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1–3. Æгас цæут!
           Здравствуйте!

1. Слушай и повторяй за диктором.

[а] ра, са, за, да,га
райсом, арс, саг, рувас

[æ]
рæ, сæ, зæ, дæ, тæ

изæр, æхсæв, 
æхсæрсæттæг, тæрхъус

2. Прочитай и запомни.

райсом – утро бон – день

изæр – вечер æхсæв – ночь

дæ – твой,твоё
уæ – ваш, ваше

хорз – хорошо, хороший
Æгас цу! – Здравствуй!
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3. Прочитайте диалог. Разыграйте его. 

4. Прочитай предложения, вставляя пропущен
    ные слова.

– Дæ … хорз!
– Дæ … хорз!
– Дæ … хорз!

изæр бон

райсом

– Дæ райсом хорз, 
тæрхъус!

– Дæ бон хорз, 
тæрхъус!

– Дæ изæр хорз, 
саг!

– Æгас цу, 
æхсæрсæттæг!

– Æгас цу, 
мыст!

– Æгас цу, 
тæрхъус!
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5. Поприветствуй своих одноклассников,
     используя образец. 

6. Наступила ночь. Мама желает своему сыночку 
     спокойной ночи. Она говорит: «Хæрзæхсæв!»

– Уæ райсом 
хорз!

– Уæ изæр
хорз!

– Уæ бон 
хорз!

– Æгас цу, 
арс!

– Æгас цу, 
уызын!

– Æгас цу, 
рувас!

Хæрзæхсæв,
мæ лæппу!
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7. Прочитай предложения и найди 
     соответствующие им картинки.

а – Дæ райсом хорз, тути!
æ – Хæрзæхсæв, уыг!

8. Посчитай до десяти.

1 2 3 4 5
иу дыууæ æртæ цыппар фондз
6 7 8 9 10

æхсæз авд аст фараст дæс

9. Прочитай слова и выбери правильный ответ.

    кæрдо       чылауи
    кæрдойы      чылауийы

     бал        фæткъуы
      балы      фæткъуыйы

10. Работа в парах. Пожелайте друг другу 
    доброго утра; доброго дня; доброго вечера.

1

76

4
3
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4–6. Нæ ног æмбæлттæ 
          Наши новые друзья

1. Поговори со своим одноклассником, 
    используя образец.

2. Прочитайте полилог.

мæ – мой, моя  æмбал – друг  хъæд – лес
ис – есть  аз – год   цæрын – жить
ном – имя  цал – сколько кæм – где

– Æгас цу! Мæ ном 
у Æхсæрсæттæг.

– Дæ райсом хорз! Мæ ном у Тæрхъус. 
Дæ ном та куыд у?

– Мæныл цæуы 
æртæ азы.

Цал азы дыл цæуы? 

2 дыууæ 5 фондз 6 æхсæз



9

3. Послушай и прочитай, что рассказывают о себе 
    сказочные герои.

               Тæрхъус

Мæ ном хуыйны Тæрхъус.
Мæныл цæуы æхсæз азы.
Æз цæрын хъæды.
Ис мын мад, фыд æмæ хо.

         Æхсæрсæттæг

Мæ ном у Æхсæрсæттæг.
Цæуы мыл фондз азы.
Æз дæр хъæды цæрын.
Ис мын фыд, мад æмæ нана.

4. Что говорит заяц?

Мæ ном хуыйны … .
Мæныл цæуы … ... .
Æз цæрын … .
Ис мын ... ... ... … .

 Что говорит белка?

 … ... ... Æхсæрсæттæг.
 … ... фондз азы.
 … ... хъæды цæрын.
 … ... фыд, мад æмæ нана.

5. Что рассказал заяц?

6. Что рассказала белка?

тæрхъус – заяц æхсæрсæттæг – белка
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базонын – узнать 
мæн фæнды – я хочу
чи – кто
дæхи – твой, твоя
Чи дæ? – Кто ты?
куыд – как

Дæ ном цы хуыйны?

Цал азы дыл цæуы?

7. Работа в парах. Задайте друг другу вопросы и
    ответьте на них.

8. Работа в парах. Разыграйте диалог.

9. Прочитай, что говорят звери, и выбери 
    правильный ответ.

Мæныл цæуы 
авд/аст азы. 

Мæныл цæуы 
аст/фондз азы.

Мæныл цæуы 
æртæ/дæс азы.

10. Споём вместе!

     Базонгæ уæм
– Мæн дæу базонын фæнды,
Чи дæ, саби, радзур ды.
– Æз Мæди дæн, уый – Таму,
Зæгъ, дæхи ном та куыд у. 

	 	 	 	Айларты	Чермен

Мад дын ис?

Фыд дын ис?

Кæм цæрыс?

1087
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т

тл

б

м

æ
æ

æ
дзургæ ныхас
устная речь

фысгæ ныхас
письменная речь

фæрсы – спрашивает

дзуры – говорит, 
рассказывает

фыссы – пишет

кæсы – 
читает

11. Какое слово спряталось в картинке?

12. Мудрая Сова учит нас.

Ныхас
Речь
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7–9. Уазæгуаты тæрхъусмæ
         В гостях у зайца

1. Работа в парах. Поговори со своим соседом по
    парте, используя образец.

2. Разыграйте диалог.

– Базонгæ у, Æхсæрсæттæг! Мæнæ нæ бинонтæ: мæ 
фыд, мæ мад, мæ хо.

– Тынг æсхызгон мын у.

Мамæ, базонгæ у!
Мæнæ ме ’мбал.
Йæ ном хуыйны 
Æхсæрсæттæг.

Тынг æхсызгон мын у!

мæнæ – вот
нæ – наш, наша
бинонтæ – семья
Базонгæ у! – Познакомься!
Тынг æхсызгон мын у. – Мне очень приятно.
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3. Расскажи, что ты запомнил.

– Базонгæ у, …! Мæнæ … .

4. Перечисли членов семьи зайца.

Тæрхъусы бинонтæ сты: … .

5. Работа в парах. Что ты расскажешь зайцу 
    о своей семье?

– Базонгæ у. Мæнæ нæ бинонтæ. 
   Нæ бинонтæ сты: мæ мад, …
– Тынг æхсызгон мын у.

6. Назови членов своей семьи по именам.

– Базонгæ у. Мæнæ нæ бинонтæ. Нæ бинонтæ сты: мæ 
дада, мæ фыд, … Мæ дада хуыйны … .

7. Мудрая Сова учит нас.

æз –  
я

ды –  
ты

уый – он, 
она, оно

мах – 
мы

сымах –  
вы

уыдон – 
они
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8. Споём вместе!

    Салам

– Дæ бонтæ хорз, Мæдинæ!
– Æгас нæм цу, Алан!
– Куыдтæ цæры Зæринæ?
   Мæ номæй йын – салам!
     Чеджемты	Геор

9. Отгадай, кто живёт в этом доме.

10. Мудрая Сова учит нас.

мæ номæй – от моего   
имени, от меня
йын – ему, ей

Мыртæ 
(Звуки)

Дамгъæтæ
(Буквы)

Арс дзуры мыртæ.
Медведь произносит 
звуки.

Мæлдзыг фыссы 
дамгъæтæ.
Муравей пишет буквы.

а у у
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Рувас хъусы арсмæ.
Лиса слушает медведя.

Уызын кæсы дамгъæтæ.
Ёжик читает буквы.

11. Прочитай и запомни.

Мад æхсы тæбæгътæ.
Мать моет тарелки.

Мыст дзаумæттæ æхсы.
Мышка стирает вещи.

Фыд хуыссы.
Отец лежит.

Нана бийы хъуырбæттæн.
Бабушка вяжет шарф.
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12. Прочитай предложения, выбирая нужное
     слово.

Мад æхсы / бийы тæбæгътæ.
Фыд æхсы / хуыссы.
Мыст дзаумæттæ хуыссы / æхсы.
Нана бийы / æхсы хъуырбæттæн.

10–12. Уазæгуаты æхсæрсæттæгмæ
     В гостях у белки

1. Работа в парах. Поговори со своим соседом 
     по парте, используя образец.

2. Послушай и прочитай рассказ белочки 
     о своей семье.

Дæ бон хорз, Æхсæрсæттæг! 
Æмбæлы уæм?

Æгас цу, Тæрхъус!
Табуафси, мидæмæ рахиз!
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фæрынчын ис – заболел
æххуыс кæнын – помогать
ацы хæдзары – в этом доме

кæнын – делать
рынчын – больной
æххуыс – помощь

хуыссы

бийы хъуырбæттæн æхсы тæбæгътæ

æххуыс кæны

фæрынчын ис

цы – что
цæмæн – почему
йæ – его, её
Цы ми кæны? Цы кусы? – Что делает?

Мæ бинонтæ 

Мах цæрæм ацы хæдзары. Табуафси, мидæмæ рахиз. 
Мæнæ мæ бинонтæ. Мæнæ мæ нана. Нана бийы хъуыр-
бæттæн. Мæ мад æхсы тæбæгътæ. Мæ фыд фæрынчын 
ис æмæ хуыссы. Æз æххуыс кæнын мæ мадæн.

3. Работа в парах. Прочитайте друг другу 
    предложения, вставляя пропущенные слова.

– Цы ми кæны æхсæрсæттæджы фыд?
– Æхсæрсæттæджы фыд … .
– Цæмæн хуыссы æхсæрсæттæджы фыд?
– Æхсæрсæттæджы фыд … … .
– Цы ми кæны æхсæрсæттæджы мад?
– Æхсæрсæттæджы мад … … .
– Цы кусы йæ нана?
– Йæ нана … … .
– Цы ми кæны æхсæрсæттæг?
– Æхсæрсæттæг йæ мадæн … … .
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бал – вишня

фæткъуы – яблоко кæрдо – груша

сæнæфсир – виноград чылауи – слива

æхсынцъы – алыча

4. Расскажи товарищу, что ты узнал о семье белочки.

Æхсæрсæттæджы бинонтæ сты: …, ..., ... . 
Æхсæрсæттæджы мад … тæбæгътæ.
Æхсæрсæттæджы фыд фæрынчын ис æмæ … .
Нана … хъуырбæттæн.
Æхсæрсæттæг йæ мадæн … … .

5. Послушай, прочитай и запомни, как 
    называются эти фрукты.

6. Прочитай предложения, вставляя пропущенные 
     слова.

– Дыргъдоны зайы …
– Хъæды зайы …

дыргъдон – сад хъæд – лес

зайын – расти
æхсæр – орех
зокъо – гриб
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10 – 12

7. Послушай, прочитай и запомни, как 
    называются эти овощи.

хъæдындз – 
лук

пъамидор – 
помидор

картоф –
картофель

уырыдзы – 
морковь

цæхæра – 
свёкла

джитъри – 
огурец

нуры – чеснокнас – тыква къабуска – капуста

нартхор – 
кукуруза

хъæдур – 
фасоль

цывзы – 
перец

булкъ – 
редька

мæймæбулкъ – 
редис
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8. Послушай текст и прочитай его.

Æхсæрсæттæг

Æхсæрсæттæг цæры хъæды. Уый уарзы æхсæртæ, 
зокъотæ, фæткъуытæ. Зымæгмæ кæны æвæрæнтæ 
æхсæртæй, фæткъуытæй, зокъотæй.

Зымæджы йын уыдзæнис хæринаг.

9. Работа в парах. Зайчик спрашивает. Ответь 
     ему.

– Кæм цæры æхсæрсæттæг? – …
– Уый цы уарзы? – …
– Цæмæй кæны зымæгмæ æвæрæнтæ? – …
– Зымæджы йын цы уыдзæнис? – …

10. Мудрая Сова учит нас.

æвæрæнтæ – запасы
хæринаг – еда
уарзын – любить

зымæг – зима
уыдзæнис – будет
цæмæй – из чего

Мыртæ
(Звуки)

хъæлæсон мыртæ
(гласные звуки)

æмхъæлæсон мыртæ
(согласные звуки)
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11. Реши кроссворд, используя рисунки.
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13. Прочитай предложения, вставляя 
      пропущенные слова.

Æхсæрсæттæг … … зокъотæ. 
Бæлас … хъæды.
Æхсæрсæттæг … æхсæртæ. 
Мæлдзыг … .

Æхсæрсæттæг æмбырд кæны 
зокъотæ.
Белка собирает грибы.

Æхсæрсæттæг 
æхсыны æхсæртæ.
Белка грызёт орехи.

Мæлдзыг мæрзы.
Муравей подметает.

Бæлас зайы хъæды.
Дерево растёт в лесу.

12. Прочитай и запомни.
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13–15. Чи цы уарзы? 
                Кто что любит?

1. Послушай, прочитай и запомни, как называются
     эти дикие звери и животные.

хъæддаг – лесной, дикий
цæрæгой – животное
сырд – зверь

домбай – лев стай – рысь рувас – лиса

бирæгъ – волк пыл – слон саг – олень

дзæбидыр – тур уызын – ёж сæгуыт – косуля

маймули – 
обезьяна

тæхсæл – 
хорёк

зыгъарæг – 
барсук
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2. Работа в парах. Послушайте диалоги, 
    прочитайте их по ролям.

гагадыргъ – ягода
гыццыл – маленький
тынг бирæ – очень
æмæ – и
дæр – тоже

тæппуд – трусливый
мыд – мёд
дзул – хлеб
тъæпæнгакк – топтыжка
ма – ещё

– Гыццыл æхсæрсæттæг, ды 
    æхсæртæ уарзыс?
– О, тынг бирæ уарзын. 
    Уарзын ма зокъотæ дæр.

– Тæппуд тæрхъус, ды 
къабуска уарзыс?

– О, тынг бирæ уарзын. 
    Уарзын ма уырыдзы дæр.

– Тъæпæнгакк арс, ды мыд 
    уарзыс?
– О, тынг бирæ уарзын.
    Уарзын ма гагадыргътæ 

дæр.

– Гыццыл мыст, ды цыхт 
    уарзыс?
– О, тынг бирæ уарзын.
    Уарзын ма дзул дæр.
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3. Кто что любит и что не любит?

4. Выбери продолжение предложений.

Мыст уарзы ... .
Мыст нæ уарзы ... .
Арс уарзы ... .
Арс нæ уарзы ... .
Æхсæрсæттæг уарзы ... .
Æхсæрсæттæг нæ уарзы ... .
Тæрхъус уарзы ... .
Тæрхъус нæ уарзы ... .

