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Аци �етодикон æнхуси киунугæбæ� б�кустонцæ ЦИППИ 
ЮНЕСКО�и к�федри æ�косгутæ «Дигорон н�цион��он 
�хур�ди концепций» бундойрон гъудитæ�æ гæсгæ. Конспекттæ 
�рæзт æнцæ Л.А. П�р��онов�й ред�кцигонд «Р�г�гъон æ�� 
скъо���гъон�æон к�ри с�бийти гъонбæ��дæ, �хур�дæ æ�� ирæзти 
дæнцон æ��хур�ди прогр���æ»��æ гæсгæ. Прогр���и �едеси 
бундор æй скъо���гъон�æон учрежденити �хур�дон процесстæ 
ц�рди р�у�дзун. Аци прогр���æ æвзурст æрцудæй, дууææвз�гон 
рæвд�уæндони �рх�йди фæ�т�рунæдтæ си ке ес, уо�æ гæсгæ. 
Прогр���æ �рæзт æй куд бундор, регион��он æ�� �втори 
�етодикон куститæн, уотæ, æ��, уо�æ гæсгæ, хунгæ дæр кæнуй 
«Дæнцон». Б�цæттæгонд конспекти н�цион��он�регион��он 
ко�понент æфтуд æй скъо���гъон�æон учрежденити �хур�дæ�æ, 
куд б�рæу�дзæ х�й с�бийти �хур æ�� ирæзтæн, уотæ. Еу�æй�г 
�хур�дон итигъд�дæ искæнун�æ рæвд�уæндони �рæзт æрцудæй 
хецæн перспективон�те��тикон пъ��н. Те��тикон еудзийн�дæ 
бæрæг æй еугур �хури ус�итæ, уæдт� иннæ режи�он процессти 
дæр. Еугур �хури ус�ити орг�низ�цион фор�æ æй дæ�къу�рон, 
æвæрд б� æй с�бийти уæгъдеб�р �рх�йди  бундорбæ� �хур�ди 
�едæгæ.

Скъо���гъон�æон с�бийти �хур�ди �едæгæ сæйр�гдæрбæ� 
ни��д æй дид�ктикон гъ�зт. А��и те�и �хур дæр р�йд�йуй 
��ф�нбу��й дуйней �хури ус�ити, кæцитæ фæуунцæ ���и 
къуæрейæн дæр æ р�йд�йæни.

Ид�рддæр б�, �хур�дон æ�� гъонбæ��дон иннæ �рхæйдтити 
фæрци урухдæр æ�� п�р�х�тдæр æвдист цæуй �хуркæнуйн�г 
те�æ.

Автори къу�р сæ зæрдæ д�рунцæ æ�� корунцæ, цæ�æй �ци 
�етодикон æнхуси киунуги туххæн уæ фепп�йуйнæгтæ æ�� 
фæндæнттæ æрб�рвет�йтæ �æнæ �уæхæн �дресбæ�:
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Телефон: (8672) 53�89�73.
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1-аг ахури сахат
темæ: «бийнонтæ»
нисан: 

– Сувæ��æнтти фæ��æн з�р�æ игъосун æ�� сæ уой 
�æдæрунбæ� �хур кæнун, з�ри зонгæ фæ�гонц æрт�сунбæ�. 
Бæрзонд æ�� ни��æг �уртæ æрт�сун, с�бур цуд æ�� догъи 
у�ди рит� �æдæрунбæ�.
– Лæ�бунæг игъосунбæ� сæ �хур кæнун, ���ихузон �узыки 
х�р�ктер, �инеугути æнкъ�рунбæ�.
 – Нæ �дæ�и н�цион��он ку�ьтурæ�æ у�рзондзийн�дæ игу�
рун кæнун.

репертуар: Кундух�ти Т���рæ «А��о���й».
 Урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки».
 Е.м�кш�нцев�, «м�рши рит��æ гæсгæ б�зудт�н цæун».
 Е.Ти�ичев�, «Цъæх фунукхуз �истæ».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: тикис æ�� æ бæдæ�тти хузтæ, �вдæнæ уозæг ��ди 

хузæ.

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Р�рдзæф кæнæн» (Е. Мак-
шанцева).
Сувæ��æнттæ кæрæдзей фæсте æрб�цæунцæ з���æ æ�� исб�дунцæ 
�инкъий къе��тæбæ�. музыки рит��æ гæсгæ æз�æ�унцæ æ�� 
æрдзæф кæнунцæ.
Кундух�ти Т���ри, з�р «А��о���й» –   �æ б�йгъосун.
Сувæ��æнттæ уинунцæ �вдæнæ уозæг ��ди хузæ. музык��он 
р�з��онæг син дзоруй, �инкъий кизги хуссун кæнгæй ин æ ��дæ 
з�ргæ р�кæнуй, зæгъгæ. З�р æй хъæбæр фæ��æн. Сувæ��æнттæ 
и�æ �æ�бунæг игъосунцæ. музык��он р�з��онæг син дзоруй, 
сæхуæдтæ �� �инкъий ку �дтæнцæ, уæд син сæ ��ддæ�тæ �уæхæн 
�вдæни з�ртæ кодтонцæ, зæгъгæ. Сувæ��æнттæ еу х�тт дæр �� 
игъосунцæ з�р�æ.
З�рун.
З�р «Бу����бу���».
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музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти р�з�рун кæнуй гъ�зæн киндзæ 
мæдинæн �вдæни з�р. Сувæ��æнтæ з�рунцæ з�р «Бу����бу���» 
(интервал минкъий терции) æ�� уозунцæ гъ�зæн киндзæ мæдини, 
цу�� сæ къохти æй, уотæ.
Урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки».
Нæуæг урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки» – �æ игъосгæй, сувæ��
�æнттæ з�рунцæ еуг�й дзурдтæ. З�р цурддæр �хур кæнгæй б� 
�узык��он р�з��онæг ��онуй сувæ��æнттæн ц�вдон иуæнгтæ 
ив�згæй з�рун.
Гъ�зт «м�рши рит��æ гæсгæ б�зудт�н цæун» (Е.Макшанцева).
Гъ�зти р�зæй сувæ��æнттæ �æугæй игъосунцæ з�р�æ, æ ��рши 
х�р�ктер ин æнкъ�рунцæ. З�ри текст�æ гæсгæ æз�æ�унцæ.

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг фæрсуй 
сувæ��æнтти, куд фæццудæй сæ зæрдæ�æ �хур, æрб�цæудзæнæнцæ 
�� æви нæ. Е.м�кш�нцев�й �узыкæ�æ игъосгæй, сувæ��æнттæ 
р�цæунцæ у�тæй.

2-аг ахури сахат
темæ: «бийнонтæ» 
нисан: 

– Сувæ��æнти бæрзонд æ�� ни��æг �уртæ æрт�сунбæ�, 
ив�згæ з�рунбæ� �хур кæнун.
– ме�одий хæйттæ б�рунбæ� сæ �хур кæнун.
Бийнонти æхсæн сувæ��æнттæ кæрæдзей куд у�рзонцæ, 
уотæ сæ гъо�бæ� кæнун.

репертуар: Кундух�ти Т���рæ «А��о���й».
 А. Фи�иппенко, «Хъæбунтæ».
 Урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки».
 А. Ви�ькорейск�я, к�фт «Б��и�æн �н».
 Е. м�кш�нцев�, «м�рши рит��æ гæсгæ б�зудт�н цæун».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: �вдæнæ уозæг ��ди хузæ.

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ.
Сувæ��æнттæ з��и æр�æуунцæ. музык��он р�з��онæг сæ 
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�узыкæ�æ б�йгъосун кæнуй æ�� сæ б�фæрсуй, �ци �узыкæ�æ 
гæсгæ р�здæри �хури ци �рх�йдтонцæ, уобæ�. Гъо�бæ�гæнæг син 
æнхус кæнуй.
Кундух�ти Т���ри з�р «А��о���й»��æ игъосун.
Сувæ��æнттæ игъосунцæ Кундух�ти Т���ри з�р «А��о���й»�   �æ.
м.р. м�дæ кæ�æн з�руй?
с. Æ сувæ��онæн.
м.р. Сувæ��он гъæр �узыкæ�æ ниффунæй уодзæнæй?
с. Нæгъ.
м.р. Цæ�æннæ? (Музыкалон разамонæг æнхус кæнуй сувæл-
лæнттæн раст дзуапп радтунмæ.)
м.р. Цæ�æй сувæ��æнттæ ниффунæй уонцæ, уой туххæй циу�вæр 
�узыкæ р�цæгъдун гъæуй?
с. С�бур.
м.р. Уæ гъ�зæн киндзити у�рзетæ? Циу�вæр з�р син фæзз�ретæ, 
хуссун сæ ку фæккæнетæ, уæд? Р�з�р�йтæ ‘й.
З�р «Бу����бу���». Сувæ��æнттæ з�рунцæ «Бу����бу���».
З�рун. А.Фи�иппенко, «Хъæбунтæ».
Сувæ��æнттæ нæуæг з�р�æ игъосунцæ. музык��он р�з��онæг 
син дзоруй, зæгъгæ, æг�с с�бийтæ дæр сæ ��ддæ�ти у�рзунцæ æ�� 
син хъæбунтæ фæккæнунцæ.
Сувæ��æнттæ еу �� х�тт дæр игъосунцæ з�р�æ.
Урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки».
С�бийти хæццæ урусс�г �дæ�он з�р �хур кæнгæй, �узык��он 
р�з��онæг �рх�йуй, цæ�æй сувæ��æнттæ з�ри �е�оди æ�� дзурдтæ 
р�ст нигъгъуди кæнонцæ.
Т.Ви�ьковск�я, к�фт «Б��и�æн �н».
С�бийтæ �æ�бунæг игъосунцæ к�фти �е�оди�æ. музыки 1��г 
х�ййи дугæйттæй зи�дæгæй цæунцæ, æ 2��г х�ййи б� – «н�уи» 
хузæн, �узыкæ дууæ х�ййе�æй �рæзт ке æй, уой æвдесгæй. 
Сувæ��æнттæ игъосунцæ гъо�бæ�гæнæги ��унд�æ.
Ахури кæронбæттæни гъо�бæ�гæнæг æ�� сувæ��æнттæ гъ�зунцæ 
«Сугъзæрийнæ ко�ду�р», зæгъгæ, уæхæн гъ�зтæй. З��æй цæугæй, 
сувæ��æнттæ дзу�пп дæттунцæ фæрститæн:
– Циу�вæр �узыкæ�æ хуссун кæнуй ��дæ æ �инкъий кизги?
– Авдæни з�р гъæр ку у�, уæд сувæ��он ниффунæй уодзæнæй æви 
нæ? Цæ�æннæ?
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3-аг ахури сахат
темæ: «бийнонтæ»
нисан: 

– Сувæ��æнтти р�ст з�рунбæ� �хур кæнун, хестæри 
гъæ�æсиу�гæ�æ �æ�бунæг игъосгæй. Кæрæдзе�æ игъосгæй 
сæ еу�æ з�рунбæ� �хур кæнун. Сирдти �инеугутæ р�ст 
æвдесунбæ� сæ �хур кæнун.
– С�бийти �æ�бунæг игъосунбæ� �хур кæнун.
– музыкæ куд �æдæронцæ, куд ин æнкъ�ронцæ æ х�р�ктер, 
уотæ сæ гъо�бæ� кæнун.

репертуар: м. Кр�сев, «Б�ю�б�ю».
 А.Фи�иппенко, «Хъæбунтæ».
 В.Вит�ин, «Фунукхуз тикис».
 Т.Ви�ькорейск�я, к�фт «Б��и�æн �н».
 Е.м�кш�нцев�, «м�рши рит��æ гæсгæ б�зудт�н цæун».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: «м�дæ �инкъий кизги уозуй» (хузæ), тикиси ходæ 

(хестæр адæймагæн).

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «м�рши рит��æ гæсгæ б��
зудт�н цæун» (Е. Макшанцева).
Сувæ��æнттæ æрб�цæунцæ з���æ, дзæбæх æр�æуунцæ æ�� сæ 
ихæс�æвæрд æнхæст кæнунцæ. музык��он р�з��онæг �æ�бунæг 
кæсуй, ���и сувæ��он дæр «æхе н�дбæ�» куд цæу�, гъо��, 
иннетæбæ� æхе куд нæ къуæр�, æ н�д куд не ‘ййев�, уо�æ.
Игъосун. м.Кр�сев, з�р «Б�ю�б�ю».
Сувæ��æнттæ з�р�æ игъосгæй, хузæ�æ кæсунцæ æ�� �узыки 
х�р�ктер (фæлмæн, сабур) б�рунцæ хузи хæццæ. музыкæ�æ �� 
нæуæгæй игъосгæй, �узык��он р�з��онæг сувæ��æнттæн фæ�х�т 
кæнун кæнуй з�ри интон�ци, �отив. Сувæ��æнтти къохтæ, цу�� 
гъ�зæн киндзæ уозунцæ, уотæ æз�æ�унцæ.
музык��он�дид�ктикон гъ�зт «Цъеу æ�� æ бæдæ�ттæ».
музык��он р�з��онæг дзоруй ��дæ�цъеу æ�� æ бæдæ�тти 
туххæй. мæдинæ (мадæ-цъеу) бæ��си бунгк�г къ��еубæ� б�дуй 
æ�� æ бæдæ�ттæ�æ дзоруй (игъусуй 1-аг октави ре). Бæдæ�ттæ 
сæ ��дæн дзу�пп дæттунцæ (игъусуй 1-аг октави ля). 1 окт�ви �я 
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– с�бийтæ сæ къохтæ хæрд�æ сд�рунцæ, 1 окт�ви ре – бун�æ сæ 
æру�дзунцæ.
А.Фи�иппенко,з�р «Хъæбунтæ».
Аци з�р ��онгæй, �узык��он р�з��онæг �æ�бунæг игъосуй, 
сувæ��æнттæ æ�гъæ�æсонтæ куд дзорунцæ, уо�æ; �хур сæ кæнуй 
�узыкæ æ х�р�ктер�æ гæсгæ æнкъ�рунбæ�.
Т.Ви�ькорейск�я, к�фт «Б��и�æн �н».
музыки дууæ х�ййе�æ гæсгæ сувæ��æнттæ кæнунцæ ���ихузти 
фæ�тæрæнтæ (зилдæгæй цæунцæ æма дугæйттæй кафунцæ).
Т.Вит�ин, к�фт «Фунукхуз тикис».
С�бийтæ – �инкъий тикистæ, гъо�бæ�гæнæг б� – ��дæ�тикис. 
Æг�сæй дæр з�ри текст�æ гæсгæ к�фунцæ, к�фти �едæгæ б� си 
��ке дæр æвдесуй хецæн сирди �инеугутæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй 
с�бийтæн, ху�рз ке �рх�йдтонцæ, уой туххæй, æ�� син з��æй 
р�цæуæни фæдзæхсуй, «тикисти» хузæн куд цæуонцæ.

4-аг ахури сахат
темæ: «бийнонтæ»
нисан: 

– Сувæ��æнтти �узык��он пьеси �едес, æ �узык��он сорæт 
�æдæрунбæ� �хур кæнун. ме�оди р�ст з�рунбæ� æ�� з�ри 
дзурдтæ р�ст дзорунбæ� �хур кæнун.
– Сувæ��æнтти се ’нкъ�рæнтæ, сæ гъæзтити фæ�гонцтæ дзо�
рун, �æдæрун кæнунбæ� �хур кæнун.
– Сæ бийнонти, хеуонти, хæстæгути куд у�рзонцæ, уотæ сæ 
гъо�бæ� кæнун.

репертуар: Кундух�ти Т���рæ, «А��о���й».
 м.Кр�сев, «Б�ю�б�ю».
 Урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки».
 А.Фи�иппенко, «Хъæбунтæ».
 В.Вит�ин, «Фунукхуз тикис».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: сæ сувæ��æнттæ рæвд�уæг ��ддæ�ти (дигорон æма 

уруссаг) хузтæ (дууæ), тикиси хузæ (гъомбæлгæнæгæн).
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ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. Е.Ти�ичев�, «Ке фæндуй 
тъæбæртт кæнун?»
Сувæ��æнттæ �инкъий къе��тæбæ� б�дунцæ. музык��он 
р�з��онæг син ��онуй, цæ�æй р�тъæбæртт кæнонцæ, �узыкæ ку 
фæуу�, уæдт� горцъебæ� куд исб�донцæ. С�бийтæ сæ фæ�тæрæнтæ 
æнхæст кæнунцæ.
Игъосун. Кундух�ти Т���рæ, «А��о���й».
м.Кр�сев, «Б�ю�б�ю».
Сувæ��æнттæ с�бург�й сæ къæхти финдзтæбæ� æрб�цæйцæунцæ 
з���æ æ�� сæ бунæтти æрб�дунцæ. Игъосунцæ «А��о���й»� �æ 
æ�� �узыкæ�æ гæсгæ р�вз�рунцæ хузæ. Уой фæсте игъосунцæ 
«Б�ю�б�ю»� �æ æ�� б�бæй уо�æ гæсгæ дæр р�вз�рунцæ хузæ. 
Сувæ��æнтти дзуæппитæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он 
р�з��онæг зæгъуй, æг�с ��ддæ�ти �вдæни з�ртæ дæр хъæбæр æнгæс 
ке æнцæ кæрæдзе�æ, æнцæ æ�хузæн фæ��æн. Æг�с ��ддæ�тæ 
дæр у�рзунцæ сæ сувæ��æнтти æ�� сæ гъо�бæ� кæнунцæ, �æтæ 
сæбæ� кæнунцæ.
З�рун. Урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки».
А.Фи�иппенко, «Хъæбунтæ».
Сувæ��æнттæ æвз�рунцæ р�ст з�рунбæ� терци «��������дæ», «с��
с��с��с�би». З�р «Л�душки» –   б�косун гъæуй �узык��он б�цæуæн 
(райдайæн) æ�� з�рунбæ� �узык��он р�з��онæги хæццæ æ�� æнæ 
уо�æй.
З�рæн æ дукк�г куп�ет �хур кæнунцæ, интерв��тæ з�рунцæ.
В.Вит�ин,гъ�зт «Фунукхуз тикис».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти зæрди æрифт�уй гъ�зти �е�
дес æ��, сирдти кæ�и фæнзунцæ, уо�и син се ’з�æ�д цæрдæгдæр 
кæнун кæнуй.
Ахури кæронбæттæни �узык��он р�з��онæг зæгъуй сувæ��æнттæн, 
ци з�ртæ�æ игъустонцæ, етæ с�бийтæн финст ке æнцæ. Еци з�ртæ 
н�н�тæ æ�� ��ддæ�ттæ з�рдтонцæ сæ сувæ��æнттæн. музык��он 
р�з��онæг зæгъуй сувæ��æнттæн, сæ гъ�зæн киндзитæ куд них�
хуссун кæнонцæ æ�� син �вдæни з�р куд р�кæнонцæ.
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5-ахури сахат (1)
темæ: «нæ рæвдауæндонæ»
нисан: 
– Р�ст з�рунбæ� �хур кæнун, хестæри гъæ�æсиу�гæ�æ �æ�бунæг 
игъосгæй. музыкæ�æ гæсгæ з�æ�ун р�йд�йун æ�� фæуунбæ� �хур 
кæнун. Гъ�зти �едæгæ ци �узык��он сорæттæбæ� исæ�бæ�онцæ, 
уони р�ст б�вдесунбæ� �рх�йун.
– Нæуæг ести б�зонун�æ ту��в�ст куд уонцæ, уотæ сæ гъо�бæ� 
кæнун.
– Нæ �дæ�и н�цион��он �узыкæ б�у�рзун�æ сæ фæйй�р�зун.
репертуар: Хæбæ��ти Зин�идæ, «Нæ рæвд�уæндонæ».
 Цæ���гти Лидия, «Къозо».
 Урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки».
 В.К�р�сев�, «Со�нышко�ведрышко».
 Т.Ви�ькорейск�я, к�фт «м�х б��и�æн �н».
 А. Фи�иппенко, «Хъæбунтæ».
æнхусадон æрмæг 
æвдесунмæ: рæвд�уæндони ц�рдæй ���ихузон хузтæ.
 Иу�руйн�г: къозо.

