæутæ.

цад Эрцо
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МÆ ХЪÆУ

Цы хуыйны уæ хъæуы (уæ горæты) ном?
Кæцы ран ис уæ хъæу (уæ горæт)?
Цавæр у уæ хъæу?

Мæ хъæу.

Ирыстоны ис бирæ хъæутæ. Уыдонæй иу у мæ хъæу… 
Мæ хъæу у тынг рæсугъд. Уый ис æрдзы хъæбысы. Йæ 
алыварс иуæрдыгæй ис хъæд, хæхтæ, иннæрдыгæй – 
цæугæдон. Уынгтæ сты сыгъдæг. Хæдзæрттæ – бæрзонд 
æмæ райдзаст, агуыридурæй амад. Аивгонд сты алыхуы-
зон æрмæджытæй.

Хъæумæ уагъд ис æрдзон газ, электрон тых. Хъæуы 
алы хæдзары дæр ис радио, телевизор, компью-
тер... Хъæуы ис скъола, амбулатори, клуб, библиотекæ, 
дуканитæ, бастдзинады хайад. Хъæуы цæрджытæ кæнынц 
зæххы æмæ фосдарыны куыст. Алы бинонтæм дæр ис 
хи хæдзарад: цæхæрадон, дыргъдон, фос. Бирæтæм 
та ис хи куыстуæттæ. Ирыстоны хъæутæ бонæй-бон 
рæсугъддæр æмæ хъæздыгдæр кæнынц.

Цавæр æхсæнадон куыстуæттæ ис уæ хъæуы?
Цавæр фæлладуадзæн бынæттæ ис уæ хъæуы?
Цавæр куыстытæ кæнынц хъæуы цæрджытæ?
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агуыридур – кирпич
æхсæнадон куыстуæттæ – общественные учреждения
æхца – деньги
бастдзинады хайад – почтовое отделение
хи хæдзарад – личное подсобное хозяйство 
хъæу – село
хъæууон хæдзарад – сельское хозяйство
цæрджытæ – жители
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Ацы зайæгойтæ адæм садзынц быдырты. Бахъуыды 
сын кæн сæ нæмттæ.

► Радзур, цавæр зæйæгойтæ ма садзынц адæм 
цæхæрадæтты æмæ дыргъдæтты.

► Ацы зайæгойтæ иумæйагæй хуыйнынц культурон 
зайæгойтæ.

► Цы пайда дæтты зæххы куыст (земледелие)?

мæнæу – 
пшеница

хлепа –
рожь

сысджы – 
ов с

хъæбæрхор –
 ячмень

нартхор – 
кукуруза
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Цавæр цæрæгойтæ уыныс нывы? 
Куыд сæ схонæн ис иумæйагæй?

Ахъуыдыгæнинаг...
Цæмæн хъæуы адæймаджы æхца?
Куыд амал кæнынц æхца хъæуы цæрджытæ?

Куыд æмбарыс...
– æхсæнадон куыстуæттæ;
– хъæууон хæдзарад;
– фосдарыны куыст;
– мæргътæ дарыны куыст.

► Цавæр хæдзарон цæрæгойтæ базыдтай?
► Цы пайда у фосдарыны куыст (животноводство)?

– цавæр æрдзон æрмæджытæй аразынц уæ хъæуы 
цæрджытæ сæ хæдзæрттæ?
– куыд амал кæнынц уæ бинонтæ æхца æмæ сæ куыд 
хардз кæнут?
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ДЗÆУДЖЫХЪÆУ – ЦÆГАТ ИРЫСТОН– 
АЛАНИЙЫ СÆЙРАГ ГОРÆТ

Мин азæй фылдæры размæ Тер-
чы рахиз фарс лæууыдис алайнаг 
горæт. 18 (XVIII) æнусы ам сæвзæрд 
хъæу. Йæ фыццаг æрцæрæг Быгъуыл- 
ты Дзæуг кæй уыдис, уæмæ гæсгæ 
йæ схуыдтой Дзæуджыхъæу. 1784 
азы Дзæуджыхъæуы фарсмæ арæзт 
æрцыдис æфсæддон фидар (военная 
крепость) – Владикавказ. Уый тагъд рæстæджы баиу 
Дзæуджыхъæуимæ æмæ дзы рауадис стыр горæт. 
Горæтæн ис дыууæ номы. Уырыссагау – Владикавказ, 
иронау – Дзæуджыхъæу.

Дзæуджыхъæу у нæ республикæйы сæйраг горæт. У 
стыр æмæ рæсугъд. Æрбынат кодта Хъазыбеджы хохмæ 
хæстæг. Ис дзы бирæуæладзыгон хæдзæрттæ, уæрæх 
уынгтæ, рæсугъд парктæ æмæ æндæр фæлладуадзæн 
бынæттæ.
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Дзæуджыхъæу у нæ республикæйы культурон æмæ 
индустриалон центр. Ис дзы музейтæ, театртæ, заводтæ, 
алыхуызон куыстуæттæ, дуканитæ, скъолатæ. Уынгты 
цæуынц трамвайтæ, автобустæ. Горæты астæуты кæлы 
Ирыстон – Аланийы сæйраг цæугæдон – Терк.