Æз нуры 
нæ уарзын.

Æз уарзын 
уырыдзы

уырыдзы æмæ къабуска

æхсæртæ æмæ зокъотæ

мыд æмæ гагадыргътæ

фæткъуы æмæ кæрдоцыхт æмæ дзул

мыд æмæ уырыдзы

джитъри æмæ картоф

нуры æмæ хъæдындз
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5. Споём вместе.
Къæбæда

– Æхсæрсæттæг Къæбæда, рауай-ма, рауай-ма.
Хæринæгтæй цы уарзыс, радзур-ма, радзур-ма!
– Æз уарзын æхсæртæ,
   зокъотæ,
 уарзын гагадыргътæ,
   фæткъуытæ,
 уарзын æхсынæнтæ,
   æнгузтæ.
– Æхсæрсæттæг Къæбæда, азар-ма!

 Сечъынаты	Альбинæ

рауай-ма – иди-ка сюда
æхсынæнтæ – семечки
æнгуз – орех (грецкий)
радзур-ма – расскажи-ка
азар-ма – спой-ка

6. Какое слово соберёт ёжик? Угадай.

Хъæддаг ...
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7. Послушай, прочитай и выучи стихотворение.

 Фыдуаг

О цъиусур,
Ма мæм дзур!
О рувас,
Ма мæм уас! –

Хуысгæ ма кæнын.

О цæргæс,
Ма мæм кæс!
О тæрхъус, 
Ма мæм хъус! –

Кæрдзыныл кæуын!...

																								Хетæгкаты	Къоста

 Шалун

Ястреб, – чу!
Спать хочу.
Прочь, лиса –
Егоза, –

Дремлю я пока.

Ты, орёл,
Взгляд отвёл.
Зайчик, ты –
Шмыг в кусты.

Нет хлеба, тоска!...

	перевод:	Л.Озеров

8. Мудрая Сова учит нас.

Уæнг æмæ дзырд
(Слог и слово)
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9. Реши кроссворд, используя рисунки.

10. Прочитай и запомни.

Бирæгъ ниуы.
Волк воет.

Стай фæлидзы.
Рысь убегает.

Дзæбидыр лæууы.
Тур стоит.

Арс уарзы мыд.
Медведь любит мёд.
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11. Посмотри на картинки (упр. 10) и скажи, 
      что делают звери.
Бирæгъ….
Стай …. 
Дзæбидыр ….
Арс … мыд.

16–18. Хъуг æмæ род
             Корова и телёнок

1. Послушай, прочитай и запомни, как 
    называются домашние животные.

хъуг æмæ род –  
корова и телёнок

сæгъ æмæ 
сæныкк – коза 
и козлёнок

хæрæг æмæ 
къæлæу –  
осёл и ослик

бæх æмæ байраг –  
лошадь  
и жеребёнок

куыдз æмæ 
къæбыла –  
собака и щенок

гæды æмæ йæ 
лæппын – кошка 
и котёнок
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2. Рассмотри рисунок и назови всех животных. 
    Начни так: «Нывы æз уынын ахæм цæрæгойтæ: …»

Продолжи: «Æз зонын ахæм хæдзарон цæрæгойтæ: …»

3. Назови соседей козы. Начни так: 
    «Мæнæ фыс. Уый у сæгъы сыхаг».

Продолжи по картинке.

фыс æмæ уæрыкк – 
овца и ягнёнок

хуы æмæ хъыбыл – 
свинья и поросёнок

бирæгъ

рувас

фыс

уызын

хъуг

сыхаг – сосед
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  Гино

Гино, гино, гисс!
Иу гæды нæм ис,
Хъарм фæлмæн кæрц дары,
Къонайыл хуыссы,
Аргъæуттæ мысы,
Хъал зæрдæйæ зары... 

										Хетæгкаты	Къоста

  Киска

Киска, киска, кис!
Где ты, отзовись!
В тёплой шубке ходит,
У огня лежит,
Сказки говорит,
Песенки заводит...

	перевод:	А.	Шпирт

5. Мудрая Сова учит нас.

6. Споём вместе!
 Хъуг æмæ род

Хъуг æрхæццæ сæрвæтæй,
Род фыр цинæй ныууасы –
Бафсæсти – æнæмæтæй
Мадмæ йæхи нылвасы.
Хъæздыг урссагæй хæдзар:
Ис æхсыр, хъаймагъ, цыхт, царв!
																										Сечъынаты	Альбинæ

Дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ хæссын
(Перенос слов с одной строки на другую)

4. Послушай, прочитай и выучи стихотворение.
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7. Выбери из двух рисунков тот, который 
    соответствует содержанию песенки. 
    Опиши этот рисунок, используя слова песенки.

8. Прочитай и запомни.

фыр цинæй – от радости
уасын – мычать
бафсæдын – насытиться
æнæмæт – беззаботный
æлвасын – прижиматься

хъæздыг – богатый
урссаг – молочные
   продукты
хъаймагъ – сметана
царв – топлёное масло

Хъуг æрхæццæ сæрвæтæй. –
Корова вернулась с пастбища.

1 2

Тæрхъус тæрсы бирæгъæй.
Заяц боится волка.

Бæх ласы хос.
Лошадь везёт сено.



33

9. Прочитай предложения, вставляя пропущенные 
     слова.

Арс йæ дзаумæттæ ….
Цæргæс ….
Бæх … хос. 
Тæрхъус … бирæгъæй.

19–21. Хъæдхой – хъæды дохтыр 
      Дятел – лесной доктор

1. Послушай, прочитай и запомни названия птиц.

Арс йæ дзаумæттæ ласы.
Медведь раздевается.

Цæргæс ахуыр кæны.
Орёл учится.

уыг – сова хъæдхой –дятел цæргæс – орёл
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хърихъупп – 
журавль

сырддонцъиу – 
воробей

халон – ворона

зæрватыкк –  
ласточка

гакк-гукк – кукушка

митмитгæнаг – 
снегирь

къуырмагарк – 
глухарь

маргъ – птица

булæмæргъ – 
соловей

бý-лæ-мæргъ
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           Зæрватыкк

Зæрватыкк – æнæхъыг,
Æнæмаст цæрæг!
Дæ зарæг – нæ дарæг,
Нæ уалдзæггæнæг!

Хъæлдзæгæй, æвзыгъдæй
Фæхæтай фæрнæй
Нæ хæхты, нæ бæсты, –
Æлдар кæмæн нæй!
																								Хетæгкаты	Къоста

Ласточка

Не знаешь печали,
Не помнишь скорбей,
Ты, ласточка жизни,
Крестьянка полей!

Летаешь по свету,
С весной на крылах…
Никто над тобою
Не властен в горах!
Перевод:	Б.	Авсарагов

3. Мудрая Сова учит нас.

4. Прочитай, выделяя голосом ударные слоги.

хъæдхóй
цæргǽс
гáкк-гукк
хърихъупп
бýлæмæргъ

бирæгъ
дзæбидыр
тæрхъýс
æхсǽрсæттæг
рýвас

Цавд 
(ударение)

цæр-гǽсзæр-вá-тыккбý-лæ-мæргъ

бý-лæ-мæргъ

´

´
´

2. Послушай, прочитай и выучи стихотворение.
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дзы

выл хъри

гукк

гæс

лон
хъупп

хъæд

цæрдар

гакк
хойха

5. Споём вместе!
     Хъæдхой

Хъæдæй хъуысы – тъупп-тъупп-тъупп, –
Тулдзы цъар фæхуынчъытæ,
Хъæдхой уидзы – къупп-къупп-къупп –
Зæронд тулдзы зулчъытæ.
        Айларты	Чермен

6. Выбери правильный вариант.

Кæцæй хъуысы тъупп-тъупп-тъупп? хъæдæй
хæдзарæй

Цы уидзы хъæдхой? мæнæу
зулчъытæ

7. Какие птицы живут в лесу? Перечисли их.
    «Хъæды цæрынц ахæм мæргътæ: …».

8. Найди названия птиц.

уидзын – собирать
хуынкъ – дыра
тулдз – дуб

зулкъ – червяк
зæронд – старый
цъар – кора
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9. Прочитай и запомни.

Дзывылдар йæ лæппынтæн 
дæтты хæринаг.
Синица кормит своих 
птенцов.

Уыгмæ цæуы 
фынæй кæнын.
Сова хочет спать.

Цъиу тæхы.
Птица летит.

Цъиу мæнæуы нæмгуытæ 
нымайы.
Птица считает зёрна 
пшеницы.

10. Посмотри на картинки (упр. 9) и скажи, 
       что делают птицы.

Цъиу ….
Дзывылдар йæ лæппынтæн … хæринаг.
Цъиу мæнæуы нæмгуытæ ….
Уыгмæ цæуы … …. 

22–23. Фæлхат кæнæм
24. Цы зонæм, уый бæрæг кæнæм.
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II четверть
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25–27. Адджын хъæлæрдзы 
          Сладкая смородина

1. Послушай, прочитай и запомни, как 
    называются ягоды.

2. Споём вместе!

         Хъæлæрдзы
Гагадыргъ хъæлæрдзы,
Сау æмæ рæгъæд,
Пайда у, æмæ дзы
Алчидæр хæрæд.
	 	 	Айларты	Чермен

адджын – сладкий
сау – чёрный
рæгъæд – спелый
пайда – польза
алчидæр – каждый, все

дзедыр – 
ежевика

æрыскъæф –
клубника

хъæлæрдзы –
смородина

мæнæргъы – малина мыртгæ – калина
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æнгæс – похожий
зæрин – золотой, 
   золотистый

3. Ты запомнил песенку? Проверь себя.

Гагадыргъ _____________ ,
Сау æмæ_______________ ,
______________ , æмæ дзы
Алчидæр _______________ .

4. Послушай текст и ответь на вопросы.

Мах кæдæм цæуæм?
Уым цы æмбырд кæнæм?
Уыдон адджын æмæ пайда сты?

5. Споём вместе!

 Дыргъдоны

Цы дыргътæ дæттынц, саби,
Нæ дыргъдоны бæлæстæ?
Фæткъуы, кæрдо, чылауи …
Зæрин хуры æнгæстæ.
	 	 	 					Айларты	Чермен
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6. Собери в корзинки отдельно ягоды и фрукты.

фæткъуы
дзедыр
мæнæргъы
кæрдо
чылауи
æрыскъæф

7. Реши кроссворд и узнай, о чём нам 
     будет рассказывать Мудрая Сова.

8. Мудрая Сова учит нас.

«Чи?» – куы фæрсай, уæд æмбар:
 Уый у цуанон, лæг, Дудар.
 Ноджы ма дæ зæрдыл дар:
«Цы?» – куы фæрсай, уæд – хæдзар, 
 Хъæу, бæлæстæ, дзывылдар.

гагадыргътæ дыргътæ

имя

вода

мышь

отец

рыба

медведь

Номдар
(имя существительное)
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9. Послушай и прочитай стихотворение.

Мæ чысыл хæлар,
Дæ зæрдыл бадар –
Фæрстытæ чи? цы?-йæн
Дзуапп дæтты номдар.

10. Прочитай и запомни.

чи? – кто?
цы? – что?
уæд – тогда

æмбарын – понимать
цуанон – охотник
зæрдыл бадарын – запомнить 

хæлар – друг
чысыл – маленький
фарст – вопрос
дзуапп дæттын – отвечать

Тæрхъус хæринаг кæны.
Зайчик готовит еду.

Чызг хæссы чыргъæд.
Девочка несёт корзину.
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11. Прочитай предложения, выбирая нужное
     слово.

Тæрхъус хæринаг кæны/нымайы.
Чызг дæтты/хæссы чыргъæд 
Куыдз сихор кæны/тæхы.
Хърихъупп фынæй кæны/цымы цай.

28–30. Фæззыгон хъæд 
      Осенний лес

1. Работа в парах. Послушай диалог и 
   прочитай его с соседом по парте.

– Чи кæны хæринаг?
– Хæринаг кæны мамæ.
– Чи хæры сихор?

Куыдз сихор хæры.
Собака обедает.

Хърихъупп цымы цай.
Журавль пьёт чай.
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– Сихор хæры Алан.
– Чи цымы цай?
– Цай цымы Агуындæ.
– Чи дæтты сывæллæттæн къафеттæ?
– Сывæллæттæн къафеттæ дæтты нана.

2. Какие деревья растут в лесу?

3. Прочитай предложения, вставляя пропущен
    ные слова.

Хъæды зайы заз бæлæстæ, … 

4. Споём вместе!
Хъæды ис бæлæстæ

Хъæды ис бæлæстæ: тæрсытæ, бæрзытæ,
Тæрсытæ, бæрзытæ.
Тулдзытæ, сусхъæдтæ, зазтæ ’мæ нæзытæ,
Зазтæ ’мæ нæзытæ.
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Рог дымгæ æнкъусы бæлæстæн сæ сæртæ,
Бæлæстæн сæ сæртæ.
Дзуры сын сæ хъусты сусæгæй цыдæртæ,
Сусæгæй цыдæртæ.

       Кочысаты	Мухарбег

5. Названия каких деревьев встречаются в песне?

6. Выбери правильный вариант.

Рог дымгæ æнкъусы бæлæстæн сæ сæртæ.
сæ сыфтæ.

Дымгæ сын дзуры сæ хъусты аргъæуттæ.
цыдæртæ.

7. Мудрая Сова учит нас.

иу бирæ

бæлас бæлæстæ

тæрс – бук
æнкъуысын – качать
сæр – верхушка
хъус – ухо

сусæгæй – тайно
цыдæртæ – что-то
дымгæ – ветер
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8. Прочитай и запомни.

дидинджытæдидинæг

чызг чызджытæ

Зулкъ хауы.
Червяк падает.

Мыст лидзы гæдыйæ.
Мышка убегает от кошки.

Уасæг уидзы мæнæуы 
нæмгуытæ.
Петух клюёт зёрнышки.

Бирæгъ кафы.
Волк танцует.
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9. Прочитай предложения, вставляя 
    пропущенные слова.

Мыст … гæдыйæ.
Зулкъ ….
Уасæг … мæнæуы нæмгуытæ.
Бирæгъ ….

31–33. Кæдæм цæут? 
              Куда вы идёте?

1. Послушай и прочитай по ролям беседу 
    лесных жителей.

Æрдузмæ, 
уызынмæ.

Кæдæм
цæут?