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Ке фæндуй тъæбæртт 
кæнун» (Е.Тиличева).
Сувæ��æнттæ з���æ б�цæунцæ æ�� къе��тæбæ� исб�дунцæ. 
Р�йгъусуй �узыкæ, æ�� с�бийтæ фæппурх унцæ. музык��он 
р�з��онæг �æ�бунæг кæсуй, цæ�æй етæ �едзонцæ рæуæг, сæ къ��
хи финдзтæбæ�, ��ке æхе сæр��гонд н�дбæ�.
Игъосун. Хæбæ��ти Зин�идæ, з�р «Рæвд�уæндонæ».
музык��он р�з��онæг, рæвд�уæндонæ кæ�и æвдист цæуй, уæхæн 
хузтæ�æ кæсуй, дзоруй син, уо�и син куд игъæ�дзæг æй, с�бийтæ си 
куд гъ�зунцæ, цийнæ кæнунцæ, ходунцæ. Ес си берæ гъ�зæнтæ…
Игъусуй з�р «Рæвд�уæндонæ».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнттæн дзоруй з�ри �едеси æ�� 
�е�одий х�р�ктери туххæй, з�гъуй син, «б�р�б�нбæ� цæгъдгутæ» 
æ�� «бæхти» хузæн куд цæуонцæ з��и.
З�рун. 
В.К�р�сев�, з�р «Со�нышко�ведрышко».
Сувæ��æнттæн нæуæг з�р ��онгæй, �узык��он р�з��онæг �р�
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х�йуй, цæ�æй сæ�æ з�ри �едес�æ исæвзур� цæ�æдесдзийн�дæ.
Урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки».
З�р ниффед�р кæнун�æ �узык��он р�з��онæг р�зæнг�рд кæнуй 
сувæ��æнтти.
Т. Ви�ькорейск�я, к�фт «м�х б��и�æн �н».
Сувæ��æнттæ фæ�х�т кæнунцæ к�фт, цæ�æй æй хуæздæр нигъгъу�
ди кæнонцæ.
Цæ���гти Лидия: музыкæ. Гъ�зт «Къозо».
музык��он р�з��онæг, æ къохи къозо, уоте�æй сувæ��æнттæн 
дзоруй: «Къозо зæнхæбæ� тъæпп�тъæпп», сувæ��æнттæ 
дзодздзæги æрб�б�дунцæ æ�� фестунцæ «хъ�ндз��и» хузæн. му�
зык��он р�з��онæг ид�рддæр дзоруй: «Æз æ фæсте гæпп�гæпп», 
–   сувæ��æнттæ зи�дæгæй �едзунцæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг дзо�
руй сувæ��æнттæн, нæхе рæвд�уæндони дæр с�бийтæн берæ 
гъ�зæнтæ ес, зæгъгæ. С�бийтæ еу�æ фæгъгъ�зунцæ, фæзз�рунцæ, 
рæвд�уæндони ун сæ зæрдæ�æ хъæбæр цæуй.
З�рд. А. Фи�иппенко, «Хъæбунтæ».
З�р �хур кæнгæй, с�бийтæ сæхе �хур кæнунцæ ц�вдон иуæнгтæ 
дæргъвæтийнæдæр з�рунбæ�. З�ргæ б� – еу�æ.

6-аг ахури сахат (2)
темæ: «нæ рæвдауæндонæ»
нисан: 

– Сувæ��æнтти з�ри �едес �æдæрунбæ� �хур кæнун, 
текст�æ �æвæрд фæрститæбæ� р�ст дзу�пп дæттунбæ� сæ 
�хур кæнун.
– Лæ�бунæг игъосунбæ� сæ �хур кæнун, се сфæ�дист�дон 
искурди�дæ син исирæзун кæнун.
– Сæ рæвд�уæндонæ куд у�рзонцæ, уотæ сæ гъо�бæ� 
кæнун.

репертуар: Хæбæ��ти Зин�идæ, з�р «Рæвд�уæндонæ».
 А.Фи�иппенко, з�р «Хъæбунтæ».
 В.К�р�сев, «Со�нышко�ведрышко».
 Т.Ви�ькорейск�я, к�фт «Б��и�æн �н».
 Цæ���гти Л., «Къозо»

ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ
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æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: рæвд�уæндони ц�рдæй ���ихузæн хузтæ, гæгъæдий 

тъæфтæ (бор, сурх, æрвхуз цъæх, мора).

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ
музык��он р�з��онæг зæгъуй сувæ��æнттæн, сæхецæй куд 
«искæнонцæ» б�р�б�нæй цæгъдгутæ æ�æ «бæхтæ».
Сувæ��æнттæ «б�р�б�нтæй цæгъдгутæ» æ�� бæхти хузæн гæппитæ 
кæнунцæ �узыки рит��æ гæсгæ.
Игъосун.
Хæбæ��ти Зин�идæ, з�р «Рæвд�уæндонæ».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти б�йгъосун кодт� з�р 
«Рæвд�уæндонæ» – �æ, етæ б� гъæу��� зæгъонцæ, цæбæ� си 
дзурдæуй, уой. С�бийтæ, дзу�пп дæтгæй, къу�у�пи ку кæнонцæ, 
уæд син �узык��он р�з��онæг сæ р�зи æрæвæруй рæвд�уæндони 
сувæ��æнтти хузтæ æ�� сæ «исбæттуй» з�ри �едеси хæццæ.
З�рун.
В. К�р�сев�, з�р «Со�нышко�ведрышко».
З�р ид�рддæр �хур кæнунцæ. музык��он р�з��онæг �æ�бунæг 
игъосуй, сувæ��æнттæ р�ст куд з�ронцæ, уо�æ.
А. Фи�иппенко, з�р «Хъæбунтæ».
С�бийтæ фæ�х�т кæнунцæ з�р «Хъæбунтæ», цæ�æй æй хуæздæр 
б�гъуди кæнонцæ.
Гъ�зт Цæ���гти Л., «Къозо»
м.р. з�гъуй с�битæн, цу�� къозотæ фест�дæнцæ æ�� з�р�æ гæсгæ 
æз�æ�дтитæ кæнунцæ. 
Т.Ви�ькорейск�я, к�фт «Б��и�æн �н».
Гъо�бæ�гæнæг æ къохти «к�фун» кæнуй гъ�зæн �рси бæдо�и æ�� 
дзоруй:
 –  Гъæйдæ, �рси бæдо�и хæццæ еу�æ р�к�фæн (музыки 1-аг хаймæ 
дугæйттæй зилдæгæй цæунцæ, 2-аг хаймæ ба – «науи» хузæн 
зелунцæ).
Гъо�бæ�гæнæг (гъазæн арси бæдоли номæй):
  В�� же��ю не скуч�ть,  Цийнæгæнгæй, æ�бурдæй,
  Поскорее подр�ст�ть,  Р�йирæзетæ цурдæй,
  меж собою дружно жить,  Ли�æн цæргæй ’�� гъ�згæй,
  Детский с�д всегд� �юбить.  Рæвд�уæндонæ у�рзгæй.
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(Уходит.) (Рандæуй.)
Цæ���гти Лидия, гъ�зт «Къозо».
музык��он р�з��онæг зæгъуй с�бийтæн, къозой хузæн з�ри 
текст�æ гæсгæ куд æз�æ�онцæ, гъо��, 1��г х�ййи, цид, дзодздзæги 
æрб�дæнтæ (хъандзали хузæн), 2��г х�ййи б� зи�дæгæй �едзæнтæ.
Ахури кæронбæттæни сувæ��æнттæ гъ�зунцæ «Сугъзæрийнæ 
ко�ду�рæй», з��æй р�цæугæй си ��ке дæр дзу�пп дæттуй 
фæрститæн:
1. К� дæ ‘рб�худт� рæвд�уæндонæ�æ?
2. Рæвд�уæндони циу�вæр гъ�зæнтæ ес?
3. Б�р�б�нæй куд фæццæгъдунцæ?
4. Бæх куд гæппитæ кæнуй?
5. У�рзетæ уæ рæвд�уæндонæ?
6. Цæ�æн?

7-аг ахури сахат (1)
темæ: «Фæззæг»
нисан: 

– З�ри �едес æнкъ�рун�æ æ�� �æдæрун�æ, з�ри текст�æ 
фæрститæбæ� дзу�пп дæттун�æ �рæхсун. Æз�æ�дтитæй 
з�ри �едес р�вдесун. З�р �хур кæнгæй, сувæ�æнттæн р�ст 
з�рун ��онун.
– Сувæ��æнтти сфæ�дист�дон искурди�дæ ирæзун кæнун.
– С�бийтæ æрдзæ куд у�рзонцæ æ�� ибæ� куд уодонцæ, уотæ 
сæ гъо�бæ� кæнун.
репертуар: Хæбæ��ти Зин�идæ, з�р «Рæвд�уæндонæ».
А.А�екс�ндров, «Фæззигон з�р».
В.К�р�сев, «Со�нышко�ведрышко».
Цæ���гти Лидия, гъ�зт «Къозо».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хузти æ�бурдгонд «Сувæ��æнттæ рæвд�уæн�
дони».

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Æнкъ�рд æ�� игъæ�дзæг 
�р�итъæпæнтæ».
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Сувæ��æнттæн ��рши �е�оди цæгъдуй. Æрб�цæунцæ, зи�дæгæй 
æр�æуунцæ æ��, кезуг�й с�бур æ�� гъæр �узыкæ�æ игъосгæй, се 
‘рдзæфæй �æдæрун кæнунцæ �узыки с�бур æ�� гъæр зæ�тæ.
Игъосун.
Хæбæ��ти Зин�идæ, з�р «Рæвд�уæндонæ».
Сувæ��æнттæ игъосунцæ Хæбæ��ти Зин�иди з�р «Рæвд�уæндонæ»�
�æ.
м.р. Аци з�р уæ зæрдæ�æ цæуй? Цæй туххæй æй? (Сувæллæнтти 
дзуæппитæ).
м.р. З�р æй игъæ�дзæг, цийнæйдз�г, уо�æн æ�� с�бийтæ у�рзунцæ 
сæ рæвд�уæндонæ. Сувæ��æнттæ кæсунцæ хузтæ�æ, нæуæгæй 
б�бæй игъосунцæ з�р�æ.
З�рун.
А.А�екс�ндров, «Фæззигон з�р».
музык��он р�з��онæг зонгæ кæнуй сувæ��æнтти нæуæг 
з�ри хæццæ, ��онуй син æй, р�зæнг�рд сæ кæнуй уой �едес 
б�зонун�æ.
В.К�р�сев, «Со�нышко�ведрышко».
З�р �хур кæнун гъæуй еунæг �е�одий æнхусæй, æнæ 
�кко�п�не�ентæй, �узык��он р�з��онæг б� �æ�бунæгæй игъосуй, 
кæсуй, цæ�æй с�бийтæ р�ст дзоронцæ �уртæ, дзурдти кæрæнттæ.
Цæ���гти Лидия, гъ�зт «Къозо».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти зæрди æрифт�уй гъ�зти �е�
дес æ�� �æ�бунæг кæсуй, сувæ��æнттæ �узыки зæ�тæ�æ куд 
æз�æ�унцæ, уо�æ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг с�бийти 
фæрсуй, нæуæгдзийн�дæй ци б�зудтонцæ �хури �едæгæ, циу�вæр 
з�ртæ фæццудæнцæ сæ зæрдæ�æ, цæй туххæй æнцæ еци з�ртæ.

8-аг ахури сахат (2)
темæ: «Фæззæг»
нисан: 

– Сувæ��æнтти �узыкæ æнкъ�рун�æ р�зæнг�рд кæнун, �у�
зыки дууæ х�ййи се ‘з�æ�дтитæй бæрæг кæнун.
– музыкæ�æ сæ �æ�бунæг игъосунбæ� �хур кæнун.
– С�бийтæ ц�рдæг�с æ�� æдз�рд æрдзæ, �нзи �фæнтти 
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ирддæр ц�утæ цæ�æдесæй сæ зæрдæ�æ хæстæг куд есонцæ, 
уотæ сæ �р�зун.

репертуар: Т. Пот�пенко, з�р «Листоп�д» («Сифтæрхауд»).
 А.А�екс�ндров, «Фæззигон з�р».
 В.К�р�сев, «Со�нышко�ведрышко».
 Р.Руст��ов, « Сифти хæццæ к�фт».
 Гъ�зт «Ду�гæ æ�� бæ�æстæ».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хузæ «Фæззæг».
иуарунмæ: к�ртонæй конд сифтæ æг�с сувæ��æнттæн дæр.

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Æнкъ�рд æ�� игъæ�дзæг 
�р�итъæпæнтæ».
Сувæ��æнттæ ��рши �е�одий �зæ�д�æ æрб�цæунцæ, æр�æуунцæ, 
�узыкæ�æ игъосунцæ, гъæр æ�� с�бур �узыки зæ�тæ се ‘рдзæфæй 
бæрæг кæнунцæ.
Игъосун.
Т.Пот�пенко, з�р «Сифтæрх�уд» («Листопад»).
Сувæ��æнттæ игъосунцæ з�р «Сифтæрх�уд»��æ. музык��он 
р�з��онæг син æнхус кæнуй з�ри �едес б��æдæрун�æ. Æвдесуй 
син хузæ «Фæззæг», дзоруй син фæззæги �инеугутæ, з�ри �едес 
хузи сюжети хæццæ бæтгæй.
З�рун.
З�р «Шу�шу�шу».
музык��он р�з��онæг �æ�бунæг игъосуй, цæ�æй сувæ��æнтти 
з�ри интон�ци р�ст у�, уо�æ.
А. А�екс�ндров, «Фæззигон з�р».
З�р �хур кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �æ�бунæг кæсуй, цæ�æй 
сувæ��æнттæ з�ри р�йд�йæни фæсте еу�æ низз�ронцæ, уой фæсте 
б�, кæрæдзе�æ игъосгæй, з�ронцæ.
Сифти хæццæ к�фт.
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти б�йгъосун кæнуй �узыкæ�æ, 
зæгъуй син, цæ�æй р�с�гъæс кæнонцæ, куд æз�æ�гæ ‘й �узыки 
х�р�ктер�æ гæсгæ.
Сувæ��æнттæ гъо�бæ�гæнæги ��унд�æ гæсгæ рæуæг �едзунцæ, 
зе�унцæ сифти хæццæ.
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Гъазт «думгæ æма бæлæстæ».
музык��он р�з��онæг зæгъуй с�бийтæн, рæстæг�æ куд «фестонцæ» 
бæ�æстæ, сæ цæнгтæ – бæ�æсти къ��еутæ, æнгу�дзитæ б� – сифтæ. 
Фæззигон ду�гæ�æ бæ�æсти сифтæ з�æ�ун р�йд�йунцæ (сабийтæ 
се ‘нгулдзитæ базмæлун кæнунцæ), ду�гæ фæттухгиндæр æй 
(сувæллæнттæ сæ къохтæ телунцæ). Ду�гæ никки хъæбæрдæр 
фæцæй – бæ�æсти сифтæ зе�догъ кæнунцæ уæ�дæфи æ�� 
зæнхæ�æ х�унцæ (сувæллæнттæ зелунцæ, сæ къохтæ сабургай 
бунмæ æруадзунцæ, се ‘нгулдзитæ ба уæддæр не ‘нцайунцæ се 
‘змæлунæй). Æнæгъæнæ гъ�зти æндæргъцæ сувæ��æнттæ, ду�гæ 
фæнзгæй, «шу�шу�шу» кæнунцæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй 
с�бийтæн, ху�рз ке з�рдтонцæ, уæдт� �узыкæ�æ �æ�бунæг ке 
игъустонцæ, уой туххæй.

 9-аг ахури сахат (3)
темæ: «Фæззæг»
нисан: 

– Зонундзийнæдтæ есун�æ с�бийти р�зæнг�рд кæнун. 
Сувæ��æнтти з�рунбæ� �хур кæнун. 
– Сувæ��æнтти гъудикæнун�дæ ирæзун кæнун.
– С�бийтæ сæ хестæрти хæццæ дæр æ�� се ‘нгæртти хæц� 
цæ дæр куд �рæхсонцæ еу�æ – цæрун куд зонунцæ, куд 
фед�уонцæ, сæ дзурд кæрæдзебæ� куд б�д�, уотæ сæ гъо�бæ� 
кæнун.

репертуар: Т. Пот�пенко, «Сифтæрх�уд».
 Цæ���гти Лидия, з�р «Фæззæг».
 Р. Руст��ов, « Сифти хæццæ к�фт».
 Гъ�зт «Ду�гæ æ�� бæ�æстæ».
 А. А�екс�ндров, «Осенняя песенк�».
 В.К�р�сев, «Со�нышко�ведрышко».
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: сувæ��æнтти бæрцæ сифтæ.
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ахури цуд

музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Ду�гæ æ�� бæ�æстæ».
Сувæ��æнттæ ду�гæ æ�� бæ�æсти фæнзунцæ (гъомбæлгæнæги 
амундмæ игъосгæй).
Игъосун.
Т.Пот�пенко, з�р «Сифтæрх�уд».
музыкон р�з��онæг сувæ��æнтти æрб�дун кодт�, з�р ци хуннуй, 
уобæ� сæ б�ф�рст�. Еу х�тт дæр �� и�æ б�йгъосун кодт� с�бийти 
æ�� сæ фæрсуй �узыки х�р�ктербæ�.
м.р. Циу�вæр �нзи �фони туххæй дзурдæуй з�ри?
с. Фæззæги туххæй.
м.р. Циу�вæр æй �узыкæ б� æ х�р�ктер�æ гæсгæ?
с. С�бур, нидæн, æнц�д, æ���у.
м.р. Цæ�æн?
с. Уо�æн æ�� сифтæ зе�унцæ, ’�� уоте�æй с�бург�й х�унцæ 
зæнхæ�æ.
З�рун. «Шу�шу�шу».
Сувæ��æнттæ з�рунцæ, �узыки зæ�ти з�æ�д б� сæ къохтæй бæрæг 
кæнунцæ.
Цæ���гти Лидия, з�р «Фæззæг».
музык��он р�з��онæг б�йгъосун кодт� с�бийти нæуæг тæ���цгонд 
дигорон з�р�æ, р�здæр син р�дзурдт� з�ри �едес.
А.А�екс�ндров, «Фæззигон з�р».
Сувæ��æнттæ еу�æ з�рунбæ� �хур кæнунцæ, кæрæдзе�æ 
игъосгæй.
Р.Руст��ов, « Сифти хæццæ к�фт».
С�бийтæ зи�дæгæй с�æуунцæ, æ�� �узыки х�р�ктер�æ гæсгæ 
æз�æ�унцæ (зилдæгæй ледзунцæ, фæппурх унцæ, сæ къохтæ аййев-
тилд кæнунцæ).
Гъ�зт «Ду�гæ æ�� бæ�æстæ».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти зæрди æрифт�уй гъ�зти �едес 
æ�� р�зæнг�рд кæнуй сувæ��æнтти гъ�зт�æ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг исбæрæг 
кодт� сувæ��æнтти �рх�йд �хури �едæгæ, р�й�рфæ син кодт� сæ 
�рæхсгин р�з�рд æ�� р�к�фти туххæн.
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 10-аг ахури сахат (4)
темæ: «Фæззæг»
нисан: 

– Сувæ��æнтти �узык��он у�дзи�иси х�р�ктер �æдæрунбæ� 
�хур кæнун; �хургæнæги фæрститæн р�ст дзу�пп дæттун, 
з�ри �едес дзорун, бæрзонд æ�� ни��æг �узыкæ æрт�сун 
б�зонæнтæ.
– С�бийти гъудикæнун�дæ æ�� син се сфæ�дист�дон 
искурд�дæ ирæзун кæнунбæ� �рх�йун.
– Сæ хестæрти хæццæ кæрæдзей куд �æдæронцæ, уотæ сæ 
гъо�бæ� кæнун.