Дзæуджыхъæу

Нæ уарзон Дзæуджыхъæу, дæуæй
Зæххыл рæсугъддæр горæт нæй.
Дæ Теркæй зарагдæр нæй дон.
Фæрнæй уæд дзаг дæ алы бон.

Дзасохты Музафер

Цы базыдтай Дзæуджыхъæуы тыххæй?
Цæмæн схуыдтой Дзæуджыхъæу ацы номæй?
Цавæр горæт у Дзæуджыхъæу?

Хетæгкаты Къостайы 
цыртдзæвæн Ирон театры фæзы

Памятник К. Л. Хетагурову

Сабырдзинады проспект
Проспект мира

Терчы былгæрон
Набережная Терека

Бирæуæладзыгон хæдзар
Многоэтажный дом
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ИРОН АДÆМЫ ЦАРДЫУАДЖЫ ПРЕДМЕТТÆ

Кæцы адæмыхаттæй дæ?
Цавæр адæмыхæттытæ ма зоныс?
Цæмæй хицæн кæнынц адæмыхæттытæ сæ кæрæ-
дзийæ?

Алы адæмыхаттæн дæр ис йæхи мадæлон æвзаг, 
аивад, дзургæ адæмон сфæлдыстад, цардыуаджы 
предметтæ, уæлæдарæс. Уыдон иууылдæр сты ирон 
адæммæ дæр. 

Куыд хуыйны ирон адæмы мадæлон æвзаг?

Мадæлон æвзаг мады ад кæны.

Цардыуаджы предметтæ.

► Нывмæ гæсгæ ранымай æмæ бахъуыды кæн предмет-
ты нæмттæ.

хъуылæг – 
домашняя 

маслобойка
дурын – 
кувшин

сивыр – 
поднос

сыхырна – 
решето

аг – кот л

кæхц – миска

фынг – 
стол на тр х ножках
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► Бакæс æмæ бахъуыды кæн ацы предметты нæмттæ.
► Радзур куыд сæ пайда кæнынц адæм.

Куыд хуыйнынц ацы предметтæ иумæ?
Цавæр цардыуаджы предметтæ ма зоныс ды та?

Рагæй æрæгмæ ирон адæм сæхи къухтæй код-
той, хуыдтой æмæ арæзтой, се 'рвылбон царды сæ 
цы хъуыдис, ахæм дзаумæттæ æмæ мигæнæнтæ. 
Хæдзæрттæ арæзтой хъæдæрмæгæй, уирагдурæй.

Уистæй быдтой сахъари къултæ, каутæ, 
чыргъæдтæ.

Хæдзары мигæнæнтæ кодтой æлыгæй, æрхуыйæ, 
хъæдæрмæгæй.

Къуымбилæй уæфтой тынтæ, æлвыстой тæбын-
тæ, æууæрстой нымæт, кодтой дзы хуыссæнгæрзтæ. 
Уæлæдарæс хуыдтой тынæй, четæнæй, кæттагæй, 
цармæй. Тæбынæй быдтой алыхуызон хъарм дарæс.

– уæ хæдзары цавæр рагон мигæнæнтæ ис?
– куыд сæ пайда кæнынц уæ бинонтæ?

чыргъæд – 
корзина

пирæн – 
чесалка

куыройы фыдтæ – 
жернова

уæрдон – арба

авдæн – 
люлька

адæмыхатт – национальность
мадæлон æвзаг – родной язык 
цардыуаджы предметтæ – предметы быта
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ИРОН АДÆМЫ АИВАДЫ ПРЕДМЕТТÆ

Алы адæмыхаттæн дæр ис йæхи аивады предметтæ. 
Ахæм предметтæ ис ирон адæмæн дæр. 

► Ранымай, нывты цы предметтæ æвдыст цæуы, уыдон.
► Куыд сын схонæн ис иумæйагæй?

► Ды та цавæр музыкалон инструменттæ зоныс?

Ирон адæмы уæлæдарæс – осетинская национальная 
одежда.

фæндыр – 
гармошка

хъисын фæндыр – 
скрипка

уадындз – 
флейта
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Хъаматæ, рæттæ, алдымбыдтæ æмæ æндæр 
нывæфтыдтæ, хъæдын æмæ æфсæйнаг мигæнæнтæ 
кæнын – уыдон сты нæ рагфыдæлты дæсныйæдтæ. 

Куыд æмбарыс…
– адæмон дзургæ сфæлдыстад.

– уæ хæдзары ирон адæмы аивадон предметтæй 
цавæртæ ис?

адæмон дзургæ сфæлдыстад – 
   устное народно творчество. 
алдымбыдтæ – женские украшения
нывæфтыд – узор
хъама – кинжал
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ИРЫСТОН–АЛАНИЙЫ 
ЗЫНДГОНД АДÆЙМÆГТÆ

Ирыстон фæрнджын æмæ зындгонд у йæ куыст-
уарзаг адæмæй. Бирæ дзы ис, зæххы æмæ фосдары-
ны куыст чи кæны, ахæмтæ. Уыдон амал кæнынц хор, 
æхсыр, цыхт, дзидза, халсартæ, дыргътæ.