æрдуз – поляна   кæдæм – куда
никуыдæм – никуда
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Тæрхъус:
Тæхсæл:
Тæрхъус:
Тæхсæл:
Æхсæрсæттæг:
Тæхсæл:
Тæрхъус:
Тæхсæл:
Æхсæрсæттæг:
Тæхсæл:
Тæрхъус:
Тæхсæл:
Тæрхъус:
Тæхсæл:

Дæ райсом хорз!
Салам! Кæдæм цæут?
Мах цæуæм æрдузмæ!
Кæмæ?
Уызынмæ. Не ’мбал у. Ды та чи дæ?
Æз дæн тæхсæл. Мæ ном у Хъохъо.
Цал азы дыл цæуы?
Цыппар азы.
Мад æмæ фыд дын ис?
О. Ис мын мад æмæ фыд.
Хъохъо, кæдæм цæуыс?
Никуыдæм.
Цом махимæ æрдузмæ, уызынмæ.
Хорз. Цомут!

2. Расскажи, что ты узнал о хорьке.

Тæхсæлы ном у … .
Хъохъойыл цæуы … 
Хъохъойæн ис …

3. Работа в парах. Прочитайте диалог по ролям.

4. Зайчик и белочка идут на полянку к ёжику. 
    А ты куда пойдёшь?

цыппар азы

Хъохъо
мад æмæ фыд

Æз цæуын

скъола+мæ хæдзар+мæ дукани+мæ
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5. Реши кроссворд и узнай, о чём нам будет 
    рассказывать Мудрая Сова.

6. Мудрая Сова учит нас.

Цы ми кæны? Цы кусы?
Æхсы, мæрзы, æмпъузы,
Бады, зары, æлвисы …
Мивдисæг у, ми ’вдисы.
	 						Астемыраты	Изет

7. Мудрая Сова учит нас.

подметать

клевать

показывать

сидеть

выть

везти

мыть

æмпъузын – латать
æлвисын – прясть
ми æвдисын – показы-
                   вать действие

Мивдисæг
(Глагол)

æз – я

Æз амонын. Æз дзурын.
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8. Прочитай и запомни.

9. Составь из данных слов предложения 
     и прочитай их.

Æз
кæсын
бадын
хъусын
æхсын

бандоныл
тæбæгътæ
Аланмæ
чиныг

10. Прочитай и запомни.

Æз мæрзын 
кæрт.

Æз æмпъузын 
къаба.

Æз æвдисын 
дидинæг.

Чызг фыссы фæйнæгыл.
Девочка пишет на доске.

Лæппу лæвар кæны 
дидинджытæ йæ мадæн.
Мальчик дарит цветы маме.

Чызг худы.
Девочка смеётся.

Лæппу кæуы.
Мальчик плачет.
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11. Прочитай предложения, выбирая нужное слово.

Чызг фыссы/кæсы фæйнæгыл.
Лæппу æхсы/лæвар кæны дидинджытæ йæ мадæн.
Чызг худы/хуыссы.
Лæппу æмбырд кæны/кæуы.

34–36. Æз зонын ленк кæнын 
Я умею плавать

1. Послушай диалоги и поговори со своими
    одноклассниками, используя образец.

Æз зонын гæппытæ 
кæнын. Ды та?

Æз зонын 
æхсæртæ 
æхсынын.

Æз тагъд згъорын 
зонын. Ды та?

Æз та зонын 
зарын. 
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тагъд – быстро, скоро
згъорын – бежать

зонын – уметь, знать
ды та – а ты

2. Работа в парах. Прочитай диалог и поговори 
  со своим одноклассником, используя образец.

– Æз зонын ныв кæнын. Ды та? Ды ныв кæнын зоныс?
– Нæ зонын. Æз ленк кæнын зонын.
– Æз зонын кафын. Ды та цы ми кæнын зоныс?
– Æз та зонын хæринаг кæнын.

3. Прочитай и запомни, как называются 
     домашние птицы.

4. Прочитай, кто что умеет делать.

карк – 
курица уасæг – 

петух

бабыз – 
утка

гогыз – 
индюк

хъаз – 
гусь

Æз зонын 
зарын.

Æз зонын 
ленк кæнын.

Æз зонын цъиутæ 
хъомыл кæнын.

хъомыл кæнын – растить, воспитывать
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5. Назови, что умеют делать домашние птицы.

Уасæг зоны … , бабыз зоны … , карк зоны … .

6. Работа в парах. Прочитай и скажи, что ты 
    умеешь делать, используя образец.

– Æз зонын … . Ды та цы ми кæнын зоныс?
– Æз … . Ды та?

7. Споём вместе!

   Хæдзарон мæргътæ

Уасæгæн сыгъзæрин къоппа,
Уый кæны æгас бон цоппай.

– Саби, ацы маргъы зоныс?
– Уый у хъулон-мулон гогыз.

Дзаг йæ бумбулийæ баз:
Хорз æй зонæм, – уый у хъаз.

Бабызтæ нæ кæсынц коммæ,
Фезгъорынц æдзухдæр донмæ.
	 	 	Цæгæраты	Гиго

сызгъæрин къоппа – золотой 
     гребешок
цоппай кæнын – топтаться 
     на месте
хъулон-мулон – разноцветный

дзаг – полный
коммæ кæсын – слушаться
бумбули – перо, пух
баз – подушка 
æдзух – часто, всегда
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9. Мудрая Сова учит нас.

10. Составь из данных слов предложения 
       и прочитай их.

Ды
тоныс
хæрыс
уарзыс

дзул
чиныг
æхсæртæ

8. Послушай, прочитай и выучи стихотворение.

        Уасæг

О уасæг, уасæг,
Сызгъæрин къоппа!
О уасæг, уасæг,
Сырхзæлдаг боцъо!

Куыд раджы фестыс,
Куыд хъæрæй зарыс?
Нæ буц лæппуйы 
Хуыссын нæ уадзыс!

            Хетæгкаты	Къоста

ды – ты

ысДы ахуыр кæныс.
Ды кæсыс.

 сырхзæлдаг боцъо – 
шёлкова бородушка
раджы – рано

 хъæрæй – громко
 буц – избалованный
 уадзын – позволять
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11. Поговори со своим одноклассником, 
     используя образец.

12. Прочитай предложения, вставляя 
       пропущенные слова.

Зауырбег, ды ... чингуытæ кæсын?
Артур, ды ленк кæнын ...?
Данæ, ды кæм ...?

13. Прочитай и запомни.

Агуындæ, дæ бон хорз! 
Кæдæм цæуыс?

Æгас цу, Таму! 
Скъоламæ цæуын. 
Ды та кæдæм цæуыс?

уарзыс
зоныс

цæрыс

Цъиу райхъал.
Птичка проснулась.

Гæркъæраг йæ 
цырыхъхъытæ кæны.
Сорока надевает сапоги.



56

14. Посмотри на картинки (упр. 13) и скажи, что 
       делают птицы.

Цъиу ….
Гæркъæраг йæ цырыхъхъытæ … .
Бабыз йæхи … .
Бабызы лæппын … … .

37–39. Цы загътай?  
                 Что ты сказал?

1. Послушай и прочитай диалог зайчика и глухаря.

Бабыз йæхи найы.
Утка купается.

Бабызы лæппын ленк кæны.
Утёнок плавает.

Дæ бон хорз!

Цы загътай, 
цы?
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2. Глухарь плохо слышит и часто говорит:

– Бахатыр кæн, цы загътай?
– Нæ дæ æмбарын.
– Цы тагъд дзурыс. Сындæгдæр дзур!
– Иу хатт-ма йæ зæгъ!

3. Работа в парах. Прочитай диалог и вставь 
   пропущенные слова.

– Чи дзуры тагъд?
– Тагъд дзуры... .
– Чи йæ не ’мбары?
– Тæрхъусы не ’мбары... .

4. Белка быстро говорит. Что ей отвечает глухарь?

къуырма – глухой
сындæгдæр – медленнее
æвзæр – плохо

иу хатт ма – ещё раз
арæх – часто
бахатыр кæн – извини

тæрхъус
къуырмагарк

Нæ дæ æмбарын.

Ды чи дæ?
Кæм цæрыс?
Ам цы кусыс?
Цы кæнын зоныс?
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5. Работа в парах. Разыграйте диалог.

6. Споём вместе!

  Зæрватыкк

Уæлæ нæ цары
Зæронд хæдзары
Зæрватыкк зары.
Гыццыл гагиты,
Гыццыл сабиты
Хъæлдзæг фæдары.

Б а з а р д :

Цъыбар-цъыбур,
Цъыбар-цъыбур – 
Зæрватыкк зары.
Цъыбар-цъыбур,
Цъыбар-цъыбур – 
Хъæлдзæг нæ дары.
   Чеджемты	Геор
	 	 	Сечъынаты	Альбинæ

7. Мудрая Сова учит нас.

цар – крыша
хъæлдзæг дарын – веселить

Алан кæсы. Уый кæсы.

Мæдинæ зары. Уый зары.

уый – он, она, оно

ы
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8. Поговори со своим одноклассником, 
    используя образец.

– Дада, мамæ цы кусы?
– Уый хæринаг кæны.

9. Составь из данных слов предложения 
   и прочитай их.

Уый

уарзы
кæсы
бады
фыссы

кæрдо
бандоныл
чиныг
тетрады

10. Проверь себя.

Æз 
Ды 
Уый

цæуы
цæуын
цæуыс

хъæдмæ
скъоламæ
хæдзармæ

11. Прочитай и запомни.

Уыг хъусы зарæгмæ.
Сова слушает песню.

Гæркъæраг дзуры аргъау.
Сорока рассказывает сказку.
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Бирæгъ хос кæрды.
Волк косит сено.

Арс хатыр куры.
Медведь извиняется.

13. Прочитай предложения, выбирая нужное слово.

Уыг хъусы/кæсы зарæгмæ.
Гæркъæраг лæвар кæны/дзуры аргъау.
Бирæгъ хос кæрды/ленк кæны.
Арс кафы/хатыр куры.

40–42 . Цæмæн цин кæнынц сывæллæттæ зымæгыл? 
             Почему дети радуются зиме?

1. Выучи новые слова и предложения.
мит – снег
миты тъыфыл – снежинка
миткъуыбæрттæй хъазын – играть в 
снежки
митын лæг – снеговик
митын лæг аразын – лепить снеговика
дзоныгъыл бырын – кататься на санках
къахдзоныгътыл бырын – кататься на 
лыжах
къахкъæлæттыл бырын – кататься на 
коньках
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2. Работа в парах. Побеседуйте друг с другом.
    Ды уарзыс де ’мбæлттимæ миткъуыбæрттæй
    хъазын?

– О, æз уарзын … .
– Нæ, æз нæ уарзын … .
Къахдзоныгътыл бырын зоныс?
– О, … .
– Нæ, … .
Дзоныгъыл арæх фæбырыс?
– О, … .
– Нæ, … .
Къахкъæлæттыл зоныс бырын?
– О, … .
– Нæ, … .
Сымах зымæджы митын лæг 
фæаразут?
– О, … .
– Нæ, … .

3. Расскажи о зимних забавах детей, 
    отвечая на вопросы.

 
Зымæг

Цæмæн уарзынц сывæллæттæ зымæг?

къахдзоныгътæ

дзоныгъ

къахкъæлæттæ

миткъуыбæрттæ

митын лæг
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Цы ми кæнынц чызджытæ? Цы ми кæнынц лæппутæ?

Цæуыл бырынц лæппутæ? Цæуыл бырынц чызджытæ?
Сывæллæттæ зымæгыл цин кæнынц?

43–45. Ног азы хорзæх уæ уæд!
                           С Новым годом!

1. Прочитай и скажи.

Зымæг. Уазал зымæг. 
Мит. Урс мит. Уары урс мит. 

2. Прочитай предложения и запомни.

                        Уары мит. Митын Дада уары лæвæрттæ.

уазал – холодный
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3. Выучи новые слова и предложения.

Ног азы хорзæх уæ уæд! –
С Новым годом!

Ног аз уын ног амонд æрхæссæд! – 
Пусть Новый год принесёт 

вам новое счастье!
урс-урсид – белым-бело
алыварс – вокруг
Митын Дада – Дед Мороз
кæрц – шуба
хæцын – держать

Зынаргъ Данæ!
Ног азы хорзæх дæ уæд!

Ног амæндтæ дын хæссæд!
    
         Агуындæ

4. Учимся подписывать новогоднюю открытку.

5. Назови предметы.
    Составь слово по первым буквам картинок.
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46–47. Фæлхат кæнæм
48. Цы зонæм, уый бæрæг кæнæм.

6. Потанцуем и споём!
Заз бæлас

Заз бæлас, заз бæлас,
Кафæм мах дæ алыварс.

Кафы тæрхъус, кафы арс,
Кафы хинæйдзаг рувас.

Митын Дада урс кæрцы
Сабиты къухтыл хæцы.

– Радзурут-ма мын уæ нæмттæ,
Байуарон уын æз лæвæрттæ.

– Ног аз! Ног аз!
Ног азы хорзæх уæ уæд!

– Ног аз! Ног аз!
Ног амæндтæ уын хæссæд! 

          Астемыраты	Изет

зынаргъ – дорогой
амонд – счастье



III четверть
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49–51. Байхъус æмæ ахъаз! 
            Послушай и сыграй!

1. Послушай и прочитай по ролям беседу лесных
    зверей.

Мысти:
Тæрхъус:
Æхсæрсæттæг:

Мысти:
Тæрхъус:
Мысти:
Æхсæрсæттæг:

Гæбу:
Тæрхъус:
Æхсæрсæттæг:

Уæ бон хорз! Цы кусут?
Хъазæм. Рацу ды дæр.
Æмбæхсынтæй хъазæм. Рауай, Мысти, 
ды дæр махимæ ахъаз.
Нæ мæ фæнды.
Уæдæ сбад æмæ дæ фæллад суадз!
Гъемæ хорз.
Уæртæ-ма кæсут: гæлæбу фæтæхы. Гæбу, 
ратæх, ахъаз махимæ! Фæнды дæ?
Тынг мæ фæнды. Мæнæ цы хорз у!
Атæх æмæ бамбæхс!
Тæрхъус, мах дæр бамбæхсæм!
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æмбæхсынтæй хъазын – играть в прятки

Тæрхъус æмæ тæхсæл 
æмбæхсынтæй хъазынц.