репертуар: Т.Пот�пенко, «Сифтæрх�уд».
 Цæ���гти Лидия, з�р «Фæззæг».
 А. А�екс�ндров, «Фæззигон з�р».
 Р. Руст��ов, «Сифти хæццæ к�фт».
 Гъ�зт «Х��æнттæ æ�� тæхгæцъеутæ».
 Гъ�зт «Ду�гæ æ�� бæ�æстæ».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хузтæ «Анзи �фæнттæ», х��æнттæ æ�� тæхгæцъеути 

хузтæ.
ахури цуд

музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ.
Игъосун.
Т.Пот�пенко, з�р «Сифтæрх�уд». Сувæ��æнттæ игъосунцæ з�р 
«Сифтæрх�уд» –   �æ («Листопад», Т.Потапенко).
м.р. – Аци з�р уæ зæрдæ�æ цæуй? Куд хуннуй?
(Сувæллæнтти дзуæппитæ).
З�ри �едес�æ гæсгæ с�бийтæ гъæу��� р�вз�ронцæ хузæ. С�бийтæ 
къу�у�пи ку кæнонцæ, уæдт� син �узык��он р�з��онæг фенхус 
кæнуй.
музыкалон-дидактикон гъазт.
музык��он р�з��онæг с�бийтæн дзоруй, цъеутæн сæ фу�дæр 
гъ�р бæстæ�æ фæттæхуй, зæгъгæ, х��æнттæ ‘�� тæхгæцъеутæ 
б� б�йз�йунцæ (æвдесуй сæмæ хузæ). Х��æнттæ горенбæ� 
б�дунцæ æ�� «хъу�хъ�хъу�хъ» кæнунцæ (игъусуй 1-аг октави ре), 
тæхгæцъеутæ б� «цъæб�р�цъубур» кæнунцæ (игъусуй 1-аг октави 
ля). С�бийтæ з�рунцæ.
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З�рун.
З�р «Фæззæг», Цæ���гти Лидия.
З�р «Фæззæг» �хур кæнгæй, куст цæуй �е�оди ху�рз нигъгъуди 
кæнунбæ� æ�� дзурдтæ дигорон�у р�ст дзорунбæ�.
А.А�екс�ндров, «Фæззигон з�р».
З�р ниффед�р кæнуни туххæй æй фæ�х�т кæнунцæ (сувæллæнттæ 
зарунцæ къуæрттæй, уæдта еугæйттæй).
Сифти хæццæ к�фт.
музыки хæццæ р�йд�йун æ�� �узыки хæццæ æз�æ�дтитæ 
фæуунбæ� косуй �узык��он р�з��онæг.
Гъ�зт «Ду�гæ æ�� бæ�æстæ».
Гъ�зти р�йд�йæни гъо�бæ�гæнæг фæрсуй сувæ��æнтти: «К� дæн?» 
– æ�� фæнзуй бæ��си, уой фæсте б� сувæ��æнттæн дæр зæгъуй, 
сæхе «бæ�æст�у куд р�кæнонцæ» (кæсæ аци гъазти туххæй 2-аг 
ахури, «Фæззæг»-и темæмæ).
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй 
с�бийтæн, цæрдæг ке æз���дæнцæ, уой туххæй, гъæунги син 
рæсугъд фæззигон сифтæ æ�бурд кæнун кæнуй.

11-аг ахури сахат (5)
темæ: «Фæззæг»
нисан: 

– Сувæ��æнттæ �узыки рит� куд �æдæронцæ, уотæ сæ �хур 
кæнун, �узыкæ�æ гæсгæ цæун, �едзун�æ куд �рæхсонцæ, 
уотæ сæ �хур кæнун.
Сæ х�р�ктер них�æвæрд кæ�æн æй, уæхæн �узык��он 
пьеситæ æрт�сунбæ� сæ �хур кæнун.
– Лæ�бунæгдзийнæдæбæ� сæ �хур кæнун æ�� син сæ 
и�исæну�т гъæздуг кæнун.
– Цæрæгойти, «нæ �инкъий æ�бæ�тти», куд у�рзонцæ, уотæ 
сæ гъо�бæ� кæнун.

репертуар: Ю.м�твеев, «Тæрхъос».
 м. Ст�рок�до�ский, «Тæрхъос».
 Цæ���гти Лидия, «Фæззæг».
 В. К�р�сев, «Со�нышко�ведрышко».
 Т. Ви�ькоревск�я, к�фт «Б��и�æн �н».
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 В.Аг�фонников, фæ�тæрæн «Къæхтæ æ�� гæккитæ».
 Е.м�кш�нцев�, гъ�зт «Къозотæ».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хузтæ «Тæрхъос фæззигон гъæди», «Тæрхъос 

сæрддон фæзи».

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Къæхтæ æ�� гæккитæ».
музыки 1��г х�ййи с�бийтæ ��рши рит��æ гæсгæ цæунцæ. музы�
ки 2��г х�ййи б� æндæр рит��æ гæсгæ �едзунцæ.
Игъосун.
Ю. м�твеев, з�р «Тæрхъос»;
м.Ст�рок�до�ский, з�р «Тæрхъос».
музык��он р�з��онæг с�бийтæ�æ æвдесуй тæрхъости хузтæ. 
Фицц�г хузи – тæрхъос фæззигон гъæди, дукк�ги б� тæрхъос 
игъæ�дзæгæй гæппитæ кæнуй сæрддон фæзи. музык��он р�з��онæг 
сувæ��æнтти б�йгъосун кæнуй Ю.м�твееви з�р «Тæрхъос»� �æ 
æ�� сæ фæрсуй, кæци тæрхъоси туххæй дзурдæуй �ци з�ри.
Дзу�пп дæтгæй, сувæ��æнттæ къу�у�пи ку кæнонцæ, уæд син �у�
зык��он р�з��онæг фенхус кæнуй, �узыки х�р�ктер хузи �едеси 
хæццæ б�руй, ��онуй син, фæззæги тæрхъосæн у�з�� æй, зæгъгæ, 
æ�� �узыкæ дæр уо�æн �æтъæ� æ�� дзæндæ� æй. Ид�рддæр б� 
с�бийтæ игъосунцæ м. Ст�рок�до�скийи з�р «Тæрхъос» –   �æ. му�
зык��он р�з��онæг фæрсуй, циу�вæр тæрхъоси туххæй дзурдæуй. 
Цæ�æн? Сувæ��æнттæ дзорунцæ, зæгъгæ, тæрхъосæн гъ�р æй, æ�� 
�узыкæ дæр æй цæрдæг, игъæ�дзæг. Сувæ��æнттæ �и�ики фæрци 
æвдесунцæ игъæ�дзæг æ�� �æтъæ� тæрхъости фæ�гонцтæ.
Е.м�кш�нцев�, гъ�зт «Къозотæ».
музык��он р�з��онæг ��онуй с�бийтæн нæуæг гъ�зт, з�руй син 
з�р «Къозотæ», гъо�бæ�гæнæг б� з�ри текст�æ гæсгæ æз�æ�уй. 
Ид�рддæр б� сувæ��æнттæ, гъо�бæ�гæнæги ��унд�æ гæсгæ, 
æз�æ�унцæ нæуæг з�ри �узыки зæ�тæ�æ.
зарун.
Цæ���гти Лидия, з�р «Фæззæг».
З�ри дукк�г куп�ет �хургæнгæй, �узык��он р�з��онæг кæсуй, 
цæ�æй с�бийтæ еу�æ з�ронцæ. (Изайгæ дæр ма кæнонцæ 
кæрæдземæй, æгæр тагъд дæр ма заронцæ.)
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В.К�р�сев�, «Со�нышко�ведрышко».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти зæрди æрифт�уй з�р, æ �е�о�
ди ин р�цæгъдуй. Уоте�æй з�р фед�ргонд æрцæуй.
Сифти хæццæ к�фт.
Т�гъд æ�� с�бур �узыки зæ�тæ�æ гæсгæ с�бийтæ се ’з�æ�д 
�р�зунцæ.
музык��он�дид�ктикон гъ�зт «Х��æнттæ æ�� тæхгæцъеутæ».
Сувæ��æнттæ дууæ къу�ри фæуунцæ: 1��г къу�р – «х��æнттæ», 
2��г къу�р – «тæхгæцъеутæ».
Фицц�г окт�ви «ре»��æ «х��æнттæ» сæ б�зуртæ б�цæгъдунцæ, 
«хъу�хъ�хъу�хъ», зæгъгæ, гъæр кæнунцæ.
Фицц�г окт�ви «�я»� �æ «тæхгæцъеутæ» рæуæг гæппитæ кæнунцæ, 
«цъæб�р�цъубур» –   гæнгæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг 
сувæ��æнттæн фæдзæхсуй, гъæунгæ�æ тезгъо кæнун�æ 
ку цæуонцæ, уæд �æ�бунæг куд æркæсонцæ х��æнттæ æ�� 
тæхгæцъеутæ�æ.

12-аг ахури сахат (6)
темæ: «Фæззæг»
нисан: 

– музык��он��ййев�дон сорæтти фæрци сувæ��æнтти 
зонундзийнæдтæ фæззæги туххæй ирæзун кæнун. А��ихузæн 
фæ�тæрæнтæ кæнун куд фæр�зонцæ, фед�р куд уонцæ,сæ 
хæцъæфти хъ�урæ куд у�, ху�рз т�сун сæ бон куд у�, уо�æ 
син �æ�бунæг кæсун.
– Лæ�бунæг игъосун куд зононцæ, фæрститæн дзу�пп 
дæттун�æ куд �рæхсонцæ, уотæ сæ �хур кæнун.
– Гъ�згæй, игъæ�дзæг, цæрдæг куд уонцæ, уотæ сæ �р�зун.
репертуар: Цæ���гти Лидия, «Рæсугъд фæззæг», 
«Фæззæг», «Фæззæги к�фт».
А. А�екс�ндров, «Фæззигон з�р».
В. Аг�фонников, «Къæхтæ æ�� гæккитæ».
Е. м�кш�нцев�, гъ�зт «Къозотæ».

æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: сувæ��æнтти бæрцæ къозоти «ходтæ».
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ахури цуд
игъосун.
Цæ���гти Лидия, «Рæсугъд фæззæг».
м.р. Фæззæг ��кæд у�з�� æ�� у�рунгун нæ фæууй, ф�� фæууй 
гъ�р æ�� хорæфсес дæр. Б�йгъос�йтæ з�р «Рæсугъд фæззæг»��æ 
(сабийтæ игъосунцæ). Циу�вæр фæззæги туххæй æй �узыкæ?
Циу�вæр æй �узыкæ? Циу�вæр æнкъ�рæнтæ уæ�æ фæззиннуй, 
�ци �узыкæ�æ игъосгæй?
с. Игъæ�дзæг, цæрдæг.
м.р. Цæ�æн?
с. Уо�æн æ�� хор ирд кæсуй, у�ргæ нæ кæнуй.
м.р. Гъæйдæ, хори хузæн нихходæн, б�вдесæн, ци игъæ�дзæг �н, 
уой.
зарун.
«Шу�шу�шу».
З�ргæй, сувæ��æнттæ �узыкæ�æ гæсгæ æз�æ�унцæ, з�ри �едес 
сæ къохтæй æвдесунцæ.
Цæллагти лидия, «Фæззæг».
С�бийтæ �узык��он р�з��онæги æнхусæй з�рунцæ «Фæззæг», 
�узыки хæццæ, уæдт� æнæ �узыкæй æ�� уоте�æй хъæбæр ху�рз 
нигъгъуди кæнунцæ æр�æг.
А.А�екс�ндров, «Фæззигон з�р».
З�р фæ�х�тгонд цæуй, цæ�æй æй с�бийтæ ху�рз ниффед�р 
кæнонцæ.
Цæ���гти Л., «Фæззигон к�фт» (хоровод).
Сувæ��æнттæ игъосунцæ нæуæг к�фти �узыкæ�æ, �узык��он 
р�з��онæги фæрститæн дзу�пп дæттунцæ, сæ �рх�йди х�р�ктер �у�
зыки х�р�ктери хæццæ б�ргæй (хороводи сæрмагонд къахдзæфтæ 
кæнгæй, цæунцæ).
Е.м�кш�нцев�, гъ�зт «Къозотæ».
музык��он р�з��онæги дзурдæй сувæ��æнттæ сæ сæртæбæ� 
къозотæй ходтæ никкæнæнтæ æ�� « къозотæ» фестæнтæ.
Ид�рддæр сувæ��æнттæ з�ри текст�æ гæсгæ се ’з�æ�д �р�зунцæ.
1��г куп�ет – гъæр, ��рши рит�бæ� цæуæг�у цæунцæ.
2��г куп�ет – сæ сæртæ те�унцæ, сæ кæрæдзей ходтæбæ� 
хуæцгæй.
3��г куп�ет – æрдзæф кæнгæй, æрб�дунцæ.



2�

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг сувæ��æнтти 
фæрсуй, циу�вæр з�р�æ игъустонцæ, цæбæ� си дзурдæуй, æ 
х�р�ктер�æ гæсгæ циу�вæр æй.

13-аг ахури сахат (7)
темæ: «Фæззæг» 
нисан: 

– Нæ ф��æнбу��й дуйне �узыки фæрци рæсугъд æнкъ�рæнти 
хæццæ с�бийтæ сæ зæрдæ�æ хæстæг куд есонцæ, уобæ� �р�
х�йун.
– Сувæ��æнтти дзурдигъæди ирæзтбæ�, сæ и�исæну�т син 
гъæздугдæр кæнунбæ� �рх�йун.
– Æрдзæ куд у�рзонцæ, æ рæсугъддзийн�дæбæ� ин цийнæ 
кæнун куд фæр�зонцæ æ�� си куд не ‘фсæдонцæ, уотæ сæ 
гъо�бæ� кæнун.

репертуар: Цæ���гти Лидия, з�р «Рæсугъд фæззæг», 
 «Фæззæг», «Фæззигон к�фт» (хоровод).
 Е.м�кш�нцев�, гъ�зт «Къозотæ».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хузæ «Фæззæг».
иуарунмæ: къозоти «ходтæ».

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлддтитæ
Сувæ��æнттæ зи�дæгæй еу�æ цæунбæ� �хур кæнунцæ.
Игъосун.
Цæ���гти Лидия, з�р «Рæсугъд фæззæг».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти хæццæ кæсуй хузæ «Фæззæг»�
�æ, з�руй син, æ �едес ин еу кæнуй хузи сюжети хæццæ. Дæттуй 
сæ�æ фæрститæ.
м.р. Циу�вæр �нзи �фонæ уинетæ хузи?
с. Фæззæг.
м.р. Куд æй б�зудт�йтæ?
с. Берæ бор сифтæ си ес, уæдт� цъеутæ дæр фæттæхунцæ.
м.р. музыкæ б� нин уой туххæй куд дзоруй?
с. Игъæ�дзæг.



30

м.р. Цæ�æн?
с. Бонигъæдæ ху�рз æй, хор кæсуй, ф��дзостæ рæсугъд æнцæ.
м.р. Р�ст з�гът�йтæ, уо�æн æй �узыкæ игъæ�дзæг, цийнæйдз�г, 
цæрдæг.
 «Фæззигон к�фт»�и з�р.
Аци з�р �хур кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �æ�бунæг кæсуй, 
цæ�æй с�бийтæ р�ст з�ронцæ æ�� ху�рз дзоронцæ з�ри дзурдтæ.
Цæ���гти Лидия, «Фæззæг».
З�р �хур кæнгæй, сувæ��æнттæ гъæу��� б�зононцæ еу�æ, еци�еу 
рæстæг низз�рун.
Зи�дæгæй к�фт (хоровод).
С�бийтæ гъо�бæ�гæнæги ��унд�æ гæсгæ, æз�æ�унцæ, �узы�
ки х�р�ктер æ�� те�п�æ �æ�бунæг игъосгæй (сæ къохтæ са-
бургай, еумæ телунцæ, хъандзали хузæн (пружина) – дзодздзæги 
æрб�дунцæ ‘�� фестунцæ.
Е.м�кш�нцев�, гъ�зт «Къозотæ».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти зæрди æрифт�уй гъ�з�
ти �едес. С�бийтæ сæ сæртæбæ� æркæнунцæ къозоти «ходтæ» 
æ�� з�ри те�п�æ гæсгæ æз�æ�унцæ. Гъ�зти сорæтти куд ху�рз 
б��æдæрдтæнцæ, уо�æ �æ�бунæг кæсуй �узык��он р�з��онæг. 
Гъ�зти кæрони фæззиндтæй æхсæрсæттæг (гъомбæлгæнæг), 
фæндуй æй къозотæ æрæ�бурд кæнун, сувæ��æнттæ – къозотæ б� 
р��едзунцæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг æрб�хонун 
кæнуй иу�зæгу�ти æхсæрсæттæги, цæ�æй еу�æ р�гъ�зонцæ.

14-аг ахури сахат (8)
темæ: «Фæззæг»
нисан: 

– Фæззæги �инеугути туххæй с�бийтæ куд фу�дæр зононцæ, 
уобæ� �рх�йун; сæ зонгæ �узык��он у�дзи�истæ�æ игъосгæй 
сæ�æ куд фу�дæр æнкъ�рæнтæ фæззинн�, уобæ� �рх�йун.
– С�бийтæ игъосун куд зононцæ, уотæ сæ �хур кæнун, сæ 
�æ�бунæгдзийн�дæбæ� син �рх�йун.
– С�бийтæн æрдзæ б�у�рзун кæнун.
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репертуар: Г. Пот�пенко, з�р «Сифтæрх�уд».
 А. А�екс�ндров, «Фæззигон з�р».
 Цæ���гти Л., «Фæззигон к�фт».
 Е. м�кш�нцев�, гъ�зт «Къозотæ».
 м.Кр�сев�, «П�д�ют �истья».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: бæ��си дууæ хузи: сæрди æ�� зу�æги.

ахури цуд
Сувæ��æнттæ фæрсрæбун сæ къе��тæбæ� б�дунцæ. музык��он 
р�з��онæг сувæ��æнттæн дзоруй б�цеу�б�цеу: «мегътæ æрту�угъ 
унцæ, сифтæ æригъзæ�унцæ, цъеутæ фæттæхунцæ. Кæд фæууй еци 
рæстæг?» Зæгъуй син, �ци б�цеу�б�цеуи дзу�пп финст æй и хузтæй 
еуе�и, зæгъгæ. (Æвдесуй сæмæ дууæ хузи). музык��он р�з��онæг 
�рфæ кæнуй сувæ��æнттæн сæ р�ст дзуæппити туххæй æ�� сæ з�р 
«Рæсугъд фæззæг» – �æ игъосун кæнуй. Уой фæсте б�, æ къохи 
деденгути б�ст, уоте�æй син дзоруй:
Дес дин кæнæн, фæззæг, 
Дæ ���ихузæн сифтæбæ�, 
Бор æ�� сурх – дæ цифæнди сифæ дæр.
С�бийти хæццæ �узык��он р�з��онæг з�руй Г. Пот�пенки з�р 
«Сифæгъзæ�æн», сифтæ син р�йу�руй, æ�� сувæ��æнттæ сифти 
хæццæ к�фунцæ.
музык��он р�з��онæг с�бийтæн дзоруй, зæгъгæ, фæззæг ��кæд 
игъæ�дзæг æ�� гъ�р нæ фæууй, ф�� фæууй �ургъуз, у�з�� æ�� 
�æтъæ� дæр. Сувæ��æнттæ игъосунцæ з�р «Сифтæ æгъзæ�унцæ»�
�æ. С�бийтæ сæ къозоти «ходтæ» никкæнунцæ æ�� гъ�зунцæ 
«Къозоти». Гъ�зти кæрони æхсæрсæттæг – гъо�бæ�гæнæг 
сувæ��æнттæн æрб�хæссуй х�й – фæткъутæй идз�г цетейнæ.
С�бийтæ �рфæ кæнунцæ иу�зæгæн е ’гъд�уи туххæй.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ 
кæнуй сувæ��æнттæн, �æ�бунæг ке игъустонцæ �узыкæ�æ, 
æ�дзæвгитæ�æ, сæхуæдтæ дæр ке з�рдтонцæ, к�фтонцæ æ�� 
гъ�зтонцæ – æ�� еци игъæ�дзæг гъуддæгтæ æг�сæйдæр �дтæнцæ 
�нзи хъæбæр рæсугъд �фонæ – фæззæги к�дæн.
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15-аг ахури сахат (1)
темæ: «мæ бæстæ»
нисан: 

– музыкæ æнкъ�рун, �узыкæ�æ игъосун, �узыки рит� 
�æдæрунбæ� �хур кæнун, се ‘з�æ�дтитæй �рх�йд б��æдæрун 
кæнунгъон куд уонцæ, уотæ с�бийти �хур кæнун.
– Лæ�бунæг игъосун куд зононцæ, �рх�йд, æз�æ�дтитæ куд 
гъуди кæнонцæ, уотæ син ирæзун кæнун сæ и�исæну�т.
– С�бийтæ сæ р�йгурæн с�х�р æ�� бæстæ куд у�рзонцæ, 
уотæ сæ гъо�бæ� кæнун.

репертуар: Цæ���гти Лидия, «Фæззæг».
 Урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки».
 Е.Ти�ичев�, «С�х�р ирæзуй».
 Цæ���гти Л., «Къозо».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: нæ с�х�ри хузæ хуæнхти �стæу.