Æппæт дунейыл дæр хъуыстгонд сты йæ 
Райгуырæн бæстæйæн йæ курдиатæй кад чи скодта, 
уыцы ирæттæ.

Ирыстон–Аланийы номдзыд хъæбулты нæмттæ.

Хæтæгкаты Къоста –
поэт, нывгæнæг

Абайты Васо –
ахуыргонд, æвзагиртасæг

Гергиты Валери – 
дириж р, Санкт-Петербурджы 
Мариинаг театры разамонæг

Плиты Иссæ – 
Советон Цæдисы дыууæ хатты

Хъæбатыр, Манголы 
Адæмон Республикæйы 

Хъæбатыр, æфсады инæлар
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Кучиты Юри – зындгонд ихсæттæн 
нау «Арктикæ»-йы капитан, Фæллойы 
Хъæбатыр 

Тæбæхсæуты Бало 
– Советон Цæдисы

 адæмон артист

Ды та кæй зоныс нæ зындгонд адæймæгтæй?
Цы бæллиц ис дæумæ та?

Ноджы ма бирæ курдиатджын адæмтæ рацыдис 
Ирыстон–Аланийæ. Уыдонæй иу цалдæры нæмттæ 
хъуамæ зона алы скъоладзау дæр. 

Мамсыраты Темырболат – фыццаг ирон поэт
Хъаныхъуаты Бола – зындгонд богал
Сиукъаты Никъала – физик, стыр ахуыргонд
Лисициан Павел – зарæггæнæг
Вахтангов Евгений – режиссер, театралон аивады дæсны
Саламты Къола, Уататы Бимболат – зындгонд акт ртæ
Гуырдзыбеты Блашка – фыццаг дыгурон поэт
Тауаситы Сослæнбег – скульптор
Хаханты Дудар – композитор
Дудараты Вероникæ – зындгонд дириж р
Адырхаты Светланæ – сгуыхт балеринæ
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НÆ ИУМÆЙАГ БÆСТÆ – УÆРÆСЕ

Куыд хуыйны нæ райгуырæн бæстæ?
Зæгъ Ирыстоны дыууæ номы дæр.

Уæрæсе у иугонд паддзахад – Уæрæсейы Феде-
раци, нæ иумæйаг райгуырæн бæстæ. Уæрæсейы 
паддзахады сконды ис бирæ республикæтæ, крайтæ 
æмæ облæсттæ. Уыдонæй иу у Цæгат Ирыстон–Ала-
ни. Уæрæсе у тынг стыр паддзахад. Ис дзы æнæкæрон 
быдыртæ, алыхуызон хъæдтæ, бæрзонд хæхтæ. 
Уæрæсейы ис хъарм æмæ уазал денджызтæ, цадтæ, 
стыр æмæ чысыл цæугæдæттæ.

Уæрæсейæн дæр иннæ бæстæтау ис йæхи паддза-
хадон нысантæ-символтæ: герб, тырыса, кады намысы 
зарæг – Гимн.

Уæрæсейы паддзахадон нысантæ-символтæ.

Уæрæсейы герб
герб России

Уæрæсейы тырыса
флаг России
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Уæрæсейы цæрынц алыхуызон адæмыхæттытæ: 
уырыссæгтæ, ирæттæ, якутæгтæ, цæцæйнæгтæ, 
тæтæйрæгтæ, кæсгæттæ… 128 адæмыхатты. Æдæп-
пæтæй Уæрæсейы цæры 150 милуан адæймагмæ 
æввахс. Алы адæмыхаттæн дæр ис йæхи мадæлон 
æвзаг, аивад, цардыуаджы предметтæ æмæ аивадон 
инструменттæ.

Алы адæмыхаттæн дæр ис йæхи уæлæдарæс.

Уæрæсе у дунейы стырдæр паддзахæдтæй 
иу. Æнæкæрон сты йæ фæзбыдыртæ, хæхтæ, 

цæугæдæттæ, цадтæ, хъæдтæ: кæм дзы тæвд у, 
кæм та – уазал. Йæ æрдз у æмбисонды рæсугъд 

æмæ хъæздыг.

Паддзахад – государство.
Паддзахадон нысантæ – государственные символы. 
Тырыса – флаг.
Уæлæдарæс – одежда.

ирæтты
уæлæдарæс

тæтæйрæгты 
уæлæдарæс

мордвайæгты  
уæлæдарæс

ненецты   
уæлæдарæс

уырыссæгты  
уæлæдарæс
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Æркæс Уæрæсейы картæмæ.

Куыд æмбарыс…

– Уæрæсе у нæ иумæйаг райгуырæн бæстæ;
– Уæрæсейы цæрынц алыхуызон адæмыхæттытæ.

Уæрæсе – Россия.
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Цы хуыйны нæ райгуырæн бæстæ?
Цавæр паддзахады иу хай у Цæгат Ирыстон–Алани?
Цы хуыйны Уæрæсейы сæйраг горæт?
Цавæр адæмыхæттытæ цæры Уæрæсейы?
Цы базыдтай Уæрæсейы æрдзы тыххæй?
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МÆСКУЫ – УÆРÆСЕЙЫ СÆЙРАГ ГОРÆТ

Мæскуы у Уæрæсейы сæйраг горæт. У тынг рагон 
горæт, æрæджы йыл сæххæст 870 азы. Мæскуы у ду-
нейы рæсугъддæр горæттæй иу.