Заяц и хорёк играют 
в прятки.

Мах нæ фæллад уадзæм. Мы отдыхаем.

Уæртæ уым ис хъæд. Вот там находится лес.

Дидинæгыл бады гæлæбу. На цветке сидит бабочка.

2. Прочитай и скажи.

3. Поиграем в командира. Приказывай:

фæллад уадзын – отдыхать

уæртæ – вот, вот там

гæлæбу – бабочка

Тæбæгътæ-ма 
ныхс!

Дон-ма мын 
рахæсс!

Ныффысс дзырд 
фæйнæгыл!

Бадын – Сбад!
Хуыссын – С… !

Кафын – Акаф!
Зарын – А… !

Нуазын – Бануаз!
Кæсын – Ба… !
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Хорз!
Нæ мæ фæнды!

Тынг мæ фæнды!
Табуафси!

мах – мы

Мах фыссæм
Мах кафæм.

4. Выбери правильный ответ.

Дæ хорзæхæй, ратт-ма мын дзул! –
Сæнæфсир-ма мын æрбахæсс! –
Афынæй кæн! – 
Махимæ хъазын дæ фæнды? –

5. Мудрая Сова учит нас.

6. Поговори со своими одноклассниками, 
    используя образец.

– Сывæлæттæ, цы кусут?
– Мах æмбырд кæнæм 
    дыргътæ. 
– Мах та æмбырд кæнæм 
    халсартæ. 

7. Ты запомнил, чему тебя учила Мудрая Сова?

Скъолайы

Мах ахуыр кæнæм скъолайы. Кæсыны урочы мах 
фæкæсæм, зарыны урочы – фæзарæм, математикæйы уро-
чы – фæнымайæм .
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Уызын тæрхъусы агуры.
Ёжик ищет зайчика.

8. Составь из данных слов предложения и 
    прочитай их.

Мах
кæсæм
хъазæм
æхсæм
зарæм

æмбæхсынтæй
чиныг
зарæг
тæбæгътæ

9. Прочитай и запомни.

11. Прочитай предложения, вставляя 
      пропущенные слова. 

Æз æмæ тæхсæл … … .
Уызын тæрхъусы … .
Гæлæбу … дидинæгмæ.
Мыст … хæдзармæ.

Æз æмæ тæхсæл 
æмбæхсынтæй хъазæм.
Я и хорёк играем в прятки.

Гæлæбу æрбатæхы 
дидинæгмæ.
Бабочка подлетает 
к цветку.

Мыст цæуы хæдзармæ.
Мышка идёт домой.
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52–54. Хистæртæн кад кæнут! 
      Уважайте старших!

1. Послушай и прочитай по ролям беседу
    лесных жителей.

Саг:
Тæрхъус:
Саг:
Æхсæрсæттæг:
Саг:

Мыст:

Саг:

Тæхсæл:
Саг:

Уæ бон хорз, мæ хуртæ!
Æгас цу!
Сбадут, уæ цæрæнбон бирæ!
Саг, мæнæ ам æрбад. Дæ фæллад суадз!
Охх! Бузныг! Зæронд дæн æмæ тынг 
бафæлладтæн.
Саг, кæс-ма, тæхсæл та бадгæ кæны, 
хистæрæн нæ сыстадис.
Уый хорз нæу. Хистæртæн кад кæнын 
хъæуы.
Бахатыр кæн, ферох мæ ис сыстын.
Ацы хатт дын – хатыр.
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2. Выбери правильный вариант.

Чи æрбацыдис æрдузмæ? мыст
саг

Сагæн чи нæ сыстадис? тæрхъус
тæхсæл

Цæуылнæ сыстадис 
тæхсæл сагæн?

ферох дзы ис сыстын
хъазыдис

Чи загъта: «Ацы хатт 
дын – хатыр»?

æхсæрсæттæг
саг

3. Прочитай диалог по ролям.

4. Работа в парах. Разыграйте диалог по ролям.

5. Продолжи предложения.

Алан бахордта фæткъуы. Æз дæр бахордтон фæт- 
къуы. 

Алинæ ныффыста дзырд. Æз дæр …
Махар радзырдта æмдзæвгæ. Æз дæр …
Инал …
Фатимæ …

кад кæнын – почитать, уважать
уæздан – благородный, вежливый
Ацы хатт дын – хатыр. – На этот раз тебя прощаю.
Уæ цæрæнбон бирæ! – Долгих лет жизни вам!
рох кæнын – забывать
мæ хур – моё солнышко
хистæр – старший
кæстæр – младший
сыстын – встать
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сымах – вы

Сымах зарут.
Сымах хъазут.

6. Мудрая Сова учит нас.

7. Поговори со своими одноклассниками, 
     используя образец. 

– Уæ райсом хорз! Сымах кæдæм цæут? 
– Æгас цу, Людæ! Мах хæдзармæ цæуæм.

8. Составь из данных слов предложения и
     прочитай их.

Сымах

кад кæнут
цæут
лидзут
кæсут

чиныджы
хистæртæн
хъæдмæ
куыдзæй

9. Ты запомнил, чему тебя учила Мудрая Сова? 
     Проверь себя.

  Чи цы ми кæны?

– Мах хъаз… . Сымах та цы ми кæн… ?
– Мах кæс… .
– Цы кæс… ?
– Аргъау «Бирæгъ æмæ тæрхъус».
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10. Составь слово по первым буквам.

11. Прочитай и запомни.

Нана скодта чъиритæ.
Бабушка испекла пироги.

Сослан бануæзта дон.
Сослан выпил воду.

Викæ цин кодта.
Вика радовалась.

Агуындæ балхæдта къаба.
Агунда купила платье.
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12. Посмотри на картинки (упр. 11) и скажи, 
       что сделали люди.

Нана … чъиритæ.
Викæ … … .
Сослан … дон.
Агуындæ … къаба.

55–57. «Бын, раз, фæстæ, цур» – махимæ сæ ды дæр дзур!  
           «Под, около, за, рядом» – повторяй и ты за нами!

1. Послушай двустишия и прочитай их.

Зары бæласы бын хъæды
Мах нанайы уарзон гæды.

Дидинджытæй – дзаг мæ раз,
У фæлмæн кæрдæг мæ баз.

Мах ыстæм нæртон цæргæстæ,
Æврæгътæн тæхæм сæ фæстæ.
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Æз кæрконæгæн – йæ хур,
Згъорын, хъазын карчы цур.
	 	 	 	 	 		 	Чеджемты	Геор

бын – под
раз – около
фæлмæн – мягкий
фæстæ – за, после
кæрдæг – трава

цур – рядом
æврагъ – облако
нæртон – нартовский
тути – попугай
хъæбатыр – храбрый, отважный

2. Выбери из мешочка нужные слова и прочитай 
     предложения.

Мæлдзыг хуыссы сыфы ... . Куыдз лæууы гæдыйы … .

Уызын цæры мысты … .Уыг бады тутийы … .
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3. Выбери правильный вариант.

Сыфы бын хуыссы гæды.
мæлдзыг.

Гæдыйы фæстæ лæууы
куыдз.
тути.

Тутийы раз бады
мыст.
уыг.

4. Ответь на вопросы, выделяя голосом 
    обозначенные цветом слова.

Мæлдзыг хуыссы сыфы бын.
Мæлдзыг хуыссы сыфы бын?
Мæлдзыг хуыссы сыфы бын?
Мæлдзыг хуыссы сыфы бын?

5. Мудрая Сова учит нас.

6. Прочитай и запомни. 

– Зæринæ, цы кусынц сывæллæттæ?
– Уыдон кæрты хъазынц.

уыдон – они

Сывæллæттæ худынц.
Уыдон худынц.
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7. Составь из данных слов предложения и 
     прочитай их.

Уыдон
бадынц
лæууынц
цæрынц
хъазынц

лæппуйы фæстæ
бæласы бын
хæдзары цур
нанайы раз

8. Проверь себя.

Мах
Сымах 
Уыдон

кæнынц
цæут
фыссæм

скъоламæ
дамгъæтæ
сæ уроктæ

9. Юморинка.

– Будзи, цы ми кодтай?
– Хъазыдтæн, мæ фæллад 

уагътон, хордтон, фынæй кодтон 
телевизоры раз.

10. Прочитай и запомни.

Домбай йæ сæр фасы.
Лев расчёсывается.

Цъиу зарджытæ кæны.
Птица поёт песни.
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Арс ныв кæны.
Медведь рисует.

Гæды ахсы гæлæбуйы.
Кошка ловит бабочку.

11. Прочитай предложения, выбирая нужное 
     слово.

Домбай йæ сæр фасы/ласы.
Цъиу зарджытæ дзуры/кæны.
Арс ныв кæны/лæвар кæны.
Гæды фасы/ахсы гæлæбуйы.

58-60. Мæнæ хъæд, уæртæ – хох
Вот лес, вон гора

1. Послушай, прочитай и повтори.

Иннæ хуыцаубоны мах цæудзыстæм Лæцмæ. Уым мах 
фендзыстæм нанайы. Тезгъо кæндзыстæм, улæфдзыстæм 
сыгъдæг уæлдæфæй. Уым фембæлдзыстæм фыййауыл. 
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2. Послушай и прочитай текст.

Зелимы бинонтæ цæрынц Джызæлы. Уыдонмæ ис 
алыхуызон цæрæгойтæ. Лæппу сæ бирæ уарзы. Хæринаг 
дæр сын уый фæдæтты. Зелим сыл цинтæ кæны æмæ 
дзуры:

– Мæнæ мæ гæды Гида. Уæртæ мæ куыдз Баййаф.
Зелимæн ис хо Дианæ. Уый та зилы мæргътæм. 

Дианæ дзуры:
– Мæнæ мæ бабыз Бапп-Бапп. Уæртæ мæ карк Дзы-

гъуыр. 

3. Выбери правильный вариант. 

Зелим цæры Дзæуджыхъæуы.
Джызæлы.

Зелимтæм ис
хъазæнтæ.
цæрæгойтæ.

Лæппу сæ
бирæ уарзы.
нæ уарзы.
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4. Прочитай предложения, вставляя 
    пропущенные слова.

   Фатимæ дзуры: …          Чермен дзуры: …

5. Прочитай слова и найди соответствующие 
    им картинки.

уасæггогызбабыз

хъаз карк
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6. Мудрая Сова учит нас.

цъæх бур сырх урс сау морæ

7. Прочитай слова и выбери правильный ответ.

 урс/цъæх    бур/сау   цъæх/ морæ

 сырх/бур    цъæх/сырх  сау/урс

8. Прочитай словосочетания и найди
    соответствующие им картинки.
 

1  морæ къæбыла
4  сырх цывзы 

2  цъæх бирæгъ
5  цъæх хъæдур

3  урс хъаз
6  бур нартхор

хуыз – цвет
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9. Дополни предложения и прочитай их. 

Нанайы цæхæрадоны зайы … нартхор, … цывзы.
… хъаз лæууы доны цур.
Хъæды цæры … бирæгъ.

61–62. Фæлхат кæнæм

63–65. Куыд хуыздæр цæргæ у?
         Как лучше жить?

1. Мудрая Сова учит нас.

1  иу – фыццаг – первый
2  дыууæ – дыккаг – второй
3  æртæ – æртыккаг – третий 
4  цыппар – цыппæрæм – четвёртый
5  фондз – фæндзæм – пятый 

2. Ты запомнил, чему тебя учила Мудрая Сова?

– Алан, ды кæцы къласы ахуыр кæныс?
– Æз ахуыр кæнын дыкк... къласы.
– Сослан, ды та кæцы къласы ахуыр кæныс?
– Æз та фæндз... къласы ахуыр кæнын .

^
^
^

^
^
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1
2

3
4

5

3. Прочитай предложения, выбирая нужное число.

Артур бацахста фыццаг бынат. 
Аслан та бацахста … бынат. 

Къуырийы дыккаг бон у дыццæг.
Къуырийы … бон та у æртыццæг.

Фатимæ у æртыккаг сывæллон.
Йæ кæстæр æфсымæр Инал та у … сывæллон. 

Томæ бады цыппæрæм партæйыл. 
Æхсар та бады … партæйыл.

Фæндзæм къласы æз ахуыр кæндзынæн æндæр скъолайы.
… къласы æз ахуыр кæндзынæн ног скъолайы.

4. Прочитай предложения, вставляя 
     соответствующее слово.

Май у афæдзы … мæй.
Алан бацахста … бынат.
Мах ахуыр кæнæм … къласы.

5. Прочитай и выучи новые слова.

Алан Зауырæй хуыздæр 
кафы.

Алан танцует лучше 
Заура.

хуыздæр – лучше, лучший

фыццаг фæндзæм
дыккæгæм
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знаг – враг

тæрсгæ куыд кæной – чтобы боялись

куыд нæ уа – чтобы не было 

куыд уа – чтобы было

Мысты знаг у гæды.

Куыдз хъæрæй рæйы, 
гæдытæ дзы тæрсгæ 
куыд кæной, афтæ.

Зæххыл хæст куыд нæ уа! 

Уæ боныгты бирæ 
«фондзтæ» куыд уа!

Враг мышки – кошка.

Собака громко ла- 
ет, чтобы кошки 
её боялись.

Чтобы на земле 
не было войны!

Чтобы в ваших 
дневниках было много 
пятёрок!

6. Послушай и прочитай.
Лев Толстой

 
Куыд хуыздæр цæргæ у?

Иу лæг загъта, мæн, дам, фæнды афтæ цæрын, знæгтæ 
мæ тæрсгæ куыд кæной. 

Иннæ та загъта:
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– Хуыздæр у афтæ цæрын, знæгтæ дæ тæрсгæ куыд 
кæной, хæлæрттæ та – уарзгæ.

Æртыккаг та загъта:
– Хуыздæр у афтæ цæрын, знаг дын куыд нæ уа, иууылдæр 

дæ хæлæрттæ куыд уой. 
Астемыраты	Изеты	тæлмац

7. Кто как сказал? Прочитай, найди соответствия 
    с текстом.

Фыццаг лæг 
загъта: 

Дыккаг лæг 
загъта: 

Æртыккаг лæг 
загъта:

«Мæн фæнды афтæ цæрын, 
знæгтæ мæ тæрсгæ куыд кæной, 
хæлæрттæ та мæ куыд уарзой».

«Мæн фæнды афтæ цæрын, знаг 
мын куыд нæ уа». 