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Фæххи�æ �н – б��и�æн �н».
С�бийтæ дугæйттæй, се ‘ргон кæрæдзе�æ, уоте�æй рит��æ гæсгæ 
еу�æ æрдзæф кæнунцæ, ��ке, æ б�ко�ко��æ к� �æууй, уой хæццæ 
(зали цуппæрæнхаййи дæргъцæн – «фæххилæ ан», зали æстæймаг 
хаййи дæргъцæн – «балимæн ан»).
Игъосун.
Е.Ти�ичев�,з�р «С�х�р ирæзуй».
С�бийтæ исб�дунцæ сæ бунæтти, �узык��он р�з��онæги хæццæ 
еу�æ кæсунцæ хузæ�æ, уинунцæ си рæсугъд гъæунгтæ, ид�рди 
– хуæнхтæ, цæугæдон Терк. Сувæ��æнттæ игъосунцæ з�р «С�х�р 
ирæзуй»��æ. музык��он р�з��онæг хузи сюжет исбæттуй �узыки 
х�р�ктери хæццæ. музыкæ æй игъæ�дзæг, цийнæйдз�г, цæрдæг.
З�рун. «Шу�шу�шу».
С�бийтæ з�рунцæ, сæ къохтæй фæнзунцæ, зæнхæ�æ к� æрх�уй, 
еци сифти, уо�æй æвдесунцæ �узыки цуд сæрæй бун�æ.
Цæ���гти Л., «Фæззæг».
С�бийтæ фæ�х�т кæнунцæ з�р, р�г�ц�у ин æ р�йд�йæн�æ 
б�йгъосгæй. Р�здæр ци кæдзос интон�ци б�зудтонцæ, уой ниффе�
д�р кæнунцæ.
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Урусс�г �дæ�он з�р «Л�душки».
Сувæ��æнттæ з�р фæ�х�т кæнунцæ, �узык��он р�з��онæг б� 
�æ�бунæг кæсуй, цæ�æй з�рун еу�æ р�йд�йонцæ æ�� еу�æ 
фæууонцæ.
Цæ���гти Лидия, гъ�зт «Къозо».
музык��он р�з��онæг с�бийти зæрди æрифт�уй гъ�зти �едес, 
сувæ��æнттæ гъ�зунцæ; гъ�зти �едæгæ ци сорæттæ ес, уони 
�рх�йунцæ р�ст æвдесунбæ�.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг дзоруй 
с�бийтæн, æг�сæй дæр рæсугъд с�х�р Дзæуæгигъæуи ке цæрæн, 
уой туххæй, нæ с�х�ри ке цæуй хуæнх�г дон Терк, нæ ���иф�рс 
– бæрзонд, уорссæр хуæнхтæ, цъæх – цъæхид �рв.

*зæ�и цуппæрæнх�й, зæ�и æстæй��г х�й – �узык��он тер�интæ

16-аг ахури сахат (2)
темæ: « мæ бæстæ» 
нисан: 

– Сувæ��æнттæ игъæ�дзæг з�ртæ куд �æдæронцæ, уотæ сæ 
�хур кæнун. Се ’з�æ�дтитæ �узыки х�р�ктер�æ гæсгæ куд 
уонцæ, уой син ��онун.
– музыкæ�æ �æ�бунæг игъосун куд зононцæ, уотæ син 
ирæзун кæнун сæ и�исæну�т.
– Сувæ��æнттæ кæрæдзе�æ фæ��æн зæрдæ куд д�ронцæ, 
уотæ сæ гъо�бæ� кæнун.

репертуар: В.К�р�сев�, «Дзæхæр�й тæрхъос», «Зу�æг».
 Е. Ти�ичев�, «С�х�р ирæзуй».
 Т. Ви�ькорейск�я, к�фт «Б��и�æн �н».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: с�х�ри хузæ.
иуарунмæ: кубиктæ.

ахури цуд
музыкалон-ритмикоон æзмæлдтитæ «Фæхъхъ�угъ� �н, б��и�
�æн �н».
Сувæ��æнттæ дугæйттæй, се ‘рго� кæрæдзе�æ, сæ къохти дуг�й 
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кубиктæ, уоте�æй рит��æ гæсгæ æз�æ�унцæ. Ид�рддæр б� сæ 
кæрæдзе�æй сæхе р�х�тунцæ, нæуæг æнкъæйтти хæццæ б�бæй 
р�здæри ихæс�æвæрд æнхæст кæнунцæ (зæли цуппæрæнхаййи 
дæргъцæн æма зæли æстæймаг хаййи дæргъцæн). Игъосун 
Е.Ти�ичев�. «Ирæзуй горæт». С�бийтæ, сæ къе��тæбæ� б�дгæй, 
�узыкæ�æ игъосунцæ. музык��он р�з��онæг син зæгъуй, р�здæр 
�хури ци з�р ис�хур кодт�йтæ, уой иннети æхсæн б�зонетæ, 
зæгъгæ. Ци хуннуй? Цæбæ� си дзурдæуй? Циу�вæр æй – æнкъ�рд 
æви игъæ�дзæг? У�рзетæ уæ с�х�р?
З�рун. 
В.К�р�сев�, «Дзæхæр�й тæрхъос».
музык��он р�з��онæг �рх�йуй с�бийти хæццæ, цæ�æй р�ст, кæдзос 
з�ронцæ гъæ�æсонтæ æ�� æ�гъæ�æсонтæ дзурдти кæрæнтти.
В.К�р�сев�, «Зу�æг».
музык��он р�з��онæг ��онуй с�бийтæн нæуæг з�р «Зу�æг», 
æ �едес�æ ин цæ�æдесæй куд б�йгъосонцæ, уобæ� �рх�йуй. 
Гъо�бæ�гæнæг, куд гъ�згæ ’й, уой б��æдæрун кæнуй с�бийтæн æ�� 
син ро�ьтæ р�йу�руй. «Кур�æ �рс» �дæ�он з�р. Гъо�бæ�гæнæг – 
«Кур�æ �рс» –  зе���кки �стæу �æууй, сувæ��æнттæ ибæ� æрту�угъ 
æнцæ зи�дæгæй, ��ке къохи дæр си дуг�й кубиктæ. Сувæ��æнттæ 
с�бург�й æнгондæрæй�æнгондæр кæнунцæ зе���кки, сæ кубиктæ 
кæрæдзебæ� ху�йгæ. «Арс» нийгъосуй æ�� фæйнердæ�æ æхе 
р�зе�æ�б�зе�æ кæнуй. С�бийтæ нæуæгæй р�урух кæнунцæ сæ зе��
��кк, кубиктæ гъæрдæр ху�йгæй. Арс б� сæ �хæссуй.
К�фт «Б��и�æн �н».
С�бийтæ фæ�х�т кæнунцæ к�фт, цæ�æй се ‘з�æ�дтитæ хуæздæр 
нигъгъуди кæнонцæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ 
кæнуй с�бийтæн, ху�рз ке �рх�йдтонцæ, фæрсуй сæ, кубиктæй ци 
кустонцæ, цæ�æн гъæунцæ æ�� �� си æндæр ци кæнун æнгъезуй.

17-аг ахури сахат (1) 
темæ: «æз æма мæ бауæр»
нисан: 

– Сувæ��æнтти ���ихузи з�ртæ æнкъ�рун, �æдæрунбæ� �хур 
кæнун. Æз�æ�дтити сæйр�гдæр хузтæ (цæун, ледзун) син 
�узыкæ�æ гæсгæ ��онун.
– Сувæ��æнтти �æ�бунæг игъосунбæ� �хур кæнун.
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– Фæ�тæрæнтæ с�бийтæ сæхуæдтæ кæнунгъон куд уонцæ, 
уотæ сæ �хур кæнун.

репертуар: В.К�р�сев�, «Зу�æг», «Тæрхъос дзæхæр�й».
 Хæбæ��ти Зин�идæ, «Цæститæ».
 Е.Ти�ичев�, «С�х�р ирæзуй».
 Урусс�г �дæ�он з�р «Цу�ухътæ».
 Е.м�кш�нцев�, з�р «Е – æз дæн».
 Гъ�зт «Кур�æ �рс». 
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: кубиктæ.

ахури цуд
 музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ
В.Аг�фонников, «Къæхтæ æ�� гæккитæ».
музык��он р�з��онæг æрб�дун кæнуй с�бийти сæ къе��тæбæ�, 
б�йгъосун сæ кæнуй сæ зонгæ з�р�æ, зæгъуй син, уæ зæрди 
æрифт�уетæ �ци з�р, зæгъгæ. Ци хуннуй, цæбæ� си дзурдæуй?
Е.Ти�ичев�. Игъосун «с�х�р ирæзуй».
м.р. Б�йгъос�йтæ уæ зонгæ з�р�æ. Ци хуннуй, цæбæ� си дзурдæуй? 
(Сабийтæ игъосунцæ).
с. Сувæ��æнттæ цæунцæ с�х�ри гъæунгти, уинунцæ фæтæн æ�� 
рæсугъд гъæунгти нæуæг хæдзæрттæ. Сæхуæдтæ дæр цæрунцæ 
�ци рæсугъд с�х�ри.
м.р. музыкæ б� ци зæгъуй уой туххæй?
с. музыки зæ�тæ рæсугъд æнцæ, игъæ�дзæг æ�� цæрдæг.
З�рун.
В.К�р�сев�, «Тæрхъос дзæхæр�й».
С�бийтæ �рх�йунцæ з�ри �е�оди р�ст з�рунбæ�.
Хæбæ��ти Зин�идæ, «Цæститæ».
музык��он р�з��онæг ��онуй с�бийтæн нæуæг з�р, цæ�æдесæй 
игъосун�æ сæ р�зæнг�рд кæнуй.
В.К�р�сев�, «Зу�æг».
Аци з�р �хур кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �æ�бунæг игъосуй, 
с�бийтæ р�ст з�рунцæ æви нæ, уо�æ.
 Урусс�г �дæ�он з�р «Цу�ухътæ». 
С�бийтæ б�йгъосунцæ �узыкæ�æ, æ дууæ х�ййи ин исбæрæг 
кæнунцæ. Дугæйттæй æр�æуунцæ æ�� кæнунцæ к�фт «Цу�ухътæ», 
æ дууæ х�ййи ин исбæрæг кæнунцæ фæйнæхузи æз�æ�дтитæй.
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Е.м�кш�нцев� «Е – æз дæн».
м.р. ��онуй с�бийтæн нæуæг з�р, �рх�йуй, цæ�æй æй б�нкъ�ронцæ, 
сæ зæрдæ�æ фæццæу�.
Гъ�зт «Кур�æ �рс».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти зæрди æрифт�уй гъ�зти �едес, 
б�й��онуй син рит��æ гæсгæ кубиктæй ху�йун: нидæн ху�стæй 
хъæбæрдæр�æ.
музык��он р�з��онæг �хурæн к�ронбæттæн кæнгæй, фæрсуй с��
бийти, куд фæццудæй сæ зæрдæ�æ �хур, æрб�цæудзæнæнцæ �� 
�рдæ�æ æви нæ.

18-аг ахури сахат (2)
темæ: «æз æма мæ бауæр»

нисан: 
– Сувæ��æнтти �узыкæ æнкъ�рунбæ�, зонгæ �узык��он 
у�дзи�ис фæс�æрунбæ� �хур кæнун. Нæуæг з�ртæ �хур 
кæнгæй син сæ �е�оди куд гъуди кæнонцæ, уотæ сæ �хур 
кæнун.
– Лæ�бунæг игъосун куд зононцæ, уотæ сæ �хур кæнун.
– Сувæ��æнттæ нифсх�ст куд уонцæ, уотæ сæ гъо�бæ� 
кæнун.

репертуар: Е. м�кш�нцев�, «Р�рдзæф кæнæн». 
 В.К�р�сев�, «Тæрхъос дзæхæр�й», «Зу�æг».
 Хæбæ��ти Зин�идæ, «Цæститæ».
 Е.Ти�ичев�, «С�х�р ирæзуй».
 Урусс�г �дæ�он к�фт «Цу�ухътæ».
 Е.м�кш�нцев�, «Е – æз дæн».
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: сувæ��æнтти бæрцæ кубиктæ.

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ
Е.м�кш�нцев�, «Р�рдзæф кæнæн».
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музык��он р�з��онæг сувæ��æнти зæрди æрифт�уй фæ�тæрæни 
�едес, æ�� ’й етæ б� кæнунцæ: æрдзæф кæнунцæ, сæ къæхтæ æ�� 
ту�бу� къохтæй рит��æ гæсгæ гуппитæ кæнунцæ.
Игъосун.
Е.Ти�ичев�, «С�х�р ирæзуй». С�бийтæ сæ къе��тæбæ� сб�дунцæ. 
музык��он р�з��онæг син з�ри р�йд�йæн р�цæгъдуй, етæ б� з�ри 
но� б�зонунцæ. С�бийтæ къу�у�пи ку кæнонцæ, уæдт� син 1��г 
куп�ет р�цæгъдуй. З�ри но� ку б�зононцæ, уæдт� ’й еу х�тт дæр 
�� р�ц�гъдуй æ�� син фæззæгъуй, сæ цæстинг�сæй, уæдт� �и�ики 
фæрци се ‘нкъ�рæнтæ куд р�рго� кæнонцæ.
З�рун.
В.К�р�сев�, «Тæрхъос дзæхæр�й».
С�бийтæ р�ст куд з�ронцæ з�ри �е�оди, уо�æ æ гъос д�руй �узы�
к��он р�з��онæг.
З�р Е.м�кш�нцев�, «Е – æз дæн». З�р �хур кæнгæй сувæ��æнтти 
�хур кæнун �е�оди р�ст з�рунбæ�, дзурдтæ р�ст дзорунбæ�.
Хæбæ��ти Зин�идæ, «Цæститæ».
Аци з�р �хур кæнгæй, сувæ��æнттæ гъæу��� р�ст дзоронцæ з�ри 
дзурдтæ, р�ст ин з�ронцæ æ �е�оди.
В.К�р�сев�, «Зу�æг».
С�бийтæ з�рунцæ, дзурдти кæрæнттæ р�ст дзоргæй.
К�фт «Цу�ухътæ».
музык��он р�з��онæги ��унд�æ гæсгæ сувæ��æнттæ дугæйттæй 
цæунцæ, гæппитæ кæнунцæ, сæ фæ�тæрæнтæ æ�� æз�æ�дтитæ 
�узыки х�р�ктер æ�� рит�и хæццæ б�ргæй.
Гъ�зт «Кур�æ �рс».
музык��он р�з��онæг б�вдесуй с�бийтæ�æ кубиктæ æ�� сæ 
б�фæрсуй: «Цæ�æн гъæунцæ �тæ?» С�бийтæ æргъуди кæнунцæ 
гъ�зти �едес æ��, фæйнæ дууæ кубики р�йсгæй сæ кæрæдзебæ� 
ху�йунцæ, уæд – с�бур, уæдт� – гъæр, �рс – гъо�бæ�гæнæг сæ�æ 
куд хæстæгдæр кæнуй, уотæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг фæрсуй 
сувæ��æнтти: Уæ зæрдæ�æ фæццудæй гъ�зт? Хъæбæрдæр уæ 
зæрдæ�æ ци б�цудæй?
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19-аг ахури сахат (3)
темæ: «æз æма мæ бауæр» 
нисан: 

– Нæуæг з�р�æ цæ�æдесæй куд игъосонцæ, уотæ сæ �хур 
кæнун. музыки х�р�ктер�æ гæсгæ сæ æз�æ�ун �хур кæнун. 
Еу �ури интон�ции сæ з�рун �хур кæнун.
– Лæ�бунæг игъосунбæ� æ��, ци фæууинонцæ, уой ху�рз 
нигъгъуди кæнунбæ� �хур кæнун.
– Кæрæдзей куд у�рзонцæ, сæ кæрæдзе�æ ху�рз, хæ��р 
зæрдæ куд д�ронцæ, уотæ сæ �хур кæнун.

репертуар: Хæбæ��ти Зин�идæ, «Къæхтæ», «Цæститæ».
 Е. м�кш�нцев�, «Е – æз дæн».
 В. К�р�сев�, «Зу�æг».
 Е.Ти�ичев�, «м�х цæуæн турус�ти хæццæ».
 Урусс�г �дæ�он з�р «Цу�ухътæ».
 «Кур�æ �рс» – дигорон �дæ�он гъ�зт.
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: кубиктæ.

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Ке фæндуй �едзун?».
музык��он р�з��онæги хæццæ с�бийтæ игъосунцæ �узыкæ�æ, 
æ х�р�ктер и з�рæн исбæрæг кæнунцæ. Сувæ��æнттæ зæгъунцæ, 
�узыкæ æй рæуæг, цæрдæг, зæгъгæ, æ�� уо�æ гæсгæ æз�æ�унцæ, 
�едзунцæ.
Игъосун.
Хæбæ��ти Зин�идæ, «Къæхтæ».
Сувæ��æнттæ сб�дунцæ сæ къе��тæбæ� æ�� нæуæг з�р�æ 
игъосунцæ. музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти хæццæ исбæрæг 
кæнунцæ з�ри �едес æ�� �узыки х�р�ктер.
З�рун.
Е.Ти�ичев�, «м�х цæуæн турус�ти хæццæ».
З�рæн æ р�йд�йæни �гъо��æ с�бийтæ æрдзæфæй исбæрæг 
кæнунцæ æ �е�одий рит�. С�бийтæ з�рунцæ еунæг �ур.
Хæбæ��ти Зин�идæ, «Къæхтæ».
музык��он р�з��онæг �æ�бунæг кæсуй, цæ�æй сувæ��æнттæ 
еу�æ з�ронцæ, из�йгæ дæр си куд неке кæн� æ�� иннетæй т�гъддæр 
дæр куд нæ з�р�.
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В. К�р�сев�, «Зу�æг».
З�р «Зу�æг» �хур кæнгæй, �узык��он р�з��онæг кæсуй, цæ�æй 
сувæ��æнттæ р�ст з�ронцæ з�ри �е�оди æ�� ин р�ст дзоронцæ æ 
дзурдтæ, �узык��он фр�зити кæрæнтти.
З�р. Е м�кш�нцев�, «Е – æз дæн».
м.р. с�бийти з�рд�æ æ гъос д�руй, цæ�æй сæ з�рд дæ�тæ�уæ�тæ 
�� у�й�. 
Урусс�г �дæ�он �е�оди «Цу�ухътæ».
Сувæ��æнттæ зи�дæгæй дугæйттæй с�æуунцæ æ��, ху�рз ке 
б�зудтонцæ, еци кæфтити æз�æ�дтитæй п�йд� кæнгæй, �узыки 
фæйнæхузи хæйтти (сабур – цурд) х�р�ктер бæрæг кæнунцæ æ�� 
‘й æвдесунцæ.
А��он (дигорон) �дæ�он гъ�зт «Кур�æ �рс».
Гъ�зти �едæгæ сувæ��æнттæ �хур кæнунцæ с�бург�й, фæ��æн 
цæун, т�гъд �едзун, æ�� еци �рх�йди �едæгæ б� рит��æ гæсгæ 
кубиктæ кæрæдзебæ� ху�йунцæ, уæд – с�бур, уæдт� – гъæр.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ 
кæнуй с�бийтæн, ху�рз ке з�рдтонцæ, �узыкæ�æ �æ�бунæг ке 
игъустонцæ, дехтæ кæнун, �æдæрун æй ке б�йдæдтонцæ, кæ�и 
гъæуй гъæр æрдзæф, кæ�и б� – с�бур æрдзæф. 

20-аг ахури сахат (4)
темæ: «æз æма мæ бауæр» 
нисан: 

– Сувæ��æнттæ нæ фæ�æнбу��й дуйне �узыки фæрци 
рæсугъдæй сæ зæрдæ�æ хæстæг куд есонцæ, уотæ сæ �хур 
кæнун. Ци �узык��он сорæттæ б�зонунцæ, уони сæ бон р��
дзорун куд у�, уобæ� сæ �хур кæнун. 
– Сувæ��æнтти �æ�бунæг игъосунбæ� �хур кæнун. Гъ�зти 
�едæгæ цийнæгæнгæй, игъæ�дзæгæй куд æнхæст кæнонцæ 
сæ фæ�тæрæнтæ, уотæ сæ �хур кæнун.
– музык��он сорæттæ сæ бон æнкъ�рун куд у�, уотæ сæ 
гъо�бæ� кæнун.

репертуар: Хæбæ��ти Зин�идæ. «Къæхтæ», «Цæститæ».
 Е. м�кш�нцев�, «Е – æз дæн».
 Е.Ти�ичев�, «м�х цæуæн турус�ти хæццæ».
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 В.К�р�сев�, «Зу�æг».
 Гъ�зт «Ду�гæ æ�� бæ�æстæ».
 Урусс�г �дæ�он �е�оди «Цу�ухътæ».