Мæскуыйы цæры бирæ адæмыхæттытæ, уыдонимæ 
ирæттæ дæр. Мæскуыйы астæу ис Сырх фæз æмæ 
Кремль. Ам кусынц Уæрæсейы Президент, Уæрæсейы 
Хицауад, Федерацийы Совет æмæ Паддзахадон Думæ.

Адæмы дисы æфтауы Мæскуыйы метро – зæххы 
бынты цæуæг æфсæнвæндаг. Уым ис диссаджы 
рæсугъд станцæтæ. Уыдон аивгонд сты алыхуызон 
æрмæджытæй: авгæй, æфсæйнагæй, мрамæрæй, 
гранитæй.

Сæйраг горæт – главный город, столица.
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► Бахъуыды кæн мæскуыйы зындгонддæр бынæттæ.

– Мæскуы у Уæрæсейы сæйраг горæт.
– Мæскуыйы сæйраг фæз у Сырх фæз.

Цæмæй зындгонд у Мæскуы?
Цæмæн уарзæм мах нæ бæстæйы сæйраг горæт?

Минин æмæ Пожарскийы 
цыртдзæвæн

Васили Блаженныйы 
аргъуан

Кремль

Мæскуыйы паддзахадон 
университет
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ТРАНСПОРТ

Цавæр транспорты хуызтæ æвдыст цæуы нывы?

Транспорты хуызтæ

зæххон доныцæугæ уæлдæфон

Рагзаманты адæм балцы цæуынæн æмæ уæзæгтæ 
ласынæн пайда кодтой хæдзарон фосæй: хæрджытæй, 
бæхтæй, галтæй, пылтæй, теуатæй, куыйтæй. 
Фæстæдæр адæймаг æрхъуыды кодта цалх, уæрдон, 
дзоныгъ.

поезд – поезд

хæдтæхæг – самол т

рог хæдтулгæ – 
легковой автомобиль

трамвай – 
трамвай

нау – корабль

автобус – 
автобус
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Бирæ æнусты фæстæ адæймаг æрхъуыды кодта алы-
хуызон хæдтулгæтæ. Уыдон кусынц тæф, артаг æмæ элек-
трон тыхы руаджы.

Адæймаг райдыдта пайда кæнын адæмласæн, уæзæг-
тæласæн æмæ сæрмагонд хæдтулгæтæй.

Æфсæнвæндæгтыл ацыдысты поездтæ; зæххы бынты 
айгæрстой метро.

Зæххон транспорт – наземный транспорт.

автобус – 
автобус мотоцикл – 

мотоцикл

электричкæ – 
электричкавелосипед

хæдæвдæлонгæнæг 
хæдтулгæ –

самосвал

Ахъуыдыгæнинаг...
Цæмæй кусынц ацы хæдтулгæтæ?

► Радзур, цавæр транспортæй пайда кæныс скъоламæ 
цæугæйæ, балцы цæугæйæ.
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Æркæс нывтæм. Ацы транспорты хуызтæй кæцыты 
схонæн ис адæмласæн æмæ сæрмагонд.
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► Ахъуыды кæн æмæ радзур, куыд пайда кодта адæймаг 
ацы цæрæгойтæй, хæдтулгæтæ куы нæма фæзынд, 
уæд.

Цавæр транспорты хуызтæ базыдтай?
Зæххон транспортмæ цавæр хæдтулгæтæ хауы?
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ДОНЫЦÆУГÆ ÆМÆ УÆЛДÆФОН ТРАНСПОРТ

Доныцæугæ транспорт – водный транспот.

Адæм рагæй дæр цардысты донуæттæм æввахс. 
Цæмæй донуæттæй пайда кæной, уый тыххæй фыццаг 
æрхъуыды кодтой доныленкгæнæн бæлæгъ, фæстæдæр 
та – наутæ. Ныртæккæ денджызты æмæ океанты ленк 
кæнынц адæмласæн æмæ уæзласæн наутæ, атомон 
ихсæттæн æмæ æфсæддон наутæ.

Уæлдæфон транспорт – воздушный транспорт.

Адæймаг рагæй-æрæгмæ дæр 
бæллыдис арвы тыгъдады маргъау 
тæхынмæ. Фыццагдæр æрхъуыды код-
та уæлдæфон къори (воздушный шар). 
Уыйфæстæ адæм сарæзтой алыхуы-
зон хæдтæхджытæ. Уыдоны руаджы 
адæймаг атахтис хæхты, хъæдты æмæ 
денджызты сæрты. уæлдæфон къори –

воздушный шар

бæлæгъ – лодка

адæмласæн нау – 
пассажирское судно

кæттагджын нау – 
парусник
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Адæймаг сфæнд кодта уæларвон 
дунемæ – космосмæ атæхын æмæ 
сарæзта ракетæ.