«Мæн фæнды афтæ цæрын, 
знæгтæ мæ тæрсгæ куыд кæной». 

дам – мол, дескать
иннæ – другой,
 следующий
фæндын – хотеть
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куыд уарзой куыд нæ уа

8. Поговори со своими одноклассниками, 
    используя образец.

       – Дæу цы фæнды?  – Мæн фæнды… . 

    – Мæн нæ фæнды … . 
     – Мæн та фæнды… .

9. Прочитай предложения, вставляя 
     соответствующие слова.

– Мæн фæнды афтæ цæрын, знаг мын … … 
… . 
– Мæн та фæнды афтæ цæрын, ме ’мбæлттæ 

    мæ … .

66–68. «Уæд нæ бодз цæй сæрæн уыди!»
               «Как у нас-то козёл что за умный был!»

1. Послушай, прочитай и повтори.

Альбинæ цæуы денджызы былмæ йæ бинонтимæ.
Альбинæ йæ хоимæ компьютерыл хъазы. 
Чызг йæ гæдыимæ хъазы.
Альбинæ йе ’фсымæр Зауыримæ кæсы телевизормæ.
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2. Что было вчера?

Абон 
(сегодня)

 Абон у хур бон.

 Знон
 (вчера)

 
 Знон уыдис къæвда бон.

 

  
 Лæппу цæуы.      Лæппу цыдис.

Ирæ хызын хæссы.     Ирæ хызын хаста.

Мамæ кас фыцы.      Мамæ кас фыхта.

3. Послушай песню. Скажи, кто что делал.

Куыстуарзаг бинонтæ

Нана хъуылæг … ,   Хади чъырæй … ,
Дада хуымзæхх … ,   Хаби бæлас … ,
Таму сугтæ … ,   Лади кæсаг … ,
Фари гуымбыл … ,   Мæди уынгтæ … .
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4. Прочитай и выучи новые слова.

Мæнæ ай цы у?    Что это (есть)?

Бодз у хæдзарон фос.   Козёл – домашнее животное.

Оля у сæрæн чызг.   Оля – расторопная девочка.
                                        

Алан, цæй сæрæн лæппу дæ!   Алан, какой ты молодец!

5. Послушай и прочитай стихотворение.

Уæд нæ бодз…

Уæд нæ бодз цæй сæрæн уыдис!..
Уый нын хъæдмæ дæр куы цыдис,
Суг дæр саста,
Дон дæр хаста,
Кас фыхта бабайæн, 
Кас фыхта нанайæн.
 
   Уырыссаг	фольклорæй
	 	 	Астемыраты	Изеты	
	 	 	 	 	 тæлмац

уæвын (уын) – быть

сæрæн – ловкий, расторопный

бодз – козёл

цæй – какой; ну
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6. Выбери правильный вариант.

Уæд нæ бодз цæй сæрæн уыдис!..
рæсугъд уыдис!..

Уый нын хъæдмæ дæр
куы тахтис,
куы цыдис,

Суг дæр
саста,
ласта,

Дон дæр цымдта,
хаста,

Бабайæн æмæ нанайæн кас
фыхта.
кодта.

7. Прочитай текст. Вставь недостающие 
     окончания.

Куыстуарзаг чызг

Знон Зæлинæ уыд  йæ нанамæ. Зæлинæ йæ 
нанайæн æххуыс код : кæрт марз , тæбæгътæ æх- 
сад , рыгтæ сæрф . Зæлинæ дуканимæ ацыдис æмæ 
балхæд  дзул æмæ æхсыр. 

Зæлинæ у куыстуарзаг чызг. 

8. Семь их ровно, посмотри! Всех запомнил? 
     Повтори!

Къуырийы бонтæ – дни недели
къуырисæр – понедельник
дыццæг – вторник
æртыццæг – среда
цыппæрæм – четверг

майрæмбон – пятница
сабат – суббота
хуыцаубон – воскресенье
къуыри – неделя
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69–71. Ахуыр кæнæм æмдзæвгæтæ 
æмæ зарджытæ

Учим стихи и песни

1. Споём вместе!

                 Балцы
Балцы рараст и Æхсæрæг,
Балцы рараст и Тæрхъус.
Зарынц афтæ хорз, æмæ сæм
Мин азы дæр хъус!

Б а з а р д : 

Зарынц хæхтæ, зарынц фæзтæ,
Зарынц мæргътимæ дзæбæх.
Ехх, куыд хорз дæ, уарзон бæстæ!
Ехх, куыд хорз дæ, уарзон зæхх!

Хъусынц зарæгмæ Зыгъарæг,
Рувас, Бирæгъ æмæ Саг:
«Цæй-ма, иумæ сисæм зарæг, –
Зарæг – зæрдæйы фæндиаг».

Б а з а р д .    
																							Чеджемты	Геор

балц – поход, 
            путешествие
рараст кæнын – 
       отправиться в путь
мин – тысяча
зæрдæ – сердце
фæндиаг – предмет
              желаний
Иумæ сисæм зарæг. – 
Вместе запоём песню.
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Чи рараст и балцы? Саг æмæ Уызын
Æхсæрæг æмæ Тæрхъус

Куыд зарынц Æхсæрæг 
æмæ Тæрхъус?

Хорз
Æвзæр

Чи хъусы зарæгмæ?
Бæх, Род, Хъуг, Фыс
Зыгъарæг, Рувас, Бирæгъ,

    Саг

3. Послушай и прочитай текст песни.

Рувас

Рувас хъæдæй рацыди 
    сусæгæй.
Хъæуы ’рдæм фæраст кодта 
    сусæгæй.
Кæркдонмæ дын бахъуызыд 
    сусæгæй.
Карк агурын байдыдта 
    сусæгæй,
Уалынмæ дын хæдзарæй
    сусæгæй
Рацыд баба къæрныхмæ,
    сусæгæй.
Хорз нæу давын кæркдонæй 
    сусæгæй.
	 	 	 	 	 	 	Цæрукъаты	Валодя

хъæдæй рацыди – 
  из леса вышла 
хъæуы ’рдæм – 
  в сторону села
фæраст кодта – 
  направилась
кæркдонмæ – к курятнику
бахъуызыд – подкралась
хорз нæу – нехорошо
давын – воровать
уалынмæ – вдруг
къæрных – вор

2. Прослушай ещё раз песню и выбери 
    правильный вариант.
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4. Послушай и прочитай текст песни.

Дзиба-дзиу

– Дзиу-хъуыдатт, дзиу-хъуыдатт,
Ратт мын хоры гага, ратт.
Науæд нæй, нæй-нæй-нæй,
Айк нæ фендзынæ мæнæй. 

– Дзиба-дзиба, дзиу-дзиу-дзиу,
Карк, сырх уасæг æмæ цъиу,
Холлаг дардзынæн сымахæн,
Айрæзут, мæ цъиутæ, тагъддæр! 

	 	 	 	 Айларты	Чермен

5. Спойте песню «Дзиба-дзиу».

6. Прочитай предложения, вставляя 
пропущенные окончания.

– Абон æз цæу… ме ’мбал Æхсармæ. Давид, ды дæр 
цæу… Æхсармæ?

– Æмæ кæм цæр… Æхсар?
– Уый цæры Абайты Васойы уынджы. 

уынг – улица
уынджы – на улице
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7. Назови предметы. Составь слово по первым
    буквам картинок.

8. Ты запомнил цвета?
 

72–74. Уалдзæг
      Весна

1. Послушай, прочитай и повтори.

Къуырисæр у къуырийы фыццаг бон.
Дыццæг у къуырийы дыккаг бон.
Æртыццæг у къуырийы æртыккаг бон.
Цыппæрæм у къуырийы цыппæрæм бон.

...
къаба

...
сыф

...
цъиу

...
хæфс

...
дидинæг
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2. Прочитай и запомни, как называются времена 
    года.

      зымæг                        уалдзæг   

               сæрд          фæззæг 

3. Пройди по дорожке лабиринта и ты узнаешь: 
    в какое время года спит мишка; когда
    появляются подснежники; когда поспевает
    малина; когда птицы улетают в тёплые края.

афæдзы афонтæ – времена года

сæрды зымæджы фæззæджы уалдзæджы



95

4. Какое время года напомнимают тебе эти 
     фотографии?

сæрд

зымæг

уалдзæг

фæззæг

5. Споём вместе!

     Уалдзыгон зарæг

– Цъывви-цъывви, цъиу-цъиу-цъиу! –
Бæласæй ныззарыд цъиу.
Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур,
Цъиу-цъиу-цъиу, цъыбар-цъыбур!

– Цъывви-цъывви, цъиу-цъиу-цъиу,
Ацы ’рттиваг, цымæ, циу?
– Лæппын сыфыл кафы хур …
Цъиу-цъиу-цъиу, цъыбар-цъыбур!

		 	 	 	 		Астемыраты	Изет

ныззарыдис – запел
æрттиваг – блестящий
Цымæ циу? – Что же это?
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6. Выучи новые слова и предложения.

7. Поздравим своих мам.

8. Прочитай предложения, вставляя 
   пропущенные слова. Ты запомнил цвета?

… хур æмæ … бабыз.  … бæлас æмæ … хæфс.

… арс æмæ … чыргъæд. … митын лæг æмæ … æврагъ.

75–76. Фæлхат кæнæм
77–78. Цы зонæм, уый бæрæг кæнæм.

Мæ зынаргъ мад!

Арфæ дын кæнын 
сылгоймæгты бæрæгбоны фæдыл. 

Æнæниз æмæ амондджын у!

 Сослан

Арфæ дын кæнын сылгоймæгты 
бæрæгбоны фæдыл! –

Поздравляю тебя с женским 
праздником!

Æнæниз æмæ амондджын у! – 
Будь здорова и счастлива!
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IV четверть
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79–81. Æнкъард Маймули
            Грустная Обезьяна

1. Послушай, прочитай и повтори.

Знон хорз бон уыдис.
Лæппу скъоламæ цыдис.
Ирæ хызын хаста.
Дада сугтæ саста.

2. Прочитай и выучи новые слова.

Чи дæ афæзмыдта?         Кто тебя передразнил?
 

Цæмæн мæ мæстæй марыс?     Почему ты меня дразнишь?

Къæбыла у æххормаг.        Щенок голоден.

мæстæй марын – дразнить

æххормаг – голодный 

фæзмын – подражать, дразнить
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дойны – жажда

Дойны мын у.          Я хочу пить.

Æз мысын мæ райгуырæн        Я тоскую по родине.
бæстæ. 

– Ды искæй афæзмыдтай?       – Ты кого-нибудь 
        передразнил?
– Нæ, никæй.          – Нет, никого.

3. Работа в парах. Побеседуйте друг с другом.

– Алан искæй афæзмыдта?

– Алан искæй мæстæй мардта?
– Алан искæй бафхæрдта?

– Нæ, Алан никæй 
 афæзмыдта.

– Нæ, … 
– Нæ, …

4. Послушай и прочитай по ролям сказку.

Æнкъард Маймули

– Маймули, уæ Маймули, цæмæн кæуыс? Исчи дæ 
 афæзмыдта?
– Ничи…
– Исчи дæ мæстæй мардта?
– Ничи…
– Исчи дæ бафхæрдта?

мысын – тосковать, вспоминать

искæй – кого-нибудь
никæй – никого
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– Ничи…
– Маймули, æххормаг дын у?
– Нæу… 
– Дойны дын у?
– Нæу… 
– Уæдæ цæмæн кæуыс, Маймули? 
– Мысын райгуырæн тар хъæды бæлæстæ… 
 Стыр хур… Мæ хоты. Мæ дзæбæх ставдцæст, 
 дынджырхъус хоты…

 Чеджемты	Геор

5. Почему плакала обезьяна? Найди ответ в 
сказке.

6. Мудрая Сова учит нас. 

         стыр                            стырдæр          æппæты стырдæр

рæсугъд – рæсугъддæр – æппæты рæсугъддæр;
æнкъард – æнкъарддæр – æппæты æнкъарддæр
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7. Измени слово по образцу (упр. 6).

фæлмæн – фæлмæн… – æппæты фæлмæн…
сæрæн – сæрæн… – æппæты сæрæн…
хъæлдзæг – хъæлдзæг… – æппæты хъæлдзæг…

8. Закончи предложения.

Пыл у бæрзонд, жираф та у…

Куыдз у æххормаг, гæды та у ….

Тæрхъус у æнкъард, 
маймули та у … .     

9. Подбери ответы к вопросам.

Чи у сæрæндæр лæппу?
Зауырбег у сæрæн лæппу, Сослан та у сæрæндæр.
Цавæр халсар у сырх?
Мæймæбулкъ у сырх, пъамидор та у сырхдæр.
Цы у уазалдæр?
Фæззæг у уазал, зымæг та у уазалдæр.
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82–84. Бабайы хуртæ
                           Дедушкины солнышки

1. Споём вместе!
 Мадæлон æвзаг

Мах нырма стæм сабитæ, 
Афтæмæй фыссæм.
Ахуыр кæнæм абетæ, – 
Чингуытæ кæсæм.

Базард: Цас уарзæм ирон æвзаг, 
Уый зæгъæн дæр нæй!
Мады рæвдыд, мады ад 
Базыдтам дæуæй.

Цас аргъæуттæ базыдтам, – 
Цас диссæгтæ, цас!
Раст цыма зæрватыккау 
Чиныг у æгас. 

Базард.	
Бон-изæрмæ кадджытæ 
Мах фæкæсæм фаг.
Зæрдæйæн куыд адджын дæ, 
Мадæлон æвзаг!

Базард. 
                           Чеджемты	Геор
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2. Послушай и прочитай дедушкин наказ. 

Дадайы хуртæ

– Охх, бафæлладтæн, – загъта зæронд лæг æмæ дурыл 
æрбадтис. 

– Мах дæр бафæлладыстæм, баба, – загътой йæ фырты 
фаззон лæппутæ Алан æмæ Сослан.

– Сымах та цæмæй бафæлладыстут, бабайы хуртæ?
– Скъолайы ахуыр кодтам, баба, – дзуапп радта Алан, 

– æнæхъæн аз! 
Зæронд лæг дисгæнæгау бакодта:
– Æнæхъæн аз?! Æмæ цы ахуыр кодтат æнæхъæн аз?
– Бирæ цыдæртæ!– дзуапп радта Сослан. – Базыдтам 

дамгъæтæ фыссын. Базыдтам чиныджы кæсын. 
Алан дæр та ныхас йæхимæ айста: 
– Иронау зарыдыстæм. Иронау аргъæуттæ кастыстæм. 