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Ке фæндуй �едзун?»
Сувæ��æнттæ æрб�цæунцæ з���æ æ�� сæ фæ�тæрæнтæ кæнунцæ! 
Рæуæг �едзунцæ, гъо�бæ�гæнæг син ку�æ б�й��удт�, уордæ�æ 
– �рæхсг�й, еу инней нæ хъор кæнгæй.
Игъосун.
Хæбæ��ти Зин�идæ, «Къæхтæ».
Сувæ��æнттæ �узык��он р�з��онæги хæццæ зонгæ з�р�æ 
игъосунцæ, с�бийтæ ин гъæу��� зæгъонцæ æ но�, уæдт� з�ри х��
р�ктер æ �е�оди�æ гæсгæ исбæрæг кæнонцæ.
2. З�рун Е.м�кш�нцев�, «Е – æз дæн».
Аци з�р с�бийтæ кæнунцæ �узыкæ�æ игъосгæй.
3. З�рун.
«м�х цæуæн турус�ти хæццæ».
С�бийтæ гъæу��� б�зононцæ еу �ури интон�ци кæдзос з�рун.
Хæбæ��ти Зин�идæ, з�р «Цæститæ».
С�бийтæ з�рунцæ з�р �узыкæ�æ гæсгæ, з�рунцæ ’й р�йд�йæни 
хæццæ, уæдт� æнæ р�йд�йæнæй.
В. К�р�сев�, з�р «Зу�æг».
музык��он р�з��онæг с�бийтæн зæгъуй, куд б�зононцæ з�р 
«Зу�æг» æ р�йд�йæнæй æ�� ‘й сфæ�х�т кæнонцæ, цæ�æй сæ зун�
ди ниффед�р у� (еугай, къуæрттæй).
К�фт «Цу�ухътæ».
К�фт фæ�х�тгонд цæуй, цæ�æй с�бийтæ ху�рз нигъгъуди кæнонцæ, 
�узык��он у�дзи�ис дууæ х�ййе�æй конд ке æй. Æвдесунцæ ’й се 
з�æ�дтитæй.
Гъ�зт «Ду�гæ æ�� бæ�æстæ».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти зæрди æрифт�уй гъ�зти �е�
дес, æ�� етæ б� уо�æ гæсгæ æз�æ�унцæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй 
сувæ��æнттæн сæ �рæхсгин з�æ�ди туххæн.
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21-аг ахури сахат (1)
темæ: «мæ гъазæнтæ» 
нисан:

–     Сувæ��æнттæ�æ ���ихузон гъ�зæнтæ�æ цæ�æдесдзий�
н�дæ игурун кæнун. Рит� æндзæвги хузи куд �æдæронцæ, 
уотæ сæ �хур кæнун.
– Лæ�бунæг игъосун сæ �хур кæнун; ци �хур кæнунцæ, уой 
ху�рз куд гъуди кæнонцæ.
– С�бийтæ сæ гъ�зæнтæ куд у�рзонцæ, �уæрдгæ сæбæ� куд 
кæнонцæ, �рæхсг�й си куд гъ�зонцæ, уотæ сæ �хур кæнун.

репертуар: С�он�ти Юрий, «м�х игъæ�дзæг ��трешкитæ �н».
 Цæ���гти Лидия, «Гъ�зæн киндзæ».
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: стур æ�� �инкъий н�утæ (корабльтæ) æ�� ��трешки�

ти си�уэттæ, æрвхуз цъæх гæгъæди æ�� рохснæг гæгъæдий 
тъæфтæ.

ахури цуд
Сувæ��æнттæ з���æ æрб�цæунцæ æ�� сæ бунæтти æрб�дунцæ. 
музык��он р�з��онæг син сæ р�зи гъ�зæнти хузтæ æрæвæруй 
æ�� сæ б�фæрсуй: «мæнæ � ци æй?» (Сувæллæнтти дзуæппитæ.) 
Гъ�зæнтæбæ� син æ�дзæвгитæ дзорун кæнуй. Р�й�рфæ син 
кæнуй, уæдт� сæ б�фæрсуй, гъ�зæн киндзи туххæй к� зонуй з�р. 
З�руй з�р «Гъ�зæн киндзæ», зæгъгæ, æ�� ин æ �едес сбæдтуй æ 
гъ�зæн киндзи хузи хæццæ. Сувæ��æнттæ �ктивонæй б�з�рунцæ, 
з�ри �е�оди�æ �æ�бунæг игъосгæй. Ид�рддæр б�, �узыкæ�æ 
гæсгæ, сувæ��æнттæ гъæу��� «фестонцæ» «бæхтæ», «тæрхъостæ». 
Сувæ��æнттæ æнхæст кæнунцæ сæ фæ�тæрæнтæ: бæхтæ æ�� 
тæрхъости хузæн гæппитæ кæнунцæ.
Ид�рддæр с�бийтæ�æ �узык��он р�з��онæг æвдесуй кор�б�ь æ�� 
��трешки хузтæ æ�� син зæгъуй, сæ зæрдæ�æ фу�дæр к� цæуй, 
уой си�уэт р�йсæд ��ке дæр.
Р�г�ц�у ци гæгъæдий тъæфтæ æрцæттæ кодтонцæ с�бийтæ (æрвхуз 
цъæх æма рохснæг), уонæбæ� æвæрунцæ, сæ зæрдæ�æ кæци 
фæццудæй, еци гъ�зæни си�уэт: 
� æрвхуз цъæхбæ� – стур н�уæ, �инкъий н�уæ;
� рохснæгбæ� – стур ��трешкæ, �инкъий ��трешкæ.
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Фицц�гидæр, æг�сæй дæр кæсунцæ «Кор�б�ики», зæгъгæ, уæхæн 
п�нно�æ, гъо�бæ�гæнæг б� син кæсуй Д.Х�р�си æ�дзæвгæ «Ко�
р�б�ик».

минкъий н�уæ цæугæдонбæ�
Н�кæ кæнуй ид�рдæй,
Н�уи хурфи æфсæддонтæй
Цупп�р �æги ку б�дуй…

Ид�рддæр с�бийтæ �æ�бунæг кæсунцæ п�нно «м�трешки» –   
�æ.
м.р. – мæнæ ци рæсугъд æнцæ ��трешкитæ! Æз уин уони туххæй 
р�дзордзæнæн, су��х б� �ин æрдзæф кæнетæ, æр�æстдæр, 
игъæ�дзæг �узыкæ ку у�, уæд – з�ри ���и куп�ети фæсте дæр.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй 
с�бийтæн, ху�рз хузтæ ке искодтонцæ, уой туххæй; зæгъуй син, ци 
хузтæ искодтонцæ, уони сæ ��ддæ�тæ�æ куд б�вдесонцæ.

22 – аг ахури сахат (2)
темæ: «мæ гъазæнтæ»

нисан:
– музыкæ �æдæрун, æнкъ�рунбæ� �хур кæнун с�бийти; 
�узыкæ�æ игъосун сæ�æ куд цæу�, уотæ сæ �хур кæнун. 
музык��он у�дзи�исти дууæ х�ййи æрт�сун.
– С�бийти �æ�бунæг игъосун æ�� кæсунбæ� �хур кæнун.
– С�бийтæ сæ фæ�тæрæнтæ сæхуæдтæ куд кæнонцæ, уотæ 
сæ �хур кæнун.

репертуар: С�он�ти Юрий, «Игъæ�дзæг ��трешкитæ».
 Цæ���гти Зин�идæ, «Гъ�зæн киндзæ».
 м. Р�ухвергер, «Агорæ гъ�зæн».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: гъ�зæн киндзи, ��трешки, къозой, хуæдто�ги хузтæ.
иуарунмæ: сувæ��æнтти бæрцæ �инкъий турус�тæ.

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ «тæрхъостæ æма бæхтæ».
музык��он р�з��онæг зæгъуй с�бийтæн, рæстæг�æ «бæхтæ» 
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æ�� «тæрхъостæ» куд фестонцæ. С�бийтæ �узыкæ�æ бæхтæ æ�� 
тæрхъости хузæн гæппитæ кæнунцæ. музык��он р�з��онæг �рфæ 
кæнуй с�бийтæн сæ ху�рз �рх�йди туххæн æ�� фæйнæгбæ� фед�р 
кæнуй бæхтæ æ�� тæрхъости хузтæ.
игъосун.
С�он�ти Юрий, з�р «м�х игъæ�дзæг ��трешкитæ �н».
Сувæ��æнттæ з�р�æ игъосунцæ, �узык��он р�з��онæг б� сæ 
фæрсуй, цæй туххæн æй з�р æ�� куд хуннуй; æ х�р�ктер�æ гæсгæ 
циу�вæр æй. Сувæ��æнтти дзуæппитæ�æ б�йгъосгæй, �узык��он 
р�з��онæг син сæ р�зи æрæвæруй ��трешки хузæ.
зарун.
«м�х цæуæн турус�ти хæццæ» (еунæг мур зарунцæ).
С�бийтæ р�з�рунцæ з�р, æ�� ин æ �едес�æ гæсгæ, сæ къохти 
турус�тæ, уоте�æй ��рши рит��æ цæунцæ.
Цæ���гти Лидия, 
з�р «Гъ�зæн киндзæ».
З�р �хур кæнгæй, �узык��он р�з��онæг æ цæстæ д�руй, цæ�æй 
с�бийтæ р�ст з�ронцæ з�ри �е�оди, р�ст дзоронцæ дзурдти 
кæрæнттæ. З�р ку р�з�ронцæ, уæдт� с�бийти р�зи �узык��он 
р�з��онæг æрæвæруй гъ�зæн киндзи хузæ.
Гъазт «агорæн гъазæн».
Гъо�бæ�гæнæг дууæ къе��ебæ� фæйнæ гъ�зæни (къозо, 
хуæдтолгæ) æрæвæруй. Сувæ��æнттæ дууæ къу�ри фæуунцæ æ�� 
си р�у�йуй дууæ зе���кки: еу – фицц�г стъо�и ��ф�нбу��й, иннæ 
б� – дугк�г стъо�и ��ф�нбу��й.
музыки 1��г х�ййи с�бийтæ зи�дæгæй цæунцæ, 2–�г х�ййи б� 
– �едзунцæ. музыкæ ку фæууй, уæд с�бийтæ фæрсрæбунтæ�æ 
б�цæунцæ æ�� сæхе ф�рсæрдæ�æ р�х�тунцæ. Гъо�бæ�гæнæг и 
гъ�зæнтæн сæ бунæттæ феййевуй. Сигн���æ гæсгæ с�бийтæй ��ке 
«æхе» гъ�зæн�æ б��едзуй æ�� нæуæгæй зи�дæгæй ис�æуунцæ. 
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг с�бийтæн 
б�вдесуй гъ�зæнти хузтæ, фæрсуй сæ: «А ци æй?» (Сабийти 
дзуæппитæ.) Фæззæгъуй син, гъ�зæнтæй �рæхсг�й гъ�згæ ке 
æй, е б� �� сæттонцæ æ�� фу�дæр цæронцæ, уæдт� син дзоруй, 
иннæ сувæ��æнттæ�æ дæр дæтгæ ке фæуунцæ æ�� �� уонæн дæр 
гъæу��� гъ�зун�æ исбæззонцæ, зæгъгæ.
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23-аг ахури сахат (1)
темæ: «зумæг»

нисан: 
– Сувæ��æнттæ з�ри �едес куд æнкъ�ронцæ, з�ри текст�æ 
фæрститæбæ� сæ бон дзу�пп дæттун куд у�, уотæ сæ �хур 
кæнун. Ху�æтæг �е�одитæ сæ бон фæ�х�т кæнун куд у�, �у�
зык��он у�дзи�иси 2 х�ййе�æ сæ бон æз�æ�ун куд у�, уотæ 
сæ �хур кæнун.
– Сувæ��æнтти дзурдиу�гæ �ктивондæр кæнун, �æ�бунæг 
игъосун, кæсун (уинун) сæ �хур кæнун; æрдзи æфæнттæ сæ 
æнкъ�рунбæ�, �æдæрунбæ� �хур кæнун.
– Лæ�бунæг, æнц�д игъосун сæ бон куд у�, уотæ сæ �хур 
кæнун.

репертуар: Цæ���гти Лидия, «Ехæн бон», «Гъ�зæн киндзæ»,
 «Нæзи бæ��сæ».
 Т. К�р�сев�, «Зу�æг».
 Г. Вих�рев�, «мети тъæфи�ти к�фт».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хузæ «Зу�æг».

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Гæппитæ».
музык��он р�з��онæги ��ундæй с�бийтæ з��и æр�æуунцæ. 
музыкæ�æ æг�сæй дæр гæппитæ кæнунцæ, ��ке си æхе бун�ти.
Игъосун з�р.
Цæ���гти Лидия, «Ехæн бон». 
С�бийтæ, сæ къе��тæбæ� б�дгæй, �æ�бунæг кæсунцæ хузæ 
«Зу�æг»��æ, з�р�æ игъосунцæ. музык��он р�з��онæг з�ри �едес 
хузи сюжети хæццæ бæттуй, фæрститæ сæ�æ дæттуй.
м.р. Циу�вæр �нзи �фонæ æвдист цæуй хузи?
с. Зу�æг.
м.р. Цæ�æн уæ�æ уотæ кæсуй?
с. Сувæ��æнттæбæ� гъ�р хъæппæ�тæ ес.
м.р. Цæ�æн сæбæ� ес гъ�р хъæппæ�ттæ?
с. Уо�æн, æ�� зу�æги у�з�� фæууй.
м.р. Су��х б� у�рзетæ зу�æг? Цæ�æн?
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с. Уо�æн, æ�� зу�æги цонæгътæбæ� фæггурæн, �етæй фæгъ�
гъ�зæн.
м.р. Гъе��, уой туххæн з�ри �узыкæ дæр игъæ�дзæг, цийнæйдз�г 
æ�� цæрдæг æй, уе ‘нкъ�рæнтæ уин �æдæрун кæнуй.
З�рун.
З�р «Бу����бу���».
С�бийтæ з�рунцæ (терци), з�ри �едес�æ гæсгæ сæ къохтæ æз�æ�ун 
кæнунцæ, цу�� сæ гъ�зæн киндзи уозунцæ, уотæ.
Цæ���гти Лидия, «Нæзи бæ��сæ».
музык��он р�з��онæги хæццæ с�бийтæ игъосунцæ нæуæг з�р 
«Нæзи бæ��сæ» – �æ сæ ��ддæ�он дигорон æвз�гбæ� (рагацау 
зари текст уруссаг æвзагмæ раййевун гъæуй).
Цæ���гти Л. «метин б�б�».Еу исуо�æфтæй р�з�рун дзурдтæ, 
уæдт� хецæн фр�зитæ. 
Т.К�р�сев�, «Зу�æг».
Сувæ��æнттæ еуг�й æ�� къуæрттæй фæ�х�т кæнунцæ сæ зонгæ 
з�р. музык��он р�з��онæг сæ р�зæнг�рд кæнуй нæуæг з�р �хур 
кæнун�æ.
Т.Вих�рев�, «мети тъæфи�ти к�фт».
музык��он р�з��онæг фæрсуй сувæ��æнтти, циу�вæр æй 
æз�æ�дтити х�р�ктер, етæ б� гъо�бæ�гæнæги ��унд�æ гæсгæ 
рæуæг �едзунцæ, сæ къохтæй б�, �ети тъæфи�тæ куд фæхх�унцæ 
зæнхæ�æ, уой фæнзунцæ.
Гъ�зт «агорæ гъазæн».
музык��он р�з��онæг с�бийти зæрди æрифт�уй гъ�зти �едес, 
етæ б� �е�одий 1��г æ�� 2��г хæйтти х�р�ктер�æ гæсгæ с�бург�й 
цæунцæ æ�� рæуæг �едзунцæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг фæрсуй с��
бийти, нæуæгдзийн�дæй ци б�зудтонцæ �ци �хури, зу�æги туххæй 
циу�вæр з�р æ�� к�фт ис�хур кодтонцæ.

24-ахури сахат (2)
темæ: «зумæг»
нисан:

– С�бийти �узыкæ�æ игъосун кæнун. Еу�æ сæ бон куд 
у� к�фтæй, гъ�згæй �узык��он сорæттæ æвдесун, уотæ сæ 
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�хур кæнун. Терци кæдзос з�рун куд зононцæ, уобæ� сæ 
фæ�тæрун. 
– С�бийти �æ�бунæг игъосунбæ� �хур кæнун.
– Сувæ��æнттæн сæхе бон куд у� сæ фæ�тæрæнтæ 
(æзмæлдтитæ) кæнун, уотæ сæ �хур кæнун.

репертуар: Цæ���гти Лидия, «Ехæн бон», 
 «Нæзи бæ��сæ», «метин б�б�».
 Г.Вих�рев�, «мети тъæфи�ти к�фт».
 Б.Финоровский, гъ�зт «Тæрхъостæ æ�� роб�с».
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: бæ��си 2 хузи – фæззæги æ�� роб�си хузæ.

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Гæппитæ».
музык��он р�з��онæг зæгъуй с�бийтæн, цæ�æй з��и р�гæппитæ 
кæнонцæ «тæрхъости» хузæн, дзоруй син, тæрхъости къæхтæ 
фæ��æн ке æнцæ, æ�� с�бург�й ке фæггæппитæ кæнунцæ.
Игъосун.
Цæ���гти Лидия, з�р «Ехæн бон».
Сувæ��æнттæ сæ бунæтти æрб�дунцæ, сæ зонгæ з�р�æ игъосунцæ, 
р�дзорунцæ ин æ но� æ�� �едес. С�бийтæ къу�у�пи ку кæнонцæ, 
уæдт� �узык��он р�з��онæг уæ�дæр ��унд дууæ хузи р�йсуй æ�� 
син фæззæгъуй, гъæугæ хузæ куд р�рт�сонцæ (зари медесмæ гæсгæ) 
æ�� куд б��æдæрун кæнонцæ, и хузæ цæ�æн р�взурстонцæ, уой.
м.р. Уæ зæрдæ�æ фæццудæй �ци з�р? Цæ�æн?
с. Уо�æн æ�� игъæ�дзæг æй, цæрдæг, зу�æги туххæй си 
дзурдæуй.
З�рун «Бу����бу���».
Терци з�рун куд зононцæ, уой туххæн гъæугæ фæ�тæрæнтæ 
кæнун.
Цæ���гти Лидия, з�р «метин б�б�».
музык��он р�з��онæг с�бийтæн б�й��удт� нæуæг з�р «метин 
б�б�», зæгъгæ. Зæгъуй син, цæ�æдесæй куд б�йгъосонцæ з�ри 
�едес�æ. музык��он р�з��онæг дзоруй с�бийтæн, т�гъд Нæуæг �нз 
ке р��æудзæнæй, æ�� Нæуæг �нзи бæрæгбон�æ æрб�цæудзæнæй 
метин Б�б�.
Цæ���гти Лидия, «Нæзи бæ��сæ».
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З�р �хур кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �æ�бунæг кæсуй, цæ�æй 
ин с�бийтæ æ �е�оди дæр, æ дзурдтæ дæр р�ст з�ронцæ ��ддæ�он 
æвз�гбæ�.
Г. Вих�рев�, «мети тъæфи�ти к�фт».
Аци з�р �хур кæнгæй, сувæ��æнттæ рæуæг, с�бург�й æз�æ�унцæ, 
сæ къохтæ хæрд�æ есгæй.
Б. Финоровский, гъ�зт «Тæрхъостæ æ�� робæстæ».
музык��он р�з��онæг зæгъуй с�бийтæн, цæ�æй рæстæг�æ 
«фестонцæ тæрхъостæ». 1��г х�ййи – тæрхъостæ рæуæг гæппитæ 
кæнунцæ з��и, 2��г х�ййи – дзодздзæги æрб�дунцæ, 3��г х�ййи б� 
гъо�бæ�гæнæг – роб�с �едзуй тæрхъости æхсæн, соруй сæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй 
сувæ��æнттæн, ху�рз ке �рх�йдтонцæ, уой туххæн, зæгъуй син, 
з��æй цæугæй, «тæрхъости хузæн» куд р�цæуонцæ.

25-аг ахури сахат (3)
темæ: «зумæг» 
нисан. 

– С�бийтæ �узыки х�р�ктер куд æнкъ�ронцæ, з�ри цæбæ� 
дзурдæуй, уой зæгъун сæ бон куд у�, уотæ сæ �хур кæнун. 
Сувæ��æнтти æз�æ�дтитæ �узыки х�р�ктери хæццæ куд 
уонцæ, уотæ сæ �хур кæнун. Гъ�зти �едæгæ ци �узык��он 
сорæттæ б�зонунцæ, уони сæ бон р�дзорун куд у�, уотæ сæ 
�хур кæнун.
– С�бийти �æ�бунæг игъосунбæ� �хур кæнун.
– С�бийтæ кæрæдзей куд у�рзонцæ, куд ни��йонцæ, 
хæ��рзæрдæ куд уонцæ кæрæдзе�æ, уотæ сæ гъо�бæ� 
кæнун.