хæдтæхæг –
самол т

вертол т

дирижабль

ракетæ – 
ракета

– артагæй цы хæдтулгæтæ кусынц, уыдон тынг чъизи 
кæнынц уæлдæф;
– фидæны фæзындзысты, уады тыхæй чи кусдзæнис, 
ахæм электромобильтæ.

Доныцæугæ транспорты хуызтæй цавæртæ базыдтай?
Ранымай уæлдæфон транспорты хуызтæ.

Транспорт у адæм æмæ уæзæгтæласæн фæрæз.
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БАСТДЗИНАДЫ ФÆРÆЗТÆ

Цавæр æхсæнадон куыстуæттæ ис уæ горæты, уæ 
хъæуы?

Алы горæты æмæ хъæуы дæр дуканитæй, скъолатæй, 
рынчындæттæй, театртæй уæлдай ис бастдзинады 
хайæдтæ (отделения связи, почта).

Ардыгæй адæм кæрæдзимæ æрвитынц писмотæ, 
телтæ (телеграммы), посылкæтæ, бандерольтæ, посты 
къамтæ.
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Рагзаманты писмотæ æмæ посылкæтæ ластой 
бæхтыл. Уыйфæстæ та хæдтулгæтыл æмæ поездтыл. 
Ныртæккæйы рæстæг сæ æрвитынц хæдтæхджытыл 
(авиапочта).

Куыдфæстæмæ писмотæ рохуаты аззадысты, 
æмæ адæм пайда кæнын райдыдтой телефонтæй, 
интернетæй. 

Бахъуыды кæн телефоны номыртæ! Фæлæ зон, дзу-
рын сæм хъæуы æрмæстдæр бахъуыды сахат.

01
зынгхуыссынгæнæг 

командæ

02
пъæлицæ

03
тагъд 

æххуысы 
кусæнуат

04
газы 

кусæнуат

112
иумæйаг æвæстиады (тагъд) æххуыс

Цæмæн хъæуы бастдзинады хайад?
Зæгъ тагъд æххуысы телефоны номыртæ.
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КОМПЬЮТЕР

Цы зоныс компьютеры тыххæй?
Кæм федтай компьютертæ?
Зоныс компьютеримæ кусын?

► Нывтæм гæсгæ бахъуыды кæн компьютеры хæйттæ.

1. Системон блок.
2. Монитор.
3. Клавиатурæ.
4. Мышкæ.

5. Мыр тыхдæттæг колонкæтæ.
6. Принтер.
7. Сканер.
8. Лазерон дисктæ.

9. Флешкæ.

Компьютерæн йæ сæйраг хай у системон блок 
(процессор). Уый у йæ зонды къуыбылой (мозг). 
Клавиатурæйæ пайда кæнынц программæтæ аразын- 
мæ, хъæугæ æрмæг ссарынмæ, информаци компьютер- 
мæ æрвитынмæ.

Принтер та мыхуыр кæны цæттæ æрмæг.

2

9

4

1

3

6

7

8

5
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Куыд пайда кæнынц компьютерæй?

Ныртæккæйы царды компьютер ахсы ахъаззаг 
бынат. Компьютерæн йæ бон у бирæ алыхуызон 
куыстытæ кæнын. Компьютерæй аразынц боныхъæды 
бæрæггæнæнтæ. Уый разамынд дæтты хæдтæхджытæ, 
ракетæтæ æмæ роботты куыстæн. Æххуыс кæны 
космосы хабæрттæ бæрæг кæнынмæ. Компьютеры 
æххуысæй дзæбæх кæнынц рынчынты дæр. Уый стыр 
æххуыс у ахуыр кæнынмæ дæр. Ис дзы алыхуызон 
хъæзтытæй хъазæн. Ис байхъусæн музыкæмæ, фенæн 
видеофрагменттæ.

Компьютеры ис бирæ информаци, ссарæн ын ис 
хæрз цыбыр рæстæгмæ. Фæлæ компьютер йæхæдæг 
нæ кусы. Цæмæй компьютер куса, уый тыххæй йын 
раттын хъæуы командæ. Уыдон сты компьютерон 
программæты.

Компьютеры руаджы ис пайда кæнæн интернетæй. 
Интернет у æппæт дунейы информаци (æрмæг) 
æрвитыны æмæ исыны тагъд æмæ ахадгæ фæрæз. 
Уый тыххæй компьютер хъуамæ иугонд уа Æппæтдунеон 
компьютерон хуызмæ (Всемирная компьютерная сеть).

Компьютеры раз нæй бирæ рæстæг бадæн; 
нæй иугæндзонæй кусæн. 

► Ранымай компьютеры хæйттæ.
► Радзур компьютеры ахадындзинады тæххæй.
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КОСМОНАВТИКÆЙЫ БОН

Уалдзæджы, 12 апрелы, нæ бæстæйы фæбæрæг 
кæнынц Космонавтикæйы бон. Уыцы бон 1961 азы кос-
мосон нау «Восток»-ыл космосмæ фыццаг хатт атах-
тис адæймаг. Уый уыдис Уæрæсейы гражданин Юрий 
Алексейы фырт Гагарин. Уый космосы фæцис хæрз цы-
быр рæстæг. Фæлæ уырдæм байгом кодта адæймагæн 
фæндаг.