Ахуыргæнæг нын иронау дзурын амыдта.
Зæронд лæгæн йæ цæсгом ныррухс фыр цинæй: 
– Сымах тынг хорз лæппутæ стут, бабайы хъæбултæ! 

Ахуыр кæнут ирон æвзаг! Иронау зарут, иронау дзурут! 
Уæ зæрдыл бадарут, бабайы хуртæ: мадæлон æвзаг 
мыдау адджын у, мады хъæбысау хъарм æмæ æхсызгон у. 

фаззон – близнец
æнæхъæн – целый
ныхас исын – взять 

 слово
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3. Прочитай стихотворение.
 
      Хистæр æмæ кæстæр

Хистæрæн кæстæр куы ратта æгъдау,
Кæстæрмæ ничи æрхæсдзæн уæд фау.
Хистæрæн кæстæр куы ратта бынат,
Кæстæр уыдзæни уæд хорзыл нымад.
Кæстæр куы фæрса хистæры зондæй,
Уæд никуы фæрæдидзæн сонтæй.

        Дзасохты	Музафер

4. Выбери правильный вариант.

Хистæрæн кæстæр куы ратта æгъдау,
аргъау,

Кæстæрмæ ничи æрхæсдзæн
уæд

мæнæу.
фау.

Хистæрæн кæстæр куы ратта
бынат,
цæгат,

Кæстæр уыдзæни уæд
хорзыл нымад.
æвзæрыл нымад.

æгъдау – традиция, обычай; 
здесь:	уважение
ничи – никто
фау хæссын – порицать, осуждать
зонд – ум, знание
фæрæдийын – ошибиться
сонт – глупый, глупо, необдуманно
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Кæстæр куы фæрса хистæры
амондæй,
зондæй,

Уæд никуы фæрæдидзæн
сонтæй.
бонтæй.

85–87. Чи нын баххуыс кæндзæнис?
              Кто нам поможет?

1. Послушай, прочитай и повтори.

Т.: Дæ бон хорз!
     Цы кусыс?

Æ.: Зымæгмæ фыцын
      вареннæ.

Т.: Цæмæй?
Æ.: Æрыскъæфæй.
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Æ.: Фен-ма йæ,
     адджын у?

Т.: Сæкæр ыл гыццыл
    ис. Чи нын баххуыс 
    кæндзæнис?

Æ.: Ссарæм-ма
     аргъæутты феяйы.
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Æ., Т.: Дæ бон хорз, 
         Фея! Баххуыс-
         ма нын кæн!

Ф.: Цы уæ хъæуы?
Æ., Т.: Сæкæр.

Ф.: Цы дзы кæнут?
Æ., Т.: Вареннæ 
         фыцæм.
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Ф.: Мæнæ уын 
     сæкæр.

Æ., Т.: Бузныг.
         Хæрзбон.
Ф.: Фæндараст.

Æ.: Мæнæ цы хорз у!
     Фея нын баххуыс
      кодта.

88–89. Фæлхат кæнæм
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90–92. Зокъо-хæдзар
               Грибок-теремок

Гриб – Зокъо
Кузнечик – Цъырцъыраг
Муравей – Мæлдзыг
Бабочка – Гæлæбу 
Мышь – Мыст

Лягушка – Хæфс 
Лиса – Рувас 
Заяц – Тæрхъус
Воробей – Сырддонцъиу 
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Цъырцъыраг. Гъей, фæтагъд 
кæн, мæ лымæн.
Мæлдзыг. Цы тагъд кæнон? 
Баййафдзынæн. 
Цъырцъыраг. Уæлæ-ма скæс.
Гæлæбу: Бауадз-ма мæ 
зокъойы бынмæ.

Мæлдзыг: Кæдæм дæ 
æрбауадзон, иунæгæй дзы 
тыххæй куы бацыдтæн. 
Гæлæбу: Ныххуылыдз дæн, 
тæхын нал фæразын. Охх!
Мæлдзыг: Цæй, афтæ 
фæуæд. Зæрдæхудты бæсты 
къуындæгæн бафæраздзыстæм.
Гæлæбу: Стыр бузныг! 
Гæлæбу æмæ Мæлдзыг 
(зарынц): 

I
Кузнечик: Эй, поторопись, 
дружище!
Муравей: Куда мне 
торопиться? Успею.
Кузнечик: А ты погляди туда.
Бабочка: Пусти меня под 
грибок.

Муравей: Куда же я тебя 
пущу, я один тут кое-как 
уместился. 
Бабочка: Промокла я, ле-
теть не могу. Ой!
Муравей: Ну, так и быть. В 
тесноте, да не в обиде.

Бабочка: Благодарю.
Бабочка и Муравей 
(поют):



111

Льётся дождь, грохочет гром,
Грохочет гром, грохочет 
гром.
Хорошо нам здесь вдвоём,
Нам здесь вдвоём.
Хоть и тесен этот дом,
Мы не мокнем под дождём,
Под дождём, под дождём.

Мышка: Пи, пи, пи!
Бабочка: Кто там?
Муравей: Кто там?
Мышка: Это я, Мышка! 
Пустите под грибок, вода с 
меня ручьём течёт.

Муравей: Куда мы тебя 
пустим, тут и места-то нет.

Бабочка: Совсем места 
нет.

Ам дыууæйæ бадæм мах,
Бадæм мах, бадæм мах,
Уарынæй æмбæхсæм мах, 
Æмбæхсæм мах.
Æппындæр ныл нæ уары,
Нæ уары, нæ уары.
Æппындæр ныл нæ уары,
Ацы зокъо-хæдзары.

Мыст: Цъи, цъи, цъи!
Гæлæбу: Чи дæ?
Мæлдзыг: Чи дæ?
Мыст: Уый æз дæн, Мыст.
Бауадзут-ма мæ уæ 
зокъойы бынмæ, бынтондæр 
ныддонласт дæн.
Мæлдзыг: Кæдæм дæ 
æрбауадзæм? Бынат дæр дзы 
куы нæ ис.
Гæлæбу: Æппындæр дзы 
бынат нæй.
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Мыст: Бауадзут мæ, уæ 
хорзæхæй.
Мæлдзыг: Цæй, рацу. 
Гæлæбу: Фæуæд афтæ. 
Гæлæбу, Мæлдзыг, Мыст 
(зарынц):
Ам æртæйæ бадæм мах,
Бадæм мах, бадæм мах, 
Уарынæй æмбæхсæм мах, 
æмбæхсæм мах.
Æппындæр ныл нæ уары,
Нæ уары, нæ уары.
Æппындæр ныл нæ уары
Ацы зокъо-хæдзары.  

Мышка: Пустите, 
пожалуйста.
Муравей: Ладно, иди.
Бабочка: Так и быть.
Бабочка, Муравей, Мышка 
(поют):
Льётся дождь, грохочет гром,
Грохочет гром, грохочет гром.
Хорошо нам здесь втроём,
здесь втроём, здесь втроём.
Хоть и тесен этот дом,
Мы не мокнем под дождём,
под дождём, под дождём.
Мы не мокнем, мы не мокнем,
Мы не мокнем под дождём.
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II
Воробей (кашляет,	
чихает):
Чик-чирик, чик-чирик.
Муравей: Кто там?
Бабочка: Кто там?
Мышка: Кто там?
Воробей (хриплым	
голосом):
Это я, Воробей. Пустите меня 
под грибок.
Муравей: Куда же мы тебя 
пустим? Тут и места нет.

Бабочка: Совсем места 
нет.
Мышка: Места нет.

Сырддонцъиу (хуыфы,	
æхснырсы):
Чъыкк, чъывви, чъыкк!
Мæлдзыг: Чи дæ?
Гæлæбу: Чи дæ?
Мыст: Чи дæ?
Сырддонцъиу (фæсус	
хъæлæсæй): Æз дæн 
Сырддонцъиу. Бауадзут мæ 
зокъойы бынмæ. 
Мæлдзыг: Кæдæм дæ 
æрбауадзæм? Бынат дæр 
дзы куы нæ ис.
Гæлæбу: Æппындæр дзы 
бынат нæй.
Мыст: Бынат дæр дзы нæй.
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Сырддонцъиу: Мæ базыр-
тæ мын их ныххоста (æпчхи), 
мæ систæ уарынмæ ныххуы-
лыдз сты, бауадзут мæ. 
Мæлдзыг: Цæй, афтæ 
фæуæд, рацу ды дæр 
зокъойы бынмæ.
Гæлæбу: Рауай зокъойы 
бынмæ.
Мыст: Рауай.
Мыст, Гæлæбу, Мæлдзыг, 
Сырддонцъиу (зарынц): 
Ам цыппарæй бадæм мах,
Бадæм мах, бадæм мах,
Уарынæй æмбæхсæм мах,
Æмбæхсæм мах.
Тæрхъус: Чи ис зокъойы 
бын, фервæзын мæ кæнут, 
бамбæхсут мæ, рувас мæ 
æрбасуры.

Воробей: Мои крылышки 
градом побило (апчхи), 
пёрышки дождём намочи-
ло, пустите.
Муравей: Ладно, так и 
быть, иди и ты к нам под 
грибок.
Бабочка: Иди под грибок.

Мышка: Иди.
Мышка, Бабочка, 
Муравей, Воробей (поют):
Хорошо нам вчетвером, 
вчетвером.
Мы не мокнем под дождём,
под дождём, под дождём.
Заяц: Кто там под грибком, 
спасите меня, спрячьте, за 
мной лиса гонится.
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Мæлдзыг: Кæм дæ 
бамбæхсæм, ракæс-ма, 
цалæй дзы æрæмбырд стæм, 
уымæ. Зокъо гыццыл у, ды 
та уæртæ цæйас дæ.
Тæрхъус: Бауадзут мæ 
тагъддæр, уæртæ пыхсыты 
къæрцц-къæрцц хъуысы, 
рувас мæ æрбаййафы.
Мæлдзыг: Нæ зонын, цы 
чындæуа, ам ницы хуызы 
бацæудзынæ. Иугыццыл 
фæлæуу, ауынаффæ кæнæм.
Тæрхъус (кæуы): Куыд 
фæлæууон? Рувас мæ 
бахæрдзæн.
Мæлдзыг: Тæрхъус ам 
ницы хуызы бацæудзæн, 
исчи æддæмæ ахизæд, 
æмæ уæд бамбæхсдзыстæм 
Тæрхъусы, кæннод 
тæригъæд у. 
Гæлæбу: Æз ацæудзынæн. 
Тæрхъусæн тæригъæд кæнын. 
Мæлдзыг: Ды кæдæм 
цæуыс, дæу Рувас уайтагъд 
апирдзæн.
Мыст: Æз ацæудзынæн, 
æз дæр тæригъæд кæнын 
Тæрхъусæн.
 Мæлдзыг: Цытæ дзурыс, 
дæу Рувас уыциу ныхъуырд 
акæндзæн.

Муравей: Куда же мы тебя 
спрячем, смотри, сколько 
нас тут собралось. Грибок 
маленький, а ты вон какой 
большой.
Заяц: Пустите скорей, вон 
там уже кустики трещат, это 
лиса приближается.

Муравей: Не знаю, как 
и быть, тебе здесь никак 
не поместиться. Подожди 
минутку, мы посоветуемся.

Заяц (плачет): Я не могу 
ждать. Лиса меня съест.

Муравей: Зайцу здесь 
никак не поместиться, пусть 
кто-нибудь из нас наружу 
выйдет, тогда уж Зайца 
спрячем, жалко его очень. 
Бабочка: Я выйду. Мне 
Зайчика жалко. 
Муравей: Тебе нельзя, тебя 
Лиса мигом растопчет.

Мышка: Я выйду, мне тоже 
Зайца жалко. 

Муравей: Куда тебе, тебя 
Лиса разом проглотит.
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Сырддонцъиу: Уæдæ уæд 
æз цæуын. Æз æппæтæй 
тынгдæр тæригъæд кæнын 
Тæрхъусæн. 
Мæлдзыг: Ды дæр нæ 
ацæудзынæ.
Иууылдæр иумæ: Æмæ 
уæдæ куыд?
Мæлдзыг: Æз цæуын. 
Рауай, Тæрхъус, амбæхс 
зокъойы бын, Рувасы размæ 
та æз рацæудзынæн. 

Воробей: Тогда я выйду. 
Мне больше всего жалко 
Зайца. 

Муравей: И ты не пой-
дешь.
Все вместе: А как же 
быть?
Муравей: Я пойду. Иди, 
Заяц, прячься скорей под 
грибок, а твою Лису я 
встречать буду.

Рувас: Тæрхъус ауылты нæ 
фæцæйлыгъди?
Мæлдзыг: Нæ, нæ 
фæцæйлыгъди.
Рувас: Мыййаг ам нæ 
бамбæхст?
Мæлдзыг: Кæм дзы хъуамæ 
бамбæхса?
Рувас: Ам чидæр и.
Гæлæбу, Сырддонцъиу: 
Ничи дзы ис, ничи дзы и.
Рувас: Ничи дзы и?!
Мæлдзыг: Ныртæккæ-ма, 
Рувас, ардыгæй адде у, 
цалынмæ ма сæрæгас дæ, 
уæдмæ.
Рувас: Ничи йæм кæсы 
амæ! Мæлæты хъæбатыр! 
Æз дæ, сайæгой, иу дæнда-

Лиса: Заяц здесь не 
пробегал?
Муравей: Нет, не пробе-
гал.
Лиса: Не тут ли он 
спрятался?
Муравей: Где ему тут 
спрятаться?
Лиса: Тут кто-то есть.
Бабочка, Воробей: Никого 
здесь нет. Никого здесь нет.
Лиса: Никого здесь нет?!
Муравей: А ну-ка, Лиса, 
убирайся-ка ты отсюда, 
пока цела.