репертуар: Цæ���гти Лидия, «Ехæн бон», 
 «метин б�б�», «Нæзи бæ��сæ».
 Г.Вих�рев�, «метин тъæфи�ти к�фт».
 Б.Финоровский, гъ�зт «Тæрхъостæ æ�� роб�с».
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: тæрхъости «ходтæ», роб�си хузæ (��скæ), нæзи бæ��сæ 

т�хун�æ ирд гæгъæдитæ, æрттев�гæ цъæрттæ (мишура).
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ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Гæппитæ».
Сувæ��æнттæ зи�дæгæй �æуунцæ æ�� сæ фæ�тæрæнтæ кæнунцæ. 
музык��он р�з��онæг �æ�бунæг кæсуй, цæ�æй сувæ��æнттæ 
ид�йгæ дæр еу�æ р�кæнонцæ æ�� еу�æ фæууонцæ.
Игъосун.
Цæ���гти Лидия, «Ехæн бон».
музык��он р�з��онæг æрб�дун кæнуй сувæ��æнтти. Сæ зонгæ 
з�р�æ б�йгъосунцæ, уæдт� сæ б�фæрсуй, куд хуннуй æ�� си 
цæбæ� дзурдæуй, зæгъгæ. Къу�у�пи ку кæнонцæ сувæ��æнттæ, 
уæдт� син æхуæдæг фенхус кæнуй.
м.р. У�з�� кæд фæууй? Кæд фæуу�руй �ет? Бæ�æстæ кæд 
æрбæгънæг унцæ? Кæд фæгъгъ�зетæ �етæй? музыкæ уой туххæй 
куд дзоруй?
З�рун. «Бу����бу���».
З�рун гъæуй къуæрттæ�къуæрттæй. музык��он р�з��онæги 
��унд�æ гæсгæ сувæ��æнттæ кæрæдзе�æ игъосун �хур кæнунцæ.
Цæ���гти Лидия, «метин б�б�».
З�р �хур кæнгæй, сувæ��æнттæ гъæу��� з�ронцæ з�ри �е�оди æ�� 
ин р�ст дзоронцæ æ дзурдтæ.
Цæ���гти Лидия, «Нæзи бæ��сæ».
Аци з�рæн с�бийтæ �хур кæнунцæ æр�æст æ �е�оди, з�рунцæ ‘й 
еци�еу те�æ�æ гæсгæ, кæрæдзе�æ игъосгæй.
Г.Вих�рев�, «мети тъæфи�ти к�фт».
Сувæ��æнттæ �хур кæнунцæ �узыки 1 æ�� 2 хæйттæ æрт�сун, 
�рх�йунцæ сæ фæ�тæрæнтæ еу�æ р�йд�йун æ�� еу�æ фæуунбæ�.
Б.Финоревский, гъ�зт «Тæрхъостæ æ�� роб�с».
Сувæ��æнттæ сæхуæдтæ кæнунцæ сæ фæ�тæрæнтæ, �рх�йунцæ, 
ци �узык��он сорæттæ б�зудтонцæ, уони рæсугъд æ�� �едесгунæй 
æвдесунбæ�.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй 
с�бийтæн сæ ху�рз �рх�йди туххæй, нæуæгæй �� син сæ къу�ри 
�едæгæ æвдесун кæнуй гъ�зт «Тæрхъостæ æ�� роб�с».
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26-аг ахури сахат (4)
темæ: «зумæг» 
нисан: 

– Цæрдæг, игъæ�дзæг �узыкæ�æ с�бийтæ цæ�æдесæй куд 
игъосонцæ, уотæ сæ �хур кæнун. С�бийти �узыкæ æ�� з�ри 
текст�æ гæсгæ æз�æ�унбæ� �хур кæнун.
Дууæ æ�� æртæ х�ййе�æй конд �е�одибæ� к�фгæй, р�ст 
æз�æ�ун куд �рæхсонцæ, уотæ сæ �хур кæнун, уæдт� син сæ 
еци зонундзийнæдтæ ниффед�р кæнун.
– Лæ�бунæг игъосун æ�� сæ кæсунбæ� �хур кæнун.
– Кæрæдзей куд у�рзонцæ с�бийтæ, сæ кæрæдзе�æ 
хæ��рзæрдæ куд д�ронцæ, уобæ� сæ �хур кæнун.

репертуар: А.Фи�иппенко, «метин б�б�».
 Т. К�р�сев�, «Зу�æг».
 Цæ���гти Лидия, «Нæзи бæ��сæ».
 Б. Финоровский, «Тæрхъостæ æ�� роб�с».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: �ети хузæ, зуй�он д�рæси хузæ, Нæуæг �нзи нæзи 

бæ��си хузæ.

ахури цуд
музыкалон-ритмикон æзмæлдтитæ. «Хъ�ндз��».
Сувæ��æнттæ �æуунцæ з��и. «Еу», «дууæ», зæгъгæ, син ку 
фæззæгъуй �узык��он р�з��онæг, уæд дзодздзæги æрб�б�дунцæ, 
«и», зæгъгæ, уæдт� сæ уæр�ги сæртæ иср�ст кæнунцæ, æ�� 
æнæр�æугæй сæ фæ�тæрæнтæ кæнунцæ.
Игъосун.
З�р «метин б�б�».
музык��он р�з��онæг сувæ��æнтти хæццæ кæсуй хузтæ�æ (еугай 
сæ æрæвæруй, уотемæй), сæ �едес син бæрæг кæнуй æ�� с�бийти 
фæрсуй: «Кæд фæууй �тæ?» Сæ дзуæппитæй син б��æдæруй, хузтæ 
æг�сæйдæр æнцæ зу�æги туххæй. Уæдт� �узык��он р�з��онæг 
фæрсуй с�бийти, к� �� у� гъæу��� Нæуæг �нзи нæзи бæ��си 
р�зи. Сувæ��æнттæ къу�у�пи ку кæнонцæ дзу�пп дæттун�æ, уæд 
син �узык��он р�з��онæг фенхус кæнуй метин Б�б�й æргъуди 
кæнун�æ. Сувæ��æнттæ игъосунцæ з�р «метин Б�б�»��æ, 
исбæрæг ин кæнунцæ æ х�р�ктер æ�� �едес.
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З�рун. «Ау��у».
Кв�ртæ кæдзос з�рун сæ бон куд у�, уотæ сæ �хур кæнун.
Цæ���гти Лидия, «Нæзи бæ��сæ».
музыки р�йд�йæни фæсте сувæ��æнттæ цæттæ куд уонцæ з�рун�æ, 
уо�æ син �æ�бунæг кæсуй �узык��он р�з��онæг.
Т.К�р�сев�, з�р «Зу�æг». 
С�бийтæ р�здæр �е�оди�æ б�йгъосунцæ, æ но� ин исбæрæг 
кæнунцæ, уæдт� ‘й фæ�х�т кæнунцæ. З�рунцæ еуг�й, уæдт� 
къуæрттæ�къуæрттæй.
Б.Фи�иппенко, «метин Б�б�» (хоровод).
Зонгæ з�ри зæ�тæ�æ с�бийтæ еу�æ зи�дæгæй цæунцæ.
Б.Фин�ровский, гъ�зт «Тæрхъостæ æ�� роб�с».
Гъ�зти �едæгæ �узык��он р�з��онæг �æ�бунæг кæсуй с�бийтæ�æ 
æ�� бæрæг кæнуй, з�ри текст�æ гæсгæ куд æз�æ�унцæ, уой.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг с�бийти 
хæццæ гъ�зуй. «Сугъзæрийнæ ду�рбæ�» б�цæуæн ес æр�æстдæр, 
р�ст дзу�пп к� р�дт� ф�рстæн, уо�æн.
1. метин Б�б� кæд æрб�цæуй?
2. Ци ’рб�хæссуй сувæ��æнттæн?’рб�хæссуй сувæ��æнттæн?рб�хæссуй сувæ��æнттæн?
3. С�бийтæ метин Б�б�йæн игъæ�дзæг з�р кæнунцæ æви �æтъæ�, 
æнкъ�рд? Цæ�æн?

27-аг ахури сахат (5)
темæ: «зумæг»
нисан: 

– С�бийти �узыкæ æнкъ�рун �хур кæнун, зонгæ �узык��он 
у�дзи�истæ сæ гъудий куд д�ронцæ, рит� куд �æдæронцæ, 
куд æй æнкъ�ронцæ, уотæ сæ �хур кæнун.
– С�бийти и�исæну�т фед�р æ�� гъæздуг куд у�, уотæ сæ 
�хур кæнун.
– Хестæртæ æ�� се ‘нгæртти хæццæ кæрæдзей куд 
�æдæронцæ, уобæ� сæ �хур кæнун.

репертуар: А.Фи�иппенко, «метин Б�б�».
 Б.Фин�ровский, «Тæрхъостæ æ�� роб�с».
 Т.Ло�ов�, «мети тъæфи�ти к�фт».
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æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: нæзи бæ��сæ т�хун�æ æрттев�гæ, ирд, рæсугъд 

гæгъæдитæ (мишура) кизгутти бæрцæ.

ахури цуд
1. муз.�рит�. æз�æ�дтитæ «Хъæндз��».
2. Игъосун.
А.Фи�иппенко, з�р «метин Б�б�».
С�бийтæ з�р «метин Б�б�»��æ игъосунцæ.
м.р. Аци з�р уæ зæрдæ�æ цæуй? Цæ�æн?
с. Игъæ�дзæг æй, метин Б�б�бæ� æй. Нæуæг �нзи нæ�æ 
æрб�цæудзæнæй æ�� нин �æвæрттæ æрб�хæсдзæнæй.
З�рун. «Ау».
С�бийтæ з�рунцæ, з�ри �едеси хæццæ æ�хузæн æнцæ метин 
Кизгæ (Снегурочка) æ�� «метин Б�б�» (Дед Мороз).
А.Фи�иппенко, з�р «метин Б�б�».
Аци з�р �хур кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �æ�бунæг игъо�
суй с�бийтæ�æ, цæ�æй р�ст з�ронцæ �е�оди, р�ст дзоронцæ 
гъæ�æсонтæ æ�� æ�гъæ�æсонтæ, уæдт� дзурди кæрæнттæ.
Цæ���гти Лидия, «Нæзи бæ��сæ».
С�бийтæ фæ�х�т кæнунцæ з�р еугæйттæй æ�� къуæрттæй, �узы�
к��он р�з��онæг б� сæ�æ �æ�бунæг кæсуй, цæ�æй р�ст з�ронцæ.
А.Фи�иппенко, «метин Б�б�» (хоровод).
Сувæ��æнтти зи�дæги цæун �хур кæнун, з�ргæй б� �узык��он 
инстру�ент�æ ид�рд �æуун.
Т.Ло�ов�, «мети тъæфи�ти к�фт».
К�фгæй, сувæ��æнттæ �хур кæнунцæ �едзун, зе�ун. Сæ ирд, 
æрттев�гæ гæгъæдитæ (мишура) б� фæ��æн хæрд�æ исгæ�дзунцæ, 
уæдт� сæ бун�æ æру�дзунцæ.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг б�фæрсуй, 
циу�вæр бæрæгбон�æ цæттæ кæнунцæ с�бийтæ, ке хезунцæ 
иу�зæгу�ти?

28-аг ахури сахат (6) 
темæ: «зумæг» 
нисан: – С�бийтæ зу�æги �инеугутæ куд зононцæ, сæ зонгæ �у�

зык��он у�дзи�истæ игъосгæй сæ�æ ���ихузон æнкъ�рæнтæ 
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куд игур�, уотæ сæ �хур кæнун. К�фун, �узык��он сорæттæ 
æвдесун куд зононцæ, уотæ сæ �хур кæнун.
– Лæ�бунæг игъосун сæ �хур кæнун.
– С�бийтæ кæрæдзей куд у�рзонцæ, ху�рз зæрдæ куд д�ронцæ 
кæрæдзе�æ, уотæ сæ �хур кæнун.

репертуар: Б.Фин�ровский, «Тæрхъостæ æ�� роб�с».
 Цæ���гти Лидия, «Зу�æг», «Нæзи бæ��сæ»
 А.Фи�иппенко, «метин Б�б�» (хоровод).
 Т.Ло�ов�, «мети тъæфи�ти к�фт».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: «метин Б�б�й» хузæ открыткæбæ�  (игонугбæ�).
иуарунмæ: тæрхъости «ходтæ».

ахури цуд
С�бийтæ æрб�цæунцæ з���æ. музык��он р�з��онæги ��унд�æ 
гæсгæ, рæстæг�æ «фестунцæ» гъæди. Гъæди у�з�� æй, æ�� гъ�р 
хъæппæ�тæ скæнун гъæуй (сабийтæ, цума сæ хъæппæлтæ кæнунцæ, 
уотæ æвдесунцæ се ’змæлдтитæй). Гъæди берæ мет æруардта, 
æма си гъæуй над скæнун. Сабийтæ кæрæдзей фæсте цæунцæ, 
сæ къæхтæ бæрзонд есгæй. Музыкалон разамонæг идарддæр дзо-
руй: «Гъенур ба æрбахъæрттан метæйдзаг фæзуатмæ, мети 
тъæфилтæ ба тæхунцæ æма тæхунцæ. Кæсайтæ, ци рæсугъд æма 
рæуæг æнцæ (кизгуттæ мети тъæфилти кафт кæнунцæ).
м.р. К� нæбæ� гъæу��� фе�бæ�� гъæди? (Сувæллæнттæ къулум-
пи ку кæнонцæ, уæд син тæрхъоси туххæй бацеу-бацеу ракæнуй.) 
–   Гъ�й�гъ�й, тæрхъостæ! Кæс�йтæ, куд �едзунцæ �рф �ети дæр! 
Кæ�идæр къ��еуи къæрцц фæццудæй, æ�� фæтт�рстæнцæ. (Гъазт 
«Тæрхъостæ æма робас».) Гъ�зти фæсте б� гъо�бæ�гæнæг роб��
си æрб�хонуй Нæуæг �нзи бæрæгбон�æ рæвд�уæндонæ�æ æ�� 
зæгъуй, цæ�æй сувæ��æнттæ сæхе æрцæттæ кæнонцæ бæрæгбон�æ 
æ�� з�ртæ с�хур кæнонцæ (сувæллæнттæ зарунцæ «Зумæг», «Назу 
бæласæ»). музык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй сувæ��æнттæн, 
æвдесуй сæ�æ метин Б�б�й открыткæ (игонуг) æ�� син метин 
Б�б�й б�к�сти туххæй р�дзоруй, æ х�р�ктери туххæй, уæдт� син 
фæззæгъуй, �æвæрттæ син ке æрб�хæсдзæнæй, с�бийтæ ин ку 
р�з�ронцæ æхе туххæй, ку р�к�фонцæ, уæд. (Сабийтæ зарунцæ «Ме-
тин Баба»-й зар, зилдæгæй, сæ кæрæдзей къохтæбæл хуæцгæй.) 
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Сæ з�р ку фæуунцæ, уæдт� роб�сæн фæззæгъунцæ «хуæрзбон» æ�� 
сæ хæдз�рæ�æ æрб�цæунцæ кæрæдзей фæсте сæхе къ�хн�дбæ�.
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг б�фæрсуй 
с�бийти, куд б�цудæй сæ зæрдæ�æ гъ�зт, ке си фæууидтонцæ, ци 
си �рх�йдтонцæ, уобæ�.

29-аг ахури сахат (1)
темæ: «Цæлгæнæн дзаумæуттæ æма хуаллаг»  
нисан: 

– С�бийтæн �ури туххæй ху�æтæг зонундзийнæдтæ р�д�
тун. Сæ ф��æнбу��й зæ���нггæн�гæ пред�еттæ æрт�сун 
куд �рæхсонцæ æ�� �узыки х�р�ктер�æ гæсгæ æз�æ�ун куд 
зононцæ, уотæ сæ �хур кæнун.
– С�бийти �æ�бунæг игъосунбæ� �хур кæнун, зон�дон�
æрт�сæн кусти бундор син б�й��онун.
– Сæ ф��æнбу��й дуйне цæ�æдесæй куд æнкъ�ронцæ, 
�æ�бунæг куд уонцæ, уотæ сæ гъо�бæ� кæнун.

репертуар: А.Фи�иппенко, з�р «Хъæбунтæ» («Пирожки»).
А.Не�ян, «К�си з�р» («Песенка про манную кашу»).
Е.м�кш�нцев�, «Р�рдзæф кæнæн» («Похлопаем в ладошки»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: с�бийти ц��гæнæн дз�у�æуттæ.

ахури цуд
музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
Е.м�кш�нцев�, «Р�рдзæф 
кæнæн» («Похлопаем в 
ладошки»)

Сабийтæ залмæ æрбацæунцæ æма, 
кæрæдзей къохтæбæл хуæцгæй, 
зилдæгæй æрлæуунцæ. Музыкалон 
разамонæг син сæ зæрди 
æрифтауй фæлтæрæни медес, 
сабийтæ ба ‘й кæнунцæ. Музыки 
еу хай кæронмæ ку æрхъæртуй, 
уæдта æрдзæф кæнунцæ, сæ 
къæхтæ æма тумбул къохтæй 
гуппитæ кæнунцæ, музыки 
ритммæ гæсгæ.
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музык��он дид�ктикон 
гъ�зт «Б�зонæ» (�уз.) зæ�.

Сабийтæ къелатæбæл исбадунцæ, 
музыкалон разамонæг ба син, 
стъолбæл æвæрд гъазæн цæлгæнæн 
дзаумæуттæмæ амонгæй, дзоруй:
м.р. Аци пред�еттæ фæйнæхузи 
гъæр кæнунцæ. Б�йгъос�йтæ 
уæхуæдтæ. (Сувæллæнттæ 
уедгутæй хуайунцæ фингæ, къела 
æма хатдзæгтæ кæнунцæ.)
с. Æцæгæйдæр, пред�еттæ 
фæйнæхузи гъæр кæнунцæ.
м.р. Цæ�æн гъæунцæ �ци 
пред�еттæ?
(Кезугай сæмæ амонуй.)
с. Агувзæй фæццу�унцæ ц�й, дон.
Уедгутæй фæххуæрунцæ к�сæ.
Аги б� фæффицунцæ цу�уйн�г, 
к�сæ.
м.р. Аци пред�етæн еу дзурдæй 
куд исхонæн ес?
с. Цæ�гæнæни дз�у�æуттæ, 
�ийд�уæнтæ.
м.р. Б�йгъос�йтæ, æз б� уин к�си 
з�р р�кæнон.

З�рун.
А.Аве�ян, «К�си з�р» 
(«Песенка про манную 
кашу»).

Игъусуй «Каси зар» («Песенка 
про манную кашу»). Сабийтæ 
имæ игъосунцæ æма ин æ медес 
дзорунцæ.
Зар фæлхатгæй ба сæхуæдтæ дæр 
базарунцæ.

А.Фи�иппенко, з�р 
«Хъæбунтæ» («Пирожки»).

Музыкалон разамонæги амундмæ 
гæсгæ, сабийтæ фæлхатунцæ 
сæ зонгæ зар «Хъæбунтæ» 
(«Пирожки»). Æ медесмæ гæсгæ 
ин æзмæлунцæ.
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Гъ�зт «Цæ�æй гъ�здзин�н?» Музыкалон разамонæг сабийтæн 
гъазунмæ радтуй уедгутæ, 
минкъий æгтæ сæ сæрти хæццæ. 
Кафти мелодимæ сабийтæ 
ритммæ гæсгæ хуайунцæ, 
фиццагидæр, сæ уедгутæ, 
фæстæдæр – ба æгтæ æма 
у.и. Иннæ хатт ба музыкæмæ 
хуайунцæ æгас предметтæ дæр.

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг фæрсуй 
с�бийти, «цæ�æн нæ гъæунцæ цæ�гæнæн дз�у�æуттæ» – 
цæ��ийд�уæнтæ, зæгъгæ. «Ци си �рх�йдт�н �бони?»
«Уæ зæрдæ�æ б�цудæй цæ��ийд�уæнтæй гъ�зт?»
музык��он р�з��онæг б�фед�р кæнуй с�бийти зонундзийнæдтæ 
�ури туххæй.