Гагарины фæстæ космосмæ атахтысты бирæ æндæр 
космонавттæ.

Фыццаг сылгоймаг космонавт 
Валентинæ Терешкова

Роман Романенко,
космонавт



149

Космонавттыл вæййы сæрмагонд уæлæдарæс – ска-
фандр. Ныртæккæ космонавттæ дæргъвæтин рæстæг цæ-
рынц æмæ кусынц космосон станцæты. Уыдон ам кæнынц 
наукон сгарæн куыстытæ. Космонавттæ æххуыс кæнынц 
ахуыргæндтæн космосы сусæгдзинæдтæ бæрæг кæнынмæ.

Космос сгарыны хъуыддаджы 
ахадгæ куыст кæны не ’мзæххон 
Къомайты Руслан дæр.

Кæй зоныс космонавттæй?

Космос

Космосон наукон станцæтæ

Скафандр
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ЗОН ÆМÆ ХЪАХЪХЪÆН ÆРДЗ!

► Куыд аудын хъæуы æрдзыл?
► Цæуылнæ ис æрдзон бынæтты арт кæнæн, бырон 

калæн æмæ æрдзы сабырдзинад халæн?

Адæм хъуамæ аудой æрдзыл, хъахъхъæной йæ, 
ауæрдой йын йæ хъæздыгдзинæдтыл.

Æрдзыл кæм нæ аудынц, уым скуынæг вæй-
йынц хæзнаты æвæрæнтæ. Зæххытæ тыллæг нал 
фæдæттынц æмæ хæмпæлгæрдæджы бын фæвæй- 
йынц. Цæугæдæттæ чъизи æмæ лакъон къанæуттæ 
свæййынц, нал дзы фæцæрынц кæсæгтæ æмæ 
æндæр цæрæгойтæ.

Хъæдтæ куы ныццæгъдынц, уæд нал фæхъуысы 
сыфтæрты сыбар-сыбур, нал вæййы цæрæнбынат 
мæргътæ æмæ сырдтæн. Адæм хистæрæй, кæстæрæй 
хъуамæ зоной, æрдзыл куыд аудын хъæуы, уый. Ууыл 
ахуыр кæны наукæ экологи.

22 апрелы æппæт бæстæты дæр бæрæг кæнынц 
Зæххы бон (День земли).

► Нывтæм гæсгæ радзур, куыд хъахъхъæнын хъæуы 
æрдз.
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► Нывмæ гæсгæ бамбарын кæн, зайæгойтæй æмæ 
цæрæгойтæй бирæтæ къаддæрæй-къаддæр цæмæн 
кæнынц, уый.

ИРЫСТОНЫ СЫРХ ЧИНЫГ (КРАСНАЯ КНИГА ОСЕТИИ)

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн ацы цæрæгойтæ æмæ 
зайæгойты нæмттæ.

► Радзур, куыд хъахъхъæнын хъæуы æрдз.
► Бамбарын кæн, цы амонынц ацы нысантæ.

Ды та цавæр нысантæ бахæссис æрдзуарзджыты 
уагæвæрдтæм?

сычъи – серна

дурдзæргæс –
беркутхъæддаг гал –

зубр

уиззайы сæр –
колокольчик

малусæг –
подснежник

къуырмагарк –
кавказский тетерев
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ТАГЪД – СÆРД

Цавæр ивддзинæдтæ æрцыдис æрдзы сæрды райда- 
йæны?
Цæмæн фæцин кæнынц сывæллæттæ сæрдыл?
Куыд æрвитдзынæ ды та дæ каникултæ?

Сæрд у афæдзы афонтæн сæ тæвддæр. Алыварс 
æрдз у тынг рæсугъд. Уыгæрдæнтæ дзаг сты алыхуы-
зон дидинджытæй. Хъæдты сцæттæ сты гагадыргътæ, 
быдырты та – хортæ.

Цъиутæн æмæ сырдтæн сæрды ис бирæ хæринаг.

Сæрд

Ахуыр фестæм. Сæрд æрлæууыд.
Хур йæ зынг цæстæй æркаст.
Кæрдæг  хæхтыл дæр фæхæцыд,
Хъæлдзæг, цинæйдзаг у цард.

Дзугаты Хаджумар
сæрд – лето
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Сæрд у канукулты рæстæг дæр. Скъоладзаутæ 
хъуамæ сæ фæллад суадзой, фæфидардæр кæной 
се ’нæниздзинад, хуыздæр базоной сæ алфамбылай 
дуне.

Сæрды каникулты дæ фæллад куыд уадздзынæ?
Уæ бинонтимæ кæдæм цæудзынæ дæ фæллад 
уадзынмæ?

Май – уалдзæджы кæрон.
Июнь – сæрды райдайæн.

Сæрды мæйтæ:
Хурхæтæны мæй – июнь.
Сусæны мæй – июнь.
Майрæмты мæй – август.