Лиса: Ишь, какой храбрец-
молодец! Да я тебя, 
обманщик, одним зубом 

III
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гæй акъæмс кæндзынæн! 
Иу дзæмбыйæ дæ ацъæл 
кæндзынæн! 
Рувас: Суадз мæ, Мæлдзыг, 
никæмæ уал бавналдзынæн.
Мæлдзыг: Цæугæ, цæй. 
Кæннод дын хуыздæр нæ 
уыдзæн.
Мæлдзыг: Гъей, рацæут 
иууылдæр! Уаргæ нал 
кæны, Рувас дæр алыгъди.
Мæлдзыг: Ай цы диссаг 
у, раздæр иунæгæй нæ 
цыдтæн зокъойы бын, 
ныр та дзы не ’ппæт дæр 
бацыдыстæм.
Хæфс (худы): Ай-гъайдæр, 
зокъо…
Мæлдзыг: Зокъо рæзгæ 
скодта.
Гæлæбу: Сырæзыд зокъо.
Мыст: Зокъо сырæзыд. 
Сырддонцъиу: Сырæзыд. 

перекушу! Одной лапой 
растопчу! 

Лиса: Отпусти меня, Мура-
вей, я никого больше не трону.
Муравей: Ну, ладно, 
ступай, а то ещё хуже будет.

Муравей: Эй, выходите 
все, кончился дождик, 
ушла Лиса!
Муравей: Как же так, 
раньше мне одному под 
грибом тесно было, теперь 
вдруг всем место нашлось.
Лягушка (смеётся): Эх вы, 
гриб-то...
Муравей: Гриб вырос.

Бабочка: Вырос гриб. 
Мышка: Гриб вырос.
Воробей: Вырос.
Муравей: Спасибо, Грибок.
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Все: Спасибо, Грибок-
теремок.
Гриб: Моё дело неболь-
шое, а друг другу спасибо 
скажите. От грозы вас 
сердце доброе укрыло, от 
врага дружба спасла.
Так-то!

Мæлдзыг: Бузныг, Зокъо!
Иумæ: Бузныг, Зокъо-
хæдзар!
Зокъо: Æз уын уыйас ницы 
феххуыс дæн. Мæнæн ма 
арфæтæ кæнут, фæлæ уæ 
кæрæдзийæн. Уæ фæлмæн 
зæрдæтæ æмæ уæ уæ хæлар-
дзинад бахъахъхъæдтой 
къæвдайæ дæр æмæ знагæй 
дæр. Афтæ, гъе!  
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93–95. Сæныкк зæхх куыд урæдта
             Как козлёнок землю держал

сæныкк – 
козлёнок 

цъиу – 
птичка

хæфс – 
лягушка

тæрхъус – 
заяц

бирæгъ – 
волк
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Бирæгъ: Æгæр æрттиваг у! 
Æгæр рæсугъд сты! Æгæр 
хъæр кæны! Ныссабыр æй 
кæн, дын, зæгъын!
Сæныкк: Кæй ныссабыр 
кæнон?
Бирæгъ: Дæ дзæнгæрæг.
Сæныкк: Ба-бахатыр кæн.
Бирæгъ: Адде у ме ’рдузæй!
Ам ма дæ куы фенон, уæд дæ 
æд дзæнгæрæг аныхъуыр-
дзынæн. 

Сæныкк: Ба-бахатыр кæн.
Бирæгъ: Утт-утт-утт!
Сæныкк: Уæуу, мæнæ цы 
тарст кæнын!
Сæныкк: Дæ бон хорз!
Тæрхъус: Хорз байрай!

Волк: Слишком яркое! 
Слишком красивое! 
Это слишком громко! 
Прекратить! Прекратить!
Козлёнок: Что 
прекратить?
Волк: Твой колокольчик!
Козлёнок: И-извините.
Волк: Убирайся с 
моего луга! Если я тебя 
здесь ещё увижу, я 
проглочу тебя вместе с 
колокольчиком!
Козлёнок: Из-звините!
Волк: Бу-бу-бу!
Козлёнок: Ой, какой 
страшный!
Козлёнок: Здравствуйте!
Заяц: Здравствуй, 
здравствуй!

I
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Сæныкк: Бахатыр кæн. Дæ 
бон хорз!
Хæфс: Æгас цу, æгас!

Козлёнок: Извините. 
Здравствуйте!
Лягушка: Здорово, 
здорово!
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Сæныкк: Дæ бон хорз! 
Кæдæй-уæдæй ма дæ 
федтон. Кæм уыдтæ?
Цъиу: Бæстæтыл 
фæхаттæн. Зæххы алыварс 
æрзылдтæн.
Сæныкк: Цы тæхудиаг 
дæ! Æз та мæнæ не ’рдузæй 
дарддæр никуыма уыдтæн.
Зæгъ-ма, дæ хорзæхæй, 
цыхуызæн у нæ Зæхх?
Цъиу: Зæхх – уый у бирæ 
быдыртæ, дидинджытæ, 
дыргъдæттæ, горæттæ…
Сæныкк: Быдыртæ, дидин-
джытæ, дыргъдæттæ… 
Рæсугъд у! 
Цъиу: Уæдæ циу! 
Сæныкк: Æмæ уæддæр 
цыхуызæн у Зæхх?
Цъиу: Зæхх у дынджыр 
фæткъуыйы хуызæн. 

Козлёнок: Здравствуй! 
Как давно я тебя не видел! 
Где ты была?
Птичка: Летала по разным 
странам. Всю землю 
облетела.
Козлёнок: Вот здорово! А 
я никуда дальше нашего 
луга не ходил. Скажи, 
пожалуйста, а какая она, 
наша Земля?
Птичка: Земля – это 
много лугов, цветов, садов, 
городов…
Козлёнок: Лугов, цветов, 
садов!.. Это красиво! 

Птичка: Да!
Козлёнок: А всё-таки, на 
что она похожа?
Птичка: Земля похожа на 
большое яблоко. 

93– 95
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Сæныкк: Уый дын гъе!
Сæныкк: Нæ Зæхх у 
фæткъуыйы хуызæн. Æмæ… 
Нæ, нæ, нæ мæ фæнды, 
нæ рæсугъд Зæхх æрхауа, 
уый. Бауромын æй хъæуы! 
Æрхъуыды кодтон: лæдзæг 
æмæ бæндæн хъæуы! 

Сæныкк: Гыццыл-ма 
фæлæуу. Фæлæуу-ма! Дæ 
хорзæхæй, дæ бæндæн-ма 
мын ратт! 
Хæфс: Мæ бæндæн? Æмæ 
мын ды та цы ратдзынæ?
Сæныкк: Нæ зонын…
Хæфс: Цæй æмæ мын дæ 
дзæнгæрæг ратт.
Сæныкк: Дзæнгæрæг? Æмæ 
мæнæн амæй зынаргъдæр куы 
ницы ис. Иунæг мын куы у!

Козлёнок: Здорово! 
Козлёнок: Наша Земля 
похожа на яблоко. 
Значит… Нет, нет, я не 
хочу, чтобы наша красивая 
Земля упала! Её надо 
удержать! Понял. Нужны 
палочка и верёвочка! 

Козлёнок: Постой! Постой! 
Дай, пожалуйста, мне 
верёвочку! 

Лягушка: Верёвочку? А 
ты что мне дашь? 
Козлёнок: Не знаю... 
Лягушка: Ну, дай тогда 
свой колокольчик.
Козлёнок: Колокольчик? 
Это же у меня самое дорогое! 
Он – единственный. 

II



124

Хæфс: Цæй, кæд нæ ивыс, 
уæд – бар дæхи.
Сæныкк: Айс, айс мæ 
дзæнгæрæг.
Тæрхъус: Цы дæ хъæуы? 
Къабуска?
Сæныкк: Нæ, иугыццыл 
цыргъ мих мæ куы уаид. 
Тæрхъус: Мих? Уæдæ, цæй 
æмæ, баивæм, ды мын цæфхад, 
æз та дын – мих.

Сæныкк: Ацы цæфхад мæхи 
дæр хъæуы, амонд мын хæссы. 
Тæрхъус: Куыд дæ фæнды, 
уæдæ афтæ.
Сæныкк: Разы дæн! Разы 
дæн! 
Сæныкк: Æмæ тæссаг бирæгъ 
та? О, фæлæ Зæхх куы ’рхауа, 
уæд бынтон бæллæх уыдзæн.

Лягушка: Ну, не хочешь 
меняться – не надо! 
Козлёнок: Возьми, возь-
ми мой колокольчик.
Заяц: Тебе что, капусты?

Козлёнок: Нет, мне бы 
колышек! 
Заяц: Колышек? Тогда 
давай меняться, я тебе 
колышек, а ты мне – 
подковку.
Козлёнок: Но подковка у 
меня на счастье.
Заяц: Не хочешь – не надо!

Козлёнок: Я согласен! Я 
согласен!
Козлёнок: А страшный 
волк? Но, если Земля 
упадёт, будет ещё страшнее! 
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Бирæгъ: А-гъа! Ам та дæ? 
Ныртæккæ дæ хæрдзынæн. 
Сæныкк: Иугыццыл-ма 
фæлæуу! Арв нырма нæргæ 
кæны. 
Бирæгъ: Нæры… Æмæ цы? 
Сæныкк: Æмæ йæ нæ 
зоныс? Зæхх тымбыл у, 
дынджыр фæткъуыйы 
хуызæн, æмæ йын 
æрхауынæй тæссаг у. 
Бирæгъ: Кæс-ма. Уæдæ 
ацы къæвдайы Зæхх ды 
урæдтай? Дидинджыты 
дæр, мæн дæр?
Хæфс: Мæн дæр?

Сæныкк: О. 
Бирæгъ: Хатыр, дæ 
хорзæхæй! Хатыр! 

Волк: Ах, ты снова здесь?! 
Сейчас я тебя съем! 
Козлёнок: Подожди не-
много! Ещё в небе гремит.
 
Волк: Гремит… Ну и что? 
Козлёнок: А ты что, не 
знаешь? Наша Земля круг-
лая, как большое яблоко. И 
она может упасть. 

Волк: Понятно. Ты, значит, 
Землю держал в грозу? И 
эти цветы, и меня держал 
тоже?
Лягушка: И меня держал 
тоже? 
Козлёнок: Да. 
Волк: Извини меня, 
пожалуйста! Извини!

III
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Хæфс: Мæнæн дæр 
ныххатыр кæн.
Тæрхъус: Гъа, дæ цæфхад 
айс фæстæмæ.
Хæфс: Стæй дæ дзæнгæрæг.

Бирæгъ: Кæс-ма, цы 
гыццыл у, афтæмæй мæ нæ 
фæтарсти.
Тæрхъус: Къæвдайæ дæр 
нæ фæтарсти.
Хæфс: Тынг стыр хъуыддаг 
бакодта.
Цъиу: Уæдæ. Тæрккъæвда-
йы бон Зæхх уромынæй 
ахсджиагдæр хъуыддаг нæй. 
Хæфс: Æз дæр ыл иугыццыл 
фæхæцон?
Сæныкк: О. 
Бирæгъ: Æз дæр 
фæхæцон? 

Лягушка: И меня тоже 
извини!
Заяц: Возьми свою 
подкову.
Лягушка: И свой 
колокольчик тоже.
Волк: Смотри-ка! Какой 
маленький, а меня не 
испугался. 
Заяц: Грозы тоже не 
испугался. 
Лягушка: И сделал такое 
большое дело! 
Птичка: Да. Самое главное 
– в грозу Землю держать. 

Лягушка: А можно мне 
тоже немножко подержать? 
Козлёнок: Да. 
Волк: А можно мне?
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96–98. Тъæпæнгакк
       Топтыжка

I
Тар хъæды астæу уыдис иу хæдзар. Уыцы хæдзары 

цардис мадæл арс йæ лæппын Тъæпæнгаккимæ. Мадæл 
арс-иу бон-сауизæрмæ пецы сæр хуыссыд. Арсæн ма уæдæ 
зымæгон æндæр цы куыст и? 

Тъæпæнгаккы та хуыссæг нæ ахста. Нæ уагъта йæ 
мады:

– Хъæдмæ-ма мæ ауадз! 
Мад та афтæ зæгъы: 
– Æппындæр дæ уым ницы хъуыддаг и! Кæд федтай, 

цымæ, зымæгон æрсыты хъæды рабыр-бабыргæнгæ. Ныф- 
фынæй у!

– Кæд афтæ у, – загъта Тъæпæнгакк, – уæд мæхæдæг 
ацæудзынæн æмæ æркæсдзынæн, а рухс дунейыл цы 
хабæрттæ цæуы, уымæ. 
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II

Рацыди, кæсы. Мит æцæгæйдæр – урс-урсид. Бамбæрста 
Тъæпæнгакк, рудзынгæй йæм-иу цы æрттывта, уый. Цымæ 
йын куыд ис сисæн?

… Æмæ йыл бамбæлди цыдæр æнахуыр сырд. 
– Ды чи дæ? 
– Æз тæрхъус Тæкуыси. 
– Æз та арс Тъæпæнгакк. Цæй-ма, иумæ хъазæм.
(Тъæпæнгакк	 æмæ	 Тæкуыси	 райдыдтой	 дзоныгъыл	

бырын.	Фæлæ	сæ	дзоныгъ	асасти.)
Уый ницы кæны. Тæкуыси та ног исты æрхъуыды 

кæндзæн. 
Æрбацыд Тъæпæнгакк йæ мадмæ. 
– Æз тæрхъусимæ балымæн дæн, йæ хъустæ – мæнæ 

ахæмтæ, йæ къæдзилæй та мæнæ афтæ-афтæ кæны. 
Мадæл арс смæсты: 
– Кæд федтай, цымæ, æрсыты тæрхъустимæ балымæн 

уæвгæ? Куыд нал дæ фенон хъæдмæ ацæугæ дæр æмæ 
тæрхъусмæ хæстæг бацæугæ дæр! 

Уæд Тæкуыси та цы баци? Мæгуырыбонтæ! Ууыл дæр 
дзæбæх æруади: 

– Цымæ кæд федтай, тæрхъустæ æрсытæй лымæнтæ 
кæной? Куыд нал дæ фенон хъæдмæ ацæугæ дæр æмæ 
арсмæ хæстæг бацæугæ дæр, афтæ! 

III

Бынтондæр æрæнкъард и Тъæпæнгакк. Æнхъæлмæ 
кæсы, кæд, мыййаг, йæ лымæн фæзынди. Йæ лымæн та, 
мæгуыр, йæхæдæг дæр Тъæпæнгакмæ æнхъæлмæ кæсы, 
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фæлæ хæдзарæй иуварс ацæуын нæ уæнды. Йæ мад æй 
нæ уадзы. 