30-аг ахури сахат (2)
темæ: «Цæлгæнæн дзаумæуттæ æма хуаллаг»         
нисан: 

– С�бийтæн, нæ ф��æнбу��й цифæнди �рх�йд дæр �урти 
хæццæ б�ст ке æй, уой ��онун. музыки дин��икон 
æййивддзийнæдтæ æрт�сун æ�� сæбæ� еци фæдæй дзу�пп 
дæттунбæ� сæ �хур кæнун.
– Сувæ��æнттæ �æ�бунæг куд уонцæ, уотæ сæ �хур кæнун, 
сæ �ссоци�тивон гъудикæнун�дæ син ирæзун кæнун.
– С�бийти нифсх�стæй гъо�бæ� кæнун, сæхе бон �узык��он�
рит�икон æз�æ�дтитæ  æнкъ�рун куд у�.

репертуар: А.Абе�ян, «К�си з�р» («Песенка про манную кашу»).
 Урусс�г �дæ�он �е�оди «Тæ�бæ�» («Лепешка»).
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: гъ�зæн ц��гæнæн дз�у�æуттæ.
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ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ.
«Хъ�ндз��» («Пружина») 
– цифæнди урусс�г �дæ�он 
�е�одий хæццæ.

Сувæллæнттæ зали лæуунцæ. 
Музыкæмæ игъосгæй, дзодздзæги 
æрбадунцæ.

музык��он�дид�ктикон 
гъ�зт «Ц�� �ури дæ�æ 
игъусуй?»

Музыкалон разамонæг 
сувæллæнтти сæ къелатæбæл 
æрбадун кодта æма сæ бафæрсуй, 
сæ фæлæмбулай, зали циуавæр 
предметтæ ес, уобæл..
м.р. Кæ�и б�ри��хстонцæ сæхе 
�уртæ?
с. Ф�рси,  къæр�зги (æма у.и.).
м.р. Р�рдзæф кæн�йтæ (æрдзæф 
кæнунцæ). Æг�сæй дæр игъосæн, 
нæ æр�итъæпæнти æхе циу�вæр 
�ур б�ри��хст�, уо�æ. Уæ 
къæхтæ зæнхæбæ� æрху�й�йтæ 
(сабийтæ сæ къæхтæ зæнхæбæл 
æрхуастонцæ). Б�йгъосæн, зæнхи 
æхе ци �ур б�ри��хст�, уо�æ.
Музыкалон разамонæг фæйнæг 
бахуаста.
Ц�� �ури уæ�æ игъусуй?
с. Еу.
Музыкалон разамонæг фæйнæгбæл 
бафедар кодта еу зеллакк.
м.р. (Цалдæр хатти бахуаста 
фæйнæг.) Ц�� �ури уæ�æ 
игъусуй?
с. Берæ.
м.р. (Фæйнæгбæл бафедар 
кодта еу-къуар зеллакки.) Аци 
фæ�тæрæн кæнун гъæуй 2�3 х�тти.
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З�рун.
З�р «Тæ�бæ�» – урусс�г 
�дæ�он �е�оди 
(«Лепешка»).

Сабийтæ нæуæг зари медес æма 
ин æ характер базудтонцæ. Зари 
характер базонгæй, ритммæ 
гæсгæ æрдзæф кæнгæй, сабийтæ 
зарунцæ.

А.Абе�ян, «К�си з�р» 
(«Песенка про манную 
кашу»).

Зар амонгæй, музыкалон 
разамонæг лæмбунæг кæсуй, 
цæмæй сувæллæнттæ раст 
заронцæ æма раст дзоронцæ зари 
дзурдтæ.

Гъ�зт «Цæ�æй гъ�здзин�н?» Музыкалон разамонæг 
сувæллæнтти зæрди æрифтауй 
гъазти медес. Сабийтæ 
исистунцæ æма си алке æхецæн 
равзаруй, ци æй багъæудзæнæй 
гъазти медæгæ, уæхæн предмет.
Игъусуй музыкæ, æма сабийтæ 
къуæрттæ-къуæрттæй кæнунцæ 
сæ фæлтæрæн: ка ци предметтæ 
равзурста, уони, ритммæ гæсгæ, 
хуайунцæ (цифæнди  кафти 
мелоди дæр уæд). Сабийтæ еумæ, 
кæрæдземæ игъосгæй, гъазунцæ.

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг фæрсуй 
с�бийти, сæ зæрдæ�æ фу�дæр ци б�цудæй; циу�вæр гъæзтитæй 
гъ�зтонцæ �бони (игъæлдзæг æви æнкъард).

31-аг ахури сахат (3)
темæ: «Цæлгæнæн дзаумæуттæ æма хуаллаг»          
нисан: 

– Сувæ��æнттæн �узык��он инстру�енттæ б�й��онун 
(пианино). Нæ ф��æнбу��й дуйней ци �рх�йд цæуй 
(сæхуæдтæ ахур кæбæл æнцæ), уой куд �æдæронцæ, æр�æст 
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æй уингæ нæ, ф��æ �йд�гъ игъосгæ куд кæнонцæ, уоте�æй. 
Ид�рддæр сæ з�рунбæ� �хур кæнун. Сувæ��æнттæ се 
‘з�æ�дтитæй с�бур æ�� игъæ�дзæг �узыкæ æвдесун куд 
зононцæ, уотæ сæ �хур кæнун.
– Лæ�бунæг игъосунбæ� сæ �хур кæнун, цæ�æй, ци 
фегъосонцæ, уой сæ бон хуæздæр нигъгъуди кæнун у�; еу 
гъудд�г инней хæццæ р�б�рун�æ куд �рæхсонцæ, уобæ� 
сæ �хур кæнун.
– музыкæ æнкъ�ргæй гъо�бæ� кæнун с�бийти, цæ�æдесæй 
и�æ, цид, куд игъосонцæ æ�� син æхцæуæн куд у�.

репертуар: А.Абе�ян, «Песенк� про ��нную к�шу» («Каси 
зар»).

 Урусс�г �дæ�он з�р «Лепешки» («Тæмбæлтæ»).
 Т.Ло�ов�я, к�фт «Стук��к�» («Къупп-къуппгæнæн»).
 Гъ�зт «С че� буде� игр�ть?» («Цæй хæццæ (цæмæй) 

гъаздзинан?»).
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: кубиктæ, гъ�зæн цæ�гæнæнтæ.

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ.
 «Р�гупп�гупп кæнæн».
(«Постучи�».)

Сувæллæнттæ залмæ 
æрбацæйцæунцæ æма, зæнхи ци 
кубиктæ ес, уони рази æрлæуунцæ.
Музыкалон разамонæг сæ фæрсуй, 
циуавæр муртæ си римæхст ес, 
зæгъгæ.
Игъусуй кафти мелодии æма уой 
ритммæ гæсгæ сабийтæ кубиктæ 
хуайунцæ.

муз. – дид. гъ�зт «Б�зонæ 
зæ�».

м.р. Уæ цæститæ ницъцъундæ 
кæн�йтæ, дзæбæх, �æ�бунæг 
нийгъосетæ æ�� б�зонетæ, 
цæй гъæр æй. (Фæццудæй 
армитъæпæнти, уедгути гъæр.)
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с. Æр�итъæпæнтæ, уедгутæ.
м.р. Уæ цæститæ б�бæй 
ницъцъундæ кæн�йтæ æ�� 
�æ�бунæг æригъосетæ (пианини 
цæппæр нилхъивта, сувæллæнттæн 
дæр нилхъевун кодта).
Аци муртæ ба музыкалон 
инструментти медæгæ ‘нцæ, 
пианино хуннуй. Никкидæр ма си 
берæ муртæ ес, зар искæнун дæр 
си æнгъезуй. Сабийтæ зарунцæ, 
зари медесмæ гæсгæ ба сæ къохтæ 
феййевунцæ: еу мур инней ку 
раййевуй, уæд, бунæй ци къох 
адтæй, е фæссæрæй уй, сæрæй ка 
адтæй, е ба фæббунæй уй.)

«Песенк� про к�шу», 
А.Абе�ян.
(«Каси зар»).

Сувæлæнттæ мелодимæ гæсгææлæнттæ мелодимæ гæсгæлæнттæ мелодимæ гæсгææнттæ мелодимæ гæсгæнттæ мелодимæ гæсгææ мелодимæ гæсгæмелодимæ гæсгææ гæсгæгæсгææсгæсгææ 
зарунцæ (æнæ аккомпонементæй,æ (æнæ аккомпонементæй,нæ аккомпонементæй,æ аккомпонементæй,аккомпонементæй,æй,й,, 
сæхуæдтæ). Еци-еу темпи зарунцæ,æхуæдтæ). Еци-еу темпи зарунцæ,хуæдтæ). Еци-еу темпи зарунцæ,æдтæ). Еци-еу темпи зарунцæ,дтæ). Еци-еу темпи зарунцæ,æ). Еци-еу темпи зарунцæ,Еци-еу темпи зарунцæ,-еу темпи зарунцæ,еу темпи зарунцæ, темпи зарунцæ,темпи зарунцæ, зарунцæ,зарунцæ,, 
кæрæдземæ игъосгæй игъосгæйигъосгæй.

Т.Ло�ов�я, к�фт 
«Стук��к�» 
(«Къупп-къуппгæнæн»).

Сувæллæнттæ зали æрлæуунцæ, 
музыкалон разамонæг син зæгъуй, 
цæмæй музыкæмæ лæмбунæг 
байгъосонцæ æма ин, æ характер 
базонгæй, уомæ гæсгæ æзмæлонцæ.
Музыки 1-аг хаймæ рæуæг 
тъæбæртт кæнунцæ фæйнердæмæ, 
2-аг хаймæ ба, сæ бунæтти лæугæй, 
сæ къæхтæй гупп-гупп кæнунцæ.
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Гъ�зт «Цæ�æй р�гъ�зæн?» Музыкалон разамонæг разамонæгразамонæгæгг 
сувæллæнттæмæ æ цæстæ даруй,æллæнттæмæ æ цæстæ даруй,ллæнттæмæ æ цæстæ даруй,æнттæмæ æ цæстæ даруй,нттæмæ æ цæстæ даруй,æмæ æ цæстæ даруй,мæ æ цæстæ даруй,æ æ цæстæ даруй,цæстæ даруй,æстæ даруй,стæ даруй,æ даруй,даруй,, 
цæмæй музыки ритммæ гæсгæ,æмæй музыки ритммæ гæсгæ,мæй музыки ритммæ гæсгæ,æй музыки ритммæ гæсгæ,й музыки ритммæ гæсгæ, музыки ритммæ гæсгæ,музыки ритммæ гæсгæ, ритммæ гæсгæ,ритммæ гæсгæ,æ гæсгæ,гæсгæ,æсгæ,сгæ,æ, 
уæдта кæрæдземæ игъосгæй,æдта кæрæдземæ игъосгæй,дта кæрæдземæ игъосгæй, кæрæдземæ игъосгæй,кæрæдземæ игъосгæй,æрæдземæ игъосгæй,рæдземæ игъосгæй,æдземæ игъосгæй,дземæ игъосгæй,æ игъосгæй,игъосгæй,æй,й,, 
æрдзæф кæнонцæ, сæ уедгутæрдзæф кæнонцæ, сæ уедгутææф кæнонцæ, сæ уедгутæф кæнонцæ, сæ уедгутæ кæнонцæ, сæ уедгутæкæнонцæ, сæ уедгутææнонцæ, сæ уедгутæнонцæ, сæ уедгутææ, сæ уедгутæсæ уедгутææ уедгутæуедгутææ 
хуайонцæ.æ.

Кæронбæтæтæн м.р. музыкæ æ х�р�ктер�æ гæсгæ 
���ихузæн фæууй.
Су��х б� циу�вæр �узыкæ 
у�рзетæ – игъæ�дзæг (кафун 
кæбæл æнгъезуй) æви æнкъ�рд? 
(Игъæлдзæг) Æз дæр игъæ�дзæг 
у�рзун. Гъæйдæ, кæрæдзе�æ 
б�ходæн. Арфæ уин кæнун. 

32-аг ахури сахат (4)
темæ: «Цæлгæнæн дзаумæуттæ æма хуаллаг»          
нисан: 

– Сувæ��æнтти �узыкæ æнкъ�руни �ц�гъуæ ирæзун кæнун;  
сæ х�р�ктер�æ гæсгæ них�æвæрд �узык��он пьеситæ æрт�сун 
куд зононцæ, «бæрзонд» �уртæ�æ еу х�тт б�йгъосгæй сæ 
иннæ х�тт куд фæс�æронцæ, сæ еци искурди�дæ син ирæзун 
кæнун.
– Сувæ��æнттæн сæ æз�æ�уни (агайуни) и�исæну�т 
(память) ирæзун кæнун, ци �узыкæ�æ игъосунцæ, е син 
цийнæ куд хæсс�, уобæ� �рх�йун.
– Сувæ��æнттæ цæрдæг куд уонцæ, кæрæдзе�æ у�рзон 
цæстæй куд кæсонцæ, хæ��р зæрдæ куд д�ронцæ, уотæ сæ 
гъо�бæ� кæнун.

репертуар: м.Кр�сев, «Ко�ыбе�ьн�я».
 Урусс�г �дæ�он �е�оди «К�к у н�ших у ворот».
 А.Абе�ян, «Песенк� про ��нную к�шу».
 Т.Ло�ов�я, з�р «Стук��к�» («Къупп�къуппгæнæн»).



61

æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: 2 хузи: еуе�и – гъ�зæн киндзæ к�фуй, инне�и б� 

– гъ�зæн киндзæ хуссуй.

ахури цуд
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг фæрсуй 
сувæ��æнтти, цæ�æдесс�г �дтæй �хур, игъæ�дзæг, сæ зæрдæ�æ 
фæццудæй æви нæ, æрб�цæудзæнæнцæ �� иннæ х�тт æви нæ, 
зæгъгæ.
Арфæ кæнуй сувæ��æнттæн сæ зæрдиу�гон �рх�йди туххæн.

   33-аг ахури сахат (1)
темæ: «музыкалон инструменттæ»                           
нисан: 

– Æндæр �узык��он инстру�енттæ ��онун (фæндур), 
сувæ��æнттæн сæ �узыкæ æнкъ�руни �ц�гъуæ ирæзун 
кæнун; �узыки х�р�ктер�æ гæсгæ сæ æз�æ�ун �хур кæнун.
– Сувæ��æнтти �æ�бунæг игъосун �хур кæнун. Ци 
фегъосонцæ, уой ху�рз куд нигъгъуди  кæнонцæ, уобæ� син 
�рх�йун. Æрт�сæн кустбæ� сæ фæйй�р�зун.
– С�бийти хæ��рзæрдæй гъо�бæ� кæнун,  кæрæдзей гъæу��� 
у�рзонцæ, �æдæронцæ.

репертуар: Т.Ло�ов�я,«Уст��и н�ши ножки».
 Т.Пот�пенко, «м��у поздр�в�яют ���ыши».
  А.Абе�ян, «Песенк� про ��нную к�шу».
 Т.Ло�ов�я, к�фт «Стук��к�».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: фæндур, ф�рсбæ� (фæйнæгбæ�) æвдесун�æ ��дз�� 

(демонстрационное полотно), гео�етрион (гæгъæдин) 
фигуритæ.

ахури цуд
Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг фæрсуй 
с�бийти, �бони циу�вæр �узык��он инстру�ент б�зудтонцæ. 
(Сувæллæнтти дзуæппитæ.)
м.р. Фæндур нæ Иристони тæккæ уæрзонддæр �узык��он 
инстру�ент æй. Фæндур рæсугъд фед�уй киндзæхсæвæрти, 
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концертти, бæрæгбæнтти, хæдз�ри, бийнонти æхсæн. Кæ�æ уи ес 
æ хæдз�ри фæндур?
(Сувæллæнтти дзуæппитæ.)

 34-аг ахури сахат (2)
темæ: «музыкалон инструменттæ»                       
нисан: 

– Сувæ��æнттæ гъæу��� ���ихузи (сæ характермæ гæсгæ) 
з�ртæ æнкъ�ронцæ, æрт�сонцæ; ��ке дæр си е ’нкъ�рæнтæ 
æвдесун�æ �рæхс�; ци фегъосонцæ, уой туххæй, цид, 
р�дзорун б�зон�. Тексти дзурдтæ�æ гæсгæ р�ст æз�æ��; 
к�фти еу�ц��дæр æз�æ�ди с�хур кæн�.
– С�бийти �æ�бунæг игъосунбæ� с�хур кæнун, сæ �огикон 
гъудикæнун�ди бундор син ирæзун, фед�р кæнун.
– Сувæ��æнтти нифсх�стæй гъо�бæ� кæнун, сæ ихæс�
�æвæрдтæ сæхуæдтæ кæнунгъон куд уонцæ, уотæ.

репертуар: Кундух�ти Т���рæ, «А��о���й».
 Ирон к�фти �е�оди.
 Т.Ло�ов�я, «Нæ гæккитæ б�фæ���дæнцæ»
 («Устали наши ножки»).
 Т.Пот�пенко, «С�бийтæ ���æн �рфæ кæнунцæ»
 («Маму поздравляют малыши»).
 Т.Ло�ов�я, «Къуп�къупгæнæн» («Стукалка»).
 Т.К�р�сев�, «Зу�æг» («Зима»).
 Урусс�г �дæ�он �е�оди «Ри�æхсæнгæтти» («Прятки»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: �вдæнæ уозæг ��ди хузæ, к�фгæ сувæ��æнтти хузæ.

   ахури  цуд
музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
Т.Ло�ов�я, «Нæ гæккитæ 
б�фæ���дæнцæ».
(«Наши ножки устали».)

Сувæллæнттæ залмæ æрбацудæнцæ 
æма, зари тексти медæг ци 
фæлтæрæнтæ ес, уони кæнунцæ. 
Музыкалон разамонæг сæмæ  æ 
цæстæ даруй, цæмæй, æзмæлгæй, 
кæрæдзей ма къуæронцæ, музыкæмæ 
кæронмæ байгъосонцæ.
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Игъосун.
Кундух�ти Т���рæ, «А��о�
��й».

Музыкалон разамонæг сабийти 
æрбадун кодта æма сæ Кундухати 
Тамари «А-ло-лай»- мæ игъосун 
кæнуй.
м.р. Аци �узыкæ зонетæ? Куд 
хуннуй? Ци кæнун æнгъезуй �ци 
�узыкæ�æ?

А��он (дигорон) �дæ�он 
к�фти ц�гъд

(Сувæллæнтти дзуæппитæ.)
Нур б� и �узыки �едес�æ ци 
хузæ æй хæстæг, уой р�вз�ретæ 
(хузтæ федаргонд æнцæ æвдесæн 
фæйнæгбæл – демонстрационное 
полотно). Сувæллæнттæ гъæугæ 
хузæ равзарунцæ æма дзорунцæ, 
цæмæн æй равзурстонцæ, уой.
м.р. Нур б� б�йгъосетæ æндæр 
�узыкæ�æ æ�� исбæрæг кæнетæ, 
ци хузæ �� си б�йз�дæй (кафгæ 
сувæллæнттæ), уо�æ хæстæг æй?
с. Хæстæг æй, уо�æн æ�� 
игъæ�дзæг æй, цурд, еци ц�гъдбæ� 
æнгъезуй к�фун.
м.р. музыкæ�æ гæсгæ ци 
æнкъ�ретæ (цийнæ), уой р�вдесетæ 
уæ б�худтæй.
(Сувæллæнттæ идзулунцæ.)

З�рун.
Гъ�зт «Кæ�и æнцæ �æ 
с�бийтæ”?»
(«Где мои детки?»)

Музыкалон разамонæг амонуй разамонæг амонуйразамонæг амонуйæг амонуйг амонуй амонуйамонуй 
сабийтæн, квинти интервалæн, квинти интервалн, квинти интервал, квинти интервалквинти интервал интервалинтервал 
куд заргæ заргæзаргææ ’й, уой (Мадæ-цъеу:, уой (Мадæ-цъеу:уой (Мадæ-цъеу: (Мадæ-цъеу:Мадæ-цъеу:æ-цъеу:цъеу:: 
«Сабийтæ, кæми айтæ�» Сабийтæ:Сабийтæ, кæми айтæ�» Сабийтæ:æ, кæми айтæ�» Сабийтæ:кæми айтæ�» Сабийтæ:æми айтæ�» Сабийтæ:ми айтæ�» Сабийтæ: айтæ�» Сабийтæ:айтæ�» Сабийтæ:æ�» Сабийтæ:Сабийтæ: 
«Ами ан».)

Т.Пот�пенко, з�р 
«С�бийтæ ���æн �рфæ 
кæнунцæ».
(«Маму поздравляют 
малыши».)

Сувæллæнттæн зар амонгæй, 
музыкалон разамонæг кæсуй, цæмæй 
зари  мелоди раст заронцæ, дзурдтæ 
дзоргæй дæр ма рæдуйонцæ.