– æрдзон бынæтты нæй бырон калæн;
– доны найгæйæ, тезгъо кæнгæйæ хъæуы хи хъахъ-
хъæнын.
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ДЗЫРДУАТ

А

абон – сегодня
авдæн – люлька
аг – кот л
агуыридур – кирпич
адæймаг – человек
адæймаджы конд предметтæ – рукотворный мир; пред-
меты, сделанные человеком
адæм – люди
адæмыхатт – национальность
адджинæгтæ – сладости
аивад – искусство
алдымбыдтæ – тесьма
алфамбылай дуне – окружающий мир
алыварс – вокруг
алывæрстæ – окружающие места
амбулатори – амбулатория
арв – небо
арс – медведь
арт – огонь
афæдз – год
афæдзы афонтæ – времена года
аходæн – завтрак
ахорæн кърандæстæ – цветные карандаши
ахорæнтæ – краски
ахстон – гнездо
ахуыргæнæг, ахуыргæнджытæ – учитель, учителя
ахуырдзау, ахуырдзаутæ – ученик, ученики
ахуыры рæстæг – учебное вермя

Æ

æдзард æрдз – неживая природа
æлыг – глина
æмдзæвгæ – стихотворение
æмкъласонтæ – одноклассники
æнæзивæг – прилежный, расторопный
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æнæниздзинад – здоровье
æнгуз – орех
æнкъарæнтæ – чувства
æнцойбон – день отдыха
æппытæ – семена
æрæгвæззæг – поздняя осень
æрвдидин – фиалка
æргъæу – чешуя
æрдз – природа
æрдзон газ (сæлф) – природный газ
æрмæджытæ – материалы
æууæл – признак
æфсæйнаг – железо
æфснайæг – уборщица
æфсымæр – брат
æххуыс – помощь
æхсæв – ночь
æхсæвæр – ужин
æхсæнадон куыстуæттæ – общественные учреждения
æхсæр – орех, лещина
æхсæрсæттæг – белка
æхсæрдзæн – водопад
æхсыр – молоко
æхца – деньги

Б

баба – дедушка
бабыз – утка
базон-базон – загадка
базыртæ – крылья
банан – банан
бастдзинады хайад – почтовое отделение
бæлас – дерево
бæлццон – путник, путешественник
бæрз – бер за
бæстæ – страна
бæх – лошадь
бинонтæ – семья 
бирæгъ – волк
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боны фæтк – режим дня
боныхъæд – погода
буар – тело
булæмæргъ – соловей
булкъ – редька
быдыр – поле
бынат – место
бындз – муха
бындур – основа
бырдзиу – поползень

Г

гагадыргътæ – ягоды
гакк-гукк – кукушка
гæды – кошка
гæдыйы дзæмбы – ветреница
гæлæбу – бабочка
гогыз – индюк
горæт – город
гранит – гранит
гуыр – туловище
гуырыконд – осанка

Д

дада – дедушка
дæндаг – зуб
дæсныйад – профессия
дидинæг – цветок
дон – вода
доны был – берег реки
доныхъаз – лебедь
дохтыр – врач
дохтыры уат – кабинет врача
дуне – мир
дуртæ – камни
дурын – кувшин
дымгæ – ветер
дыргъдон – сад
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дыргътæ – фрукты

ДЗ

дзæбидыр – тур
дзæбуг – молоток
дзидза – мясо
дзывылдар – трясогузка
дзырд – слово

З

зайæгой – растение
зайæгойты зæнг – стебель, ствол
зарæг – песня
зæрватыкк – ласточка
зæрдæ – сердце
зæхх – земля
зæхкуыст – земледелие
зивæг – лень
зиллакк – круг
зонд – ум
зонындзинæдтæ – знания
зонындзинæдты бон – День знаний
змис – песок
зымæг – зима
зымæгиуатгæнæг цъиутæ – зимующие птицы

И

ивддзинæдтæ – изменения
инæлар – генерал
Ирыстон – Осетия
исбон – имущество
их – л д, град

К

карк – курица
кас – каша
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кæрдæг – трава
кæрдо – груша
кæрт – двор
кæсаг – рыба
кæхц – миска
ком (кæмттæ) – ущелье, ущелья
компьютер – компьютер
кусæг – работник
куыдз – собака
куырой – мельница
куыройы фыдтæ – жернова
куыст – работа
къабуска – капуста
къалиу – ветка
къамбец – буйвол
къаппа-къуппа – одуванчик
къах – нога
къахвæндаг – тротуар
къахгæ хæзнатæ – полезные икопаемые
къæвда – дождь
къæдор цыхт – творог
къæдзил – хвост
къæлидор – коридор
кълас – класс
къогъо – комар
къона – очаг
кърандас – карандаш
къубал – шея
къутæр – кустарник
къуыбыр (бæласы) – почка
къуымбил – овечья шерсть

Л

лæг – мужчина
лæгæт – пещера
лæппу – мальчик
лæппын – дет ныш
лимон – лимон
линейкæ – линейка
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локо – сом