Ралæууыд уалдзæг. Мадæл арс райхъал и æмæ йæ 
фырты хъæдмæ ракодта. Æмæ бафтыд, Тъæпæнгакк тæр-
хъусимæ кæм хъазыд, раст уыцы ранмæ. Цæй æмæ, дам, 
æй рацагурон. Рацыд бæрзонд былгæронмæ æмæ федта: 
доны кæйдæр хæдзар фæленк кæны, дон æй фæласы. 

(Хæдзары	 сæрыл	 –	 Тæкуыси	 йæ	 мадимæ.	 Тъæпæнгакк,	
фервæзын	 сæ	 кæнон,	 зæгъгæ,	 донмæ	 ныггæпп	 кодта,	
фæлæ	 йын	 йæхи	 дæр	 дон	 фæцæйласта.	 Ныр	 та	 Тæкуыси	
райдыдта	 йе	 ’мбалы	 ирвæзын	 кæнын.	 Сæ	 дыууæйы	 дæр	
донæй	раласта	Тæкуысийы	мад.)	

Афтæ гъе, уæдæй нырмæ иууылдæр иумæ цæрынц. 
Афтæ хуыздæр у.

мадæл арс – медведица 
хуыссæг нæ ахста – не спалось
Дæу уым ницы хъуыддаг и. – 
Тебе там нечего делать.
рабыр-бабыргæнгæ – слоняясь
дуне – мир
æнахуыр – странный
Цы баци?– Что с ним случилось?
Мæгуыры бонтæ! – 
 здесь: Батюшки!

æруади – досталось
Куыд нал дæ фенон! – Чтоб 
 я тебя больше не видел!
бынтондæр – совсем 
уæндын – сметь
уадзын – пускать
нæ уадзын – не пускать
ран – место
кæйдæр – чей-то
ирвæзын кæнын – спасать
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Топтыжка
 
В глухом дремучем лесу стояла избушка. И жила в той 

избушке медведица со своим медвежонком Топтыжкой. 
День-деньской спала медведица на печи. Что ещё 
медведям зимой делать? А Топтыжке не спалось. Стал он к 
медведице приставать.

– Пусти меня в лес!
А медведица ему говорит:
– Нечего тебе там делать! Где это видано, чтобы 

медведи зимой по лесу шатались. Спи!
– Ну, коли так, – решил Топтыжка, – сам пойду 

посмотрю, что там на белом свете делается.
Вышел, смотрит. Снег и правда белее белого. Вот оно 

что в окошке-то светилось! Как бы его достать? 
И повстречался ему зверь, ни на кого не похожий.
– Ты кто такой?
– Я – зайчик Чернохвостик, а ты?
– Я – медведь Топтыжка. 
– Ну, тогда давай вместе играть.
(Топтыжка	 и	 Чернохвостик	 стали	 кататься	 на	

санках.	Но	их	санки	сломались.)	
Ну, это не беда, зайчишка что-нибудь придумает. 
Вернулся Топтыжка к медведице. 
– Я с зайцем подружился, уши у него вот такие, и 

хвостиком всё вот так делает.
Медведица рассердилась. 
– Где это видано, чтобы медведи с зайцами дружили. Не 

смей больше в лес ходить, с зайцем дружбу водить. 
Ну, а зайчишка как? Ах ты батюшки, и ему досталось. 

– Где это видано, чтобы зайцы с медведями дружили? Не 
смей больше в лес ходить, с медведем дружбу водить.



131

99–100. Фæлхат кæнæм
101–102. Цы зонæм, уый бæрæг кæнæм.

Заскучал Топтыжка пуще прежнего. Всё ждёт: может, 
приятель покажется? А приятель-то, вон он, сам Топтыжки 
дожидается, а от дома отойти боится. Зайчиха не велит. 

Пришла весна. Медведица проснулась и повела сына в 
лес. И попал Топтыжка на то самое место, где они когда-
то с зайчиком играли. Дай, думает, поищу его. Вышел на 
крутой берег и видит: по речке чей-то домик плывёт. 

(На	 крыше	 домика	 –	 Чернохвостик	 и	 его	 мама.
Топтыжка	решил	их	 спасти	и	 бросился	 в	 воду.	Но	 он	 сам	
стал	 тонуть.	 А	 теперь	 Чернохвостик	 начал	 спасать	
своего	друга.	Но	они	оба	оказались	под	водой.	Обоих	спасла	
мать	Чернохвостика.)

Ну, вот, и живут они с тех пор все вместе. Так-то лучше! 
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Ирон-уырыссаг дзырдуат

А

абон сегодня
авд семь
агурын искать
адджын сладкий
аз год
алчи, алчидæр каждый;
  всякий; все
алыварс вокруг
амонд счастье
арæх часто
аст восемь
афæдз год
афтид пустой
афон время
ахсын занимать (место), 
  ловить
ахуыр кæнын учить, 
  учиться
ацы этот

Æ

æвæрæн запас, склад 
æвзæр плохой, плохо
æврагъ облако
Æгас цу! Здравствуй!
æгъдау традиция, 
  обычай
æдзух часто, всегда
æз я
æлвасын сжимать
æлвисын прясть
æлхæнын покупать
æмæ и
æмбал, æмбæлттæ друг,
  друзья
æмбарын понимать
æмбæлы можно
æмбæхсынтæй хъазын 
  играть в прятки
æмбырд кæнын собирать
æмпъузын латать
æмхъæлæсон мыр 
  согласный звук
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æнæмæт беззаботный
æнæхъæн целый
æнгæс похожий
æнгуз грецкий орех
æнкъард грустный, 
  грустно
æнкъусын качать
æрбатæхын подлетать, 
  прилететь
æрдуз поляна
æрыскъæф клубника
æрттиваг блестящий
æртыццæг среда
æхсæв ночь
æхсæр орех
æхсынын грызть
æхсызгон приятно, 
  приятный
æхсын мыть, стирать
æхсынæнтæ семечки
æххормаг голодный
æххуыс помощь
æххуыс кæнын помогать
æхсынцъы алыча

Б

бабыз утка
бадын сидеть
баз подушка
базонгæ уæвын 
                    познакомиться
базонын узнать
байраг жеребёнок
бал вишня
балц поход, путешествие
бафсæдын насытиться 
бахатыр кæн извини
бæлас дерево
бæрз берёза
бæрзонд высокий
бæх лошадь
бийын вязать,плести
бинонтæ семья
бирæ много
бирæгъ волк
бодз козёл
бон день
булæмæргъ соловей
булкъ редька
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бумбули перо, пух
бур жёлтый
буц избалованный
бын под

В

вæййын бывать

Г

гагадыргъ ягода
гакк-гукк кукушка
гæды кошка
гæдыйы лæппын котёнок
гæлæбу бабочка
гæппытæ кæнын 
  прыгать
гогыз индюк
гыццыл маленький, мало

Д

дада дедушка
дам мол, дескать

дамгъæ буква
дæ твой,твоё
дæр тоже
дæс десять
дæттын давать
дæхи твой, твоя, твоё
дидинæг цветок
дойны жажда
домбай лев
ды ты
дымгæ ветер
дыргъ фрукт
дыргъдон сад
дыууæ два
дыццæг вторник

Дж

джитъри огурец

Дз

дзаг полный
дзæбидыр тур
дзедыр ежевика
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дзоныгъыл бырын 
  кататься на санках
дзуапп ответ
дзуапп дæттын отвечать
дзул хлеб
дзурын говорить, 
  рассказывать
дзырд слово

З

заз ель
зайын расти
зарæг песня
зарын петь
зæрватыкк ласточка
зæрдæ сердце
зæрдыл бадарын 
запомнить
зæрин золотой, 
  золотистый
зæронд старый
згъорын бежать; течь
знаг враг
знон вчера

зонд ум, знания
зокъо гриб
зонын знать, уметь
зулкъ червяк
зыгъарæг барсук
зымæг зима
зынаргъ дорогой

И

ис есть
искæй кого-нибудь
исын брать
иу один

Й

йын ему, ей
йæ его, её

К

кад кæнын почитать, 
  уважать
карк курица
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картоф картофель
кафын танцевать
кæдæм куда
кæм где
кæнын делать, надевать
кæрдæг трава
кæрдо груша
кæрдын косить
кæрц шуба
кæстæр младший
кæсын читать, смотреть
кæуын плакать
коммæ кæсын 
  повиноваться
кусын работать, делать
куыд как
куыдз собака
куыстуарзаг 
  трудолюбивый 

Къ

къæбыла щенок
къæлæу ослёнок
къабуска капуста

къахдзоныгътыл бырын 
  кататься на лыжах
къахкъæлæттыл бырын 
  кататься на коньках
къуыри неделя
къуырисæр понедельник
къуырма глухой 
къуырмагарк тетерев,
  глухарь

Л

ласын везти, раздеваться
лæвар подарок
лæвар кæнын дарить
лæппын детёныш
лæууын стоять
ленк кæнын плавать
лидзын убегать

М

ма ещё
мад мать
маймули обезьяна
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майрæмбон пятница
маргъ птица
мах мы
мæ мой, моя, моё
мæймæбулкъ редис
мæнæ вот
мæнмæ у меня
мæнæргъы малина
мæрзын подметать
мæстæй марын дразнить
ми действие 
ми кæнын делать, 
   работать
мивдисæг глагол
мигъ туча
мин тысяча
мит снег
миткъуыбæрттæй 
хъазын играть в снежки
митмитгæнаг снегирь
миты тъыфыл снежинка
Митын Дада Дед Мороз
митын лæг снеговик
митын лæг аразын 
  лепить снеговика

морæ коричневый
мыд мёд
мысын вспоминать, 
  тосковать
мыр звук
мыртгæ калина

Н

найын купаться
нана бабушка
нартхор кукуруза
нас тыква
нæзы сосна
нæртон нартский; 
  храбрый, отважный
никæй никого
никуыдæм никуда
ниуын выть
ничи никто
ном имя
номдар имя 
  существительное
нуазын пить
нуры чеснок
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ныв кæнын рисовать
нымайын считать
ныхас речь

П

пайда польза
пыл слон

Пъ

пъамидор помидор

Р

раджы рано
радзурын рассказать
раз около
райсом утро, завтра
райхъал уæвын 
  просыпаться
рараст кæнын 
  отправиться в путь
рауайын выйти, быстро 
  выйти

райсом утро,завтра
рæгъæд спелый
род телёнок
рох кæнын забывать
рувас лиса
рынчын больной

С

сабат суббота
саг олень
сау чёрный
сæгуыт косуля
сæгъ коза
сæнæфсир виноград
сæныкк козлёнок
сæр голова, верхушка, 
  крыша
сæрд лето
сæрæн ловкий, 
  расторопный
сихор хæрын обедать
стай рысь
стыр большой 
сусæгæй тайно
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сусхъæд липа
сызгъæрин къоппа 
  золотой гребешок
сымах вы
сындæг медленно
сырд зверь
сырддонцъиу воробей
сырх красный
сырхзæлдаг боцъо 
  шёлкова бородушка
сыстын встать
сыхаг сосед

Т
табуафси пожалуйста
тагъд быстро, скоро
тæгæр клён
тæппуд трусливый
тæрсын бояться
тæрхъус заяц
тæрс бук
тæхсæл хорёк
тæхын летать
тулдз дуб
тути попугай

тынг очень

Тъ

тъæпæнгакк топтыжка

уадзын позволять
уалдзæг весна
уазал холодный
уарзын любить
уарын раздавать, делить;
  идти (об осадках)
уасæг петух
уасын мычать
уæ ваш, ваше
уæвын(уын) быть
уæд тогда
уæздан благородный, 
  вежливый, учтивый
уæнг слог
уæртæ вон, вон там
уæрыкк ягнёнок
уидзын собирать, клевать
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урс белый
урссаг молочный 
  (о продуктах)
урс-урсид белым-бело
уыг сова
уыдон они
уызын ёж
уый он, она, оно, тот, та, то
уымæн æмæ потому что
уынг улица
уырыдзы морковь
уыдзæнис будет

Ф

фаззон близнец
фараст девять
фасын расчёсывать
фау хæссын порицать, 
  осуждать
фæззæг осень
фæзмынын подражать, 
  дразнить
фæлæ но, однако
фæлидзын убегать

фæллад уадзын отдыхать
фæлмæн мягкий
фæндиаг предмет 
  желаний, желанный
фæндын хотеть
фæныкхуыз серый
фæрсын спрашивать
фæстæ за, после
фæткъуы яблоко
фæцæуын уйти, пойти
фынæй кæнын спать
фыр цинæй от радости
фыс баран
фыссын писать
фыцын варить, печь

Х

халон ворона
халсар овощ
хатыр курын извиняться
хауын падать
хатт раз
хæдзар дом
хæлар друг
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хæрæг осёл
хæрзæхсæв спокойной 
  ночи
хæринаг еда
хæринаг кæнын готовить 
  еду
хæрын есть
хæссын нести
хæфс лягушка
хæцын держать
хистæр старший
хо сестра
хорз хорошо, хороший
худын смеяться
хур солнце
хуы свинья
хуыз цвет
хуыздæр лучше, лучший
хуынкъ дыра
хуыссын лежать
хуыцаубон воскресенье

Хъ

хъаймагъ сметана

хъаз гусь
хъазын играть
хъæбатыр храбрый, 
  отважный
хъæд лес
хъæддаг дикий
хъæдур фасоль
хъæдхой дятел
хъæдындз лук
хъæздыг богатый
хъæлæрдзы смородина
хъæлæсон гласный
хъæлдзæг дарын 
  веселить
хъæрæй громко
хъомыл кæнын растить, 
  воспитывать
хърихъупп журавль
хъуг корова
хъулон пёстрый, 
  разноцветный
хъулон-мулон 
  разноцветный
хъус ухо
хъусын слушать
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хъыбыл поросёнок
Ц

цавд ударение
цал сколько
цар потолок, крыша
царв топлёное масло
цæмæй от чего, чем, из 
  чего
цæмæн почему, чему, для
  чего
цæрæгой животное
цæргæс орёл
цæрын жить
цæхæра свёкла
цин кæнын радоваться
цоппай кæнын топтаться 
  на месте
цуанон охотник
цур рядом
цы что
цывзы перец
цыдæр что-то
цымын пить горячее
цыппар четыре

цыппæрæм четверг
Цъ

цъæх синий, зелёный, 
  серый, голубой
цъар кора, кожа

Ч

чи кто
чиныг книга
чызг девочка
чылауи слива
чысыл маленький
чыргъæд корзина
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