64

Т.К�р�сев�, «Зу�æг» 
(«Зима»).

Зар хуарз исахур кæнуни туххæй 
æй зарунцæ къуæрттæй, уæдта 
еугæйттæй.

Урусс�г �дæ�он �е�оди 
«Ри�æхсæнгæтти» 
(«Прятки»).

Сувæллæнттæ уати ниппурх æнцæ. 
Музыкалон разамонæг син амонуй 
зари медес – сувæллæнтти æгасæй 
дæр кафун кæнуй, ци æзмæлдтити 
хузтæ базудтонцæ, уонæй пайда 
кæнгæй («хъандзал», къæхтæй 
гуппитæ, æрдзæф). Музыки кæрони 
ба сабийтæ сæхе раримæхсунцæ 
– гъомбæлгæнæгмæ сæ фæсонтæ 
рахатунцæ.
м.р. Абони ��х фегъуст�н нæуæг 
з�р – �вдæни з�р. м�ддæ�ттæ 
хъæбæр у�рзунцæ сæ сувæ��æнтти 
æ�� сæ хуссун ку фæккæнунцæ, уæд 
син фæзз�рунцæ фæ��æн, с�бур з�р.
Уæ ��ддæ�ттæн уæ �вдæни з�р 
р�з�рун фæндуй?

Кæронбæттæн.

35-аг ахури сахат (3)
темæ: «музыкалон инструменттæ»                           
нисан:

 – Сувæ��æнттæн нæ �дæ�и н�цион��он ку�ьтурæ 
б�у�рзун кæнун (нæ маддæлон дигорон æвзаг, литературæ 
– аргъæуттæ, Нарти кадæнгитæ, авдæни зартæ, бацеу-
бацеутæ, тагъддзоруйнæгтæ; аййевадæ, нæ цардиуаги 
культурæ, æгас дуйней æмбал кæмæн нæййес, еци алæмæти 
рæсугъд æгъдæуттæ). Уотæ сæ исфæ�тæрун, æ�� 
�узык��он инстру�ент фицц�г хъистæй дæр куд б�зононцæ; 
ф�рст�тæбæ� р�ст дзу�пп дæттун куд �рæхсонцæ. музыки 
р�йд�йæн æ�� ин æ фæууæн (кæрон) се ’з�æ�дæй куд бæрæг 
кæнонцæ.
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– Æз�æ�дтити ���и хузтæ куд гъуди кæнонцæ, ци 
фæууинонцæ, уой, цид, ху�рз куд нигъгъуди кæнонцæ, уобæ� 
сæ �хур кæнун.
– С�бийти цурд, �рæхстгинæй гъо�бæ� кæнун, дзурд�рæхст 
куд уонцæ, сæ гъудитæ зæгъун куд фæр�зонцæ.

репертуар. Урусс�г �дæ�он �е�оди «Хъ�ндз��»  («Пружинка»).
 Цæ���гти Лидия, «мæ н�н�».
 Т.Пот�пенко, «С�бийтæ ���æн �рфæ кæнунцæ»
 («Маму поздравляют малыши»).
 Т.Ло�ов�я, «Къуп�къупгæнæн» («Стукалка»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: фæндур; к�рк, б�буз æ�� х��они хузтæ.
иуарунмæ: къох�æрзæнтæ.

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Хъ�ндз��» («Пружинка»).

Сувæллæнттæ цифæнди 
музыкæмæ дæр дзодздзæги 
æрбабадунцæ, уæдта бабæй 
фестунцæ.

Игъосун. Музыкалон разамонæг 
исбадун кæнуй сабийти ’ма 
сæ магнитофони кассетæбæл 
финст фæндури цагъдмæ 
байгъосун кæнуй.
м.р. Циу�вæр инстру�ентти 
ц�гъд æй?
с. Фæндури. (м�х�æ ес 
фæндур.)
(Игъусуй фортепиани цагъд.)
м.р. Циу�вæр инстру�ентти 
ц�гъд æй?
с.Пи�нини.
м.р. Ес нæ�æ уæхæн  
инстру�ент?
(Сувæллæнттæ имæ амонунцæ.)
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З�рун.
«Кæ�и æнцæ �æ с�бийтæ?»
(«Где мои детки?»)

Музыкалон разамонæг 
сувæллæнттæн æвдесуй карки 
хузæ æма син зæгъуй, мадæ-карк 
æ цъеути агоруй, зæгъгæ, æма 
заруй «Мæ бæдæлттæ, кæми 
айтæ�» Сувæллæнттæ-цъеутæ 
зæгъунцæ: «Ами ан».
Уотæ косгæ ’й бабуз æма халони 
хузти хæццæ дæр.
Сувæллæнттæ зарунцæ интервал 
квинта, «цъеп-цъеп», уæдта 
«хъуахъ-хъуахъ» кæнгæй.

Цæ���гти Лидия, з�р «мæ 
н�н�».

Музыкалон разамонæг амонуй 
сувæллæнттæн нæуæг зар, 
раздæр син æ медес радзурдта, 
уотемæй.

Т.Пот�пенко, «С�бийтæ 
���æн �рфæ кæнунцæ».

Зар сувæллæнттæн амонгæй, 
музыкалон разамонæг æ цæстæ 
даруй – цæмæй еумæ заронцæ, 
фæсте дæр си маке изайа, æгæр 
тагъд дæр си маке зара.

Т.Ло�ов�я, к�фт «Къуп�
къупгæнæн» («Стукалка»).

Музыкалон разамонæг 
сувæллæнтти сæ зонгæ 
цæгъдтитæмæ игъосун кæнуй 
æма син зæгъуй, цæмæй сæ 
зæрди æрифтауонцæ, циуавæр 
кафт кодтонцæ аци музыкæбæл, 
зæгъуй син, дугæйттæй ке 
кафдзæнæнцæ, уой. Сабийтæ 
дугæйттæй æрлæуунцæ æма 
кафунцæ.
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Урусс�г �дæ�он �е�оди 
«Ри�æхсæнгæттæ» 
(«Прятки»).

Сувæллæнтти къохти рæсугъд 
къохмæрзæнтæ, уотемæй 
кафунцæ. Музыки кæрони ба 
æрбадунцæ æма си алке æ цæсгон 
къохмæрзæни фæсте римæхсуй.
Гъомбæлгæнæг агоруй сабийти.

Кæронбæттæн. м.р. Абони ��х з�рдт�н 
��дæ�ттæ æ�� н�н�ти з�ртæ. 
Цæ�æн, уой б� зонетæ? Т�гъд 
р��æудзæнæй ���и æ�� н�н�й 
бæрæгбон, æ�� син ��х б� з�ртæ 
б��æв�р кæндзин�н.

36-аг ахури сахат (4)
темæ: «музыкалон инструменттæ»                       
нисан: 

– Сувæ��æнттæ гъæу��� �узыкæ æнкъ�ронцæ, рит�, 
уæдт� сæ зонгæ �узык��он у�дзи�истæ фæс�æронцæ. 
Гъо�бæ�гæнæг син гъæу��� кæс� се ’з�æ�дтити ���и хузти 
фæ�тæрæнтæ ирæзун кæнунбæ�.
– С�бийти �ссоци�тивон гъудикæнун�дæ, цæстæбæ�у�йгæ 
гъудий �цъ�гъуæ ирæзун кæнун.
– Нæ �дæ�и н�цион ку�ьтурæ син б�у�рзун кæн�.

репертуар: Цæ���гти Лидия, «мæ н�н�».
 Т.Пот�пенко, «С�бийтæ ���æн �рфæ кæнунцæ»
 («Маму поздравляют малыши»).
 Т.Ви�ькорейск�я, к�фт «м�х б��и�æн �н»
 («Мы помирились»).
 Урусс�г �дæ�он �е�оди «Ри�æхсæнгæтти»
 («Прятки»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: пи�нино æ�� фæндури хузтæ.
иуарунмæ: къох�æрзæнтæ, кубиктæ.
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ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Р�ху�йæн» («Постучим»).

Сувæллæнттæ зилдæгæй 
лæуунцæ, алке къохи дæр си дугай 
кубиктæ. Музыкалон разамонæги 
амундмæ гæсгæ, сабур музыкæмæ 
кубиктæй сабур хуайгæй, гъæр 
музыкæмæ ба – гъæр.

Игъосун.
Фæндури ц�гъд.

м.р. Нуртæккæ уин �узык��он 
б�цеутæ р�кæндзæнæн, 
б�зонун�æ б� уин фенхус 
кæндзæнæнцæ �æнæ �ци хузтæ 
(фæндур æма пианини хузтæ). 
Фæндури цагъд игъусуй.
м.р. Циу�вæр инстру�ентти 
ц�гъд æй?
с. Фæндури.
м.р. Иссер�йтæ ин æ хузæ.
(Сувæллæнттæ ин æ хузæ 
æвдесунцæ.)
Фæндурæй цæгъдуй 
фæндурдзæгъдæг.
(Сувæллæнтæ ‘й фæлхатунцæ.)
Нур б� уин иннæ б�цеу (пианини 
цагъд игъусуй).
Циу�вæр инстру�енти ц�гъд æй?
с. Пи�нини.
м.р. Пи�нинæй цæгъдуй 
пи�нист.
(Сувæллæнттæ аци гъудиадæ 
дæр фæлхатунцæ.)
 

З�рун «Ау». Музыкалон разамонæг архайуй, 
цæмæй сувæллæнттæ раст 
заронцæ кварти интервал.
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Цæ���гти Лидия, з�р «мæ 
н�н�».

Сувæллæнттæ гъæуама раст 
заронцæ зари мелоди æма ин æ 
дзурдтæ дæр  раст дзоронцæ.

Т.Пот�пенко, «С�бийтæ ���æн 
�рфæ кæнунцæ».
(«Маму поздравляют 
малыши».)

Сувæллæнттæ музыки хæццæ 
райдайунцæ зарун.

Т.Ви�ькорейск�я, к�фт «м�х 
б��и�æн �н»
(«Мы помирились»).

Музыкалон разамонæг 
сувæллæнттæн зæгъуй, цæмæй 
си алке  дæр æхецæн æнкъай 
равзара, æма ракафæнтæ сæ 
зонгæ кафт.

Урусс�г �дæ�он гъ�зт 
«Ри�æхсæнгæттæ». 
(«Прятки»), �е�оди.

Музыкалон разамонæг 
сувæллæнтти зæрди æрифтауй 
гъазти медес, зæгъуй син, 
гъазти медæгæ сæ ци гъæуй, 
уой сæ къохтæмæ райсæнтæ 
(къохмæрзæнтæ) æма музыкæмæ 
гæсгæ кафæнтæ.

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг б�фæрсуй 
с�бийти, �бони хъæбæрдæр сæ зæрдæ�æ ци фæццудæй, зæгъгæ.
(Сабийти дзуæппитæ.)
Арфæ син кæнуй, цурд æ�� цæрдæгæй ке �рх�йдтонцæ, уой 
туххæй.

 37-аг ахури сахат (5)
темæ: «музыкалон инструменттæ»                          
нисан:

– Сувæ��æнттæн æндæр �узык��он инстру�енттæ ��онун 
дала (бубен), дзæгъдзæгъагæ (погремушкæ), гумсæг 
(барабан), ��ке дæр си куд гъæр кæнуй, уой син р�вдесун. 
Сувæ��æнттæ гъæу��� зононцæ ���ихузон ху�æтæг з�ртæ, 
æнкъ�ронцæ сæ, з�рун дæр сæ зононцæ.
– Нæ ф��æнбу��й дуйней рæсугъддзийн�дæ куд �æдæронцæ, 
куд æй æнкъ�ронцæ, сæ зæрдæ�æ ‘й куд есонцæ �узыки 
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фæрци æ�� син æхцæуæндзийн�дæ куд хæсс�; æрт�сæн 
куст�æ дæр ту��в�ст куд уонцæ, уотæ сæ �хур кæнун.
– С�бийтæ �æ�бунæг куд уонцæ, ��ци зонун дæр сæ куд 
фæндæу�, уотæ сæ гъо�бæ� кæнун.

репертуар: Цæ���гти Лидия, «мæ н�н�».
 Т.Пот�пенко, «С�бийтæ ���æн �рфæ кæнунцæ»
 («Маму поздравляют малыши»).
 Урусс�г �дæ�он �е�оди «Къ�н�у» – «Б�дгæй к�фт»
 («Танец сидя» – русская народная мелодия «Канава»).
 Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт» («Веселый танец»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: б�ркъий дзæгъдзæгъгæнæг (погремушк�), д��� 

(бубен),  гу�сæг (барабан).

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Б�дгæй к�фт» – урусс�г 
�дæ�он �е�оди  «Къ�н�у»
(«Танец сидя» – мелодия 
«Канава»).

Сабийтæ бадунцæ къелатæбæл 
(къелатæ ба æвæрд æнцæ зеллакки 
хузæн) æма син гъомбæлгæнæг 
ци æзмæлдтитæ æвдесуй, уони 
фæлхатунцæ.Сæ алли фезмæлди 
дæр дæр гъомбæлгæнæг дзоруй 
(«уæрагисæртæн – тъæпп», 
«уæ къохтæ разæй, уотемæй 
сæ кæрæдзебæл нитътъæпп 
кæнетæ», «дзæгъдзæгъæгтæ», 
«тæрхъостæ»).

Игъосун. м.р. мæнæ кæс�йтæ, ци 
десс�ги б�ркъи æй (никк�стæй 
ин æ хурфæ�æ)! Цидæр си 
ес.?Гъæйдæу�йтæ, æркæсæн сæ�æ. 
(Сувæллæнттæ си кезугай есунцæ 
дзæгъдзæгъгæнгутæ, дала, 
гумсæг.)
К� уи зæгъдзæнæй, �тæ ци æнцæ?
с. Гу�сæг, дзæгъдзæгъæгтæ, д��� 
(б�р�б�н, погре�ушки, бубен).



71

м.р. Р�ст з�гът�йтæ, �тæ æнцæ 
�узык��он инстру�енттæ æ�� 
фæйнæхузи гъæр кæнунцæ.
Байгъосайтæ сæмæ (сабийтæ 
хуайунцæ гумсæг, телунцæ 
дзæгъдзæгъгæнгутæ).
Нуртæккæ уин байамондзæнæн, 
кæцимæй си куд цæгъдгæ ’й, уой. 
(Сабийтæ лæмбунæг игъосунцæ.)

З�рун.
 «Ау».

Музыкалон разамонæг 
сувæллæнтти нæмттæ заруй, етæ 
ба ин дзуапп дæттунцæ, «ау», цид, 
разарунцæ (интервал квартæ).

Цæ���гти Лидия, з�р «мæ 
н�н�».

Сувæллæнттæ еумæ зарунцæ, 
кæрæдземæ игъосгæй. Музыкалон 
разамонæг кæсуй, цæмæй зари 
дзурдтæ раст, кæдзос дзоронцæ.

Т.Пот�пенко, «С�бийтæ 
���æн �рфæ кæнунцæ»
(«Маму поздравляют 
малыши»).

Музыкæмæ гæсгæ сабийтæ 
зарунцæ.

Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг 
к�фт»
(«Веселый танец»).

Музыкалон разамонæг сабийтæн 
амонуй кафти мелоди, мелодий 
характери туххæй син дзоруй. Уой 
фæсте ба сæ 4-гæйттæй ислæуун 
кæнуй зеллакки хузи. 1-2 такти 
сувæллæнттæ æрдзæф кæнунцæ 
музыкæмæ гæсгæ æма дзорунцæ: 
еу, дууæ, æртæ! 3-4 такти ба 
сæ къохтæ сæ суйни сæртæбæл, 
уотемæй сæ къæхтæй тъæпп-
тъæпп кæнунцæ æма дзорунцæ: 
– Кафæг кай� – Уæртæ!

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй 
с�бийтæн, цæрдæг æ�� цурд ке �рх�йдтонцæ, уой туххæн.
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 38-аг ахури сахат (6)
темæ: «музыкалон инструменттæ»                 
нисан: 

– музыкæ�æ гæсгæ с�бийти �узык��он инстру�енттæбæ� 
цæгъдун ис�хур кæнун. Сæ �ктивон дзурду�т син гъæздугдæр 
кæнунбæ� �рх�йун, �уртæ кæдзос æ�� рæсугъд куд дзоронцæ, 
еунæг �урæй �рæзт �е�оди з�рун куд зононцæ.
– С�гъæс кæнун куд зононцæ, уобæ� син �рх�йун.
– Кæрæдзе�æн æнхусгъонæй сæ гъо�бæ� кæнун, �æ�бунæг 
куд уонцæ се  ‘нгæртти, се ‘�бæ�тти �рх�йд�æ.

репертуар: Цæ���гти Лидия, з�р «мæ н�н�».
 Е.Ти�ичев�, «м��æн 8��г м�ртъи�æ»
 («Маме в день 8 Марта»).
 Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт» 
 («Веселый танец»).
 Урусс�г �дæ�он �е�оди «Къ�н�у» – «Б�дгæй к�фт»
 (Мелодия «Канава» – «Танец сидя».)
 Урусс�г �д. �е�оди «Ри�æхсæнгæтти гъ�зт».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: сувæ��æнтти �узык��он инстру�енттæ.

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Б�дгæй к�фт – урусс�г �дæ�он 
�е�оди «Къ�н�у»
(«Танец сидя» – мелодия 
«Канава»).

Æркæсæ раздæри ахурмæ 
(æрмæст темп гъæуй 
фæццурддæр кæнун.

Музыкалон разамонæги 
амундмæ гæсгæ 
сувæллæнттæ баркъийæй 
исесунцæ музыкалон 
инструмент.
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Игъосун «Б�зонæ инстру�ент». м.р. Циу�вæр инстру�ент 
дæ�æ ес?
с. Гу�сæг.
м.р. Дæу�æ б�?
с. Д���.
м.р. Гъæйдæу�йтæ, нур б� 
си р�цæгъдæн.
(Сувæллæнттæ цæгъдунцæ, 
алке æ къохи ци инструмент 
ес, уомæй.)
Цæмæй сабийтæ сæ 
кæрæдзей игъосонцæ, уой 
туххæй сабур цæгъдунцæ.
Фиццаг бал музыкалон 
разамонæг разаруй, уой 
фæсте ба хецæн фразитæ 
фæлхатунцæ, хуарз ка 
арæхсуй, еци  сувæллæнттæ.

З�рун «Андрей�воробей». Сувæллæнттæ нæуæг 
зармæ игъосунцæ, æ медеси 
туххæй, уæдта ин æ 
музыки туххæй дзорунцæ. 
Фæлхат кæнгæй, фразити 
кæрæнттæ базарунцæ.

Е.Ти�ичев�, з�р «м��æн 8 
м�ртъи�æ» («м��е в день 8 
м�рт�). 

Фиццаг бал музыкалон 
разамонæги хæццæ 
разарунцæ, уæдта 
къуæрттæй æма 
еугæйттæй.
Сæ дзурдигъæдæ син раст 
кæнун кæми гъæуа, уоми  ба 
сæ музыкалон разамонæг 
раст кæнуй.
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Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт»
(«Веселый танец»).

Музыкалон разамонæг 
фæрсуй сабийти, аци 
кафт кæнгæй гъæуама куд 
лæууонцæ, уой. Сабийтæ 
сæхуæдтæ  цуппæргæйттæй 
ислæуунцæ.
Музыкæ райгъусуй æма 
сæ гъомбæлгæнæги хæццæ 
райдайунцæ кафун.

Гъ�зт «Агорæ инстру�ент»
(«Ищи инструмент»).

Музыкалон разамонæг 
сабийтæн гъазти медес 
байамонуй. Сувæллæнттæ 
æртæ къуари фæуунцæ, 3 
зеллакки (алке хурфи ба си 
къелатæбæл – музыкалон 
инструменттæ). Музыки 1-
аг хаййи ба раледзунцæ æма 
сæхе иннердæмæ разелунцæ.
Гъомбæлгæнæг феййевуй 
музыкалон инструментти 
бунæттæ.  Сигналмæ 
гæсгæ ба гъæуама алке 
дæр æ зеллакки ислæууа æ 
инструментти рази æма ин 
æ ном зæгъа.

Кæронбæттæн. м.р. Су��х хъæбæр 
ху�рз æ�� хæ��рзæрдæ 
сувæ��æнттæ �йтæ. Куд 
дзæбæх з�рете, куд рæсугъд 
к�фетæ æ�� цæгъдетæ! 
мæ зæрдæ уæ�æ б�рохс æй. 
Хуæрзбонтæ р�уотæ!
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39-аг ахури сахат (7)
темæ: «музыкалон инструменттæ»                 
нисан: 

– С�бийтæ гъæу��� �узыкæ æнкъ