М

мад – мать
майрæмыкарк – божья коровка
малусæг – подснежник
мамæ – мама
мæймæбулкъ – редиска
мæнæу – пшеница
мæргътæ – пернатые
мигæнæнтæ – предметы быта
мигъ – облако
мит – снег
митмитгæнæг – снегирь
митын гæлæбу – снежинка
мыггæгтæ – семена
мыдыбындз – пчела
мыртгæ – калина
мыст – мышь
мыстулæг – ласка

Н

нана – бабушка
нас – тыква
нартхор – кукуруза
нау – судно
нæзы – сосна
неси – дыня
низ – болезнь
нуры – чеснок
нывгæныны тетрад – альбом
нымæрдар – секретарь
нымæт – войлок

П

паддзахад – государство
пайда – польза
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папæ – папа
пысыра – крапива

ПЪ

пъæмидор – помидор

Р

рагвæззæг – ранняя осень
рагуалдзæг – ранняя весна
разамонæг – руководитель
Райгуырæн бæстæ – Родина
рæстæг – время
рон – пояс
рихи – усик
рувас – лиса
рустæ – щ ки
ручкæ – ручка

С

сабитæ – дети
саг – олень
сапон – мыло
сасчытæ – насекомые
сауцъиу – скворец
сæгъ – коза, коз л
сæнæфсир – виноград
сæр – голова
сæрвасæн – расч ска
сæрд – лето
сис – перо
сихор – обед
скъола – школа
скъоладзаутæ – ученики, школьники
стъалы – звезда
суадон – родник
сывæллон – реб нок
сывæллæттæ – дети
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сыгъдæгдзинад – чистота
сырд – зверь
сысджы – ов с
сырддонцъиу – воробей
сыфтæртæ – листья деревьев

Т

тæбын – шерстяная нить
тæрхъус – заяц
тетрад – тетрадь
тулдз – дуб
тыллæг – урожай
тæлф – пар
тъепа – карась

У

уагæвæрдтæ – правила
уагъылы – шиповник
уадындз – флейта
уалдзæг – весна
уасæг – петух
уат – комната
уæлæдарæс – одежда
уæлдæф – воздух
уæнгтæ – части тела
уæнгызмæлд – движение
уæрдон – арба
уидаг – корень
уирагдур – булыжник
уыгæрдæн – луг
уызын – ж, ежиха
уынг – улица
уырыдзы – морковь
уырынгон – насекомое

Ф

фæззæг – осень
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фæз – площадь
фæндаг – дорога
фæндыр – гармонь
фæндагамонæг рухсытæ – светофор
фæлладуадзæн бынæттæ – места отдыха
фæлладуадзæн рæстæг – время отдыха
фæрæт – топор
фæсурокты рæстæг – свободное от уроков время
фæткъуы – яблоко
фидар – крепость
фистæгцæуæг – пешеход
фломастертæ – фломастеры
фос – скот, домашние животные
фосдарыны куыст – животноводство
фыд – отец
фыдыбæстæ – отечество
фыды мад – бабушка
фыды фыд – дедушка
фын – сон
фынг – стол на тр х ножках
фырт – сын
фырты лæппу – внук
фырты чызг – внучка 
фыс – овца
фыстхалæн – резинка, ластик
фыццагкъласонтæ – первоклассники

Х

хай – часть 
халон – ворона
халсартæ – овощи
харбыз – арбуз
хæдтæхæг – самол т
хæдтулгæ – автомобиль
хæдзар – дом
хæдзарад – хозяйство
хæдзары къона – домашний очаг
хæрæг – ос л 
хæрæндон – столовая
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хæринаг – пища
хæсгард – ножницы
хæринаггæнæг – повар
хæрис – ива
хинайæн – губка
хисæрфæн – полотенце
хистæр – старший
хихор – щука
хор – зерно
хох – гора
хлепа – рожь
хур – солнце
хуы – свинья
хуыз – цвет
хуыкком – нора
хуыссæнгарз – постельная принадлежность
хуыфæг – кашель
хызын – сумка, ранец

ХЪ

хъаз – гусь
хъазæнтæ – игрушки
хъазт – игра
хъама – кинжал
хъарм – тепло
хъарм бæстæтæ – т плые страны
хъæбул – сын, дочь, дитя
хъæбæрхор – ячмень
хъæд – лес
хъæдæрмæг – древесина
хъæдындз – лук
хъæдхой – дятел
хъæддаг цæрæгойтæ – дикие животные
хъæндил – жук
хъæр – крик
хъæу – село
хъæууон хæдзарад – сельское хозяйство
хъисын фæндыр – осетинская старинная гармошка
хъуг – корова
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хъус – ухо
хъуылæг – старинная домашняя маслобойка
хъуын – шерсть

Ц

цард – жизнь
цардæгас æрдз – живая природа
цæрæгойтæ – животные
цæрæнбынат – жилище
цæст – глаз
цæхæра – св кла
цæхæрадон – огород
цæхгæрмæуынг – переулок
цæугæдон – река
цырагъ – лампа
цыртдзæвæн – памятник
цыхт – сыр

ЦЪ

цъиу – птица
цъырцъыраг – стрекоза
цъысцъысаг – кузнечик

Ч

чиныг – книга
чызг – девочка
чызджы лæппу – внук
чызджы чызг – внучка
чылауи – слива
чыргъæд – корзина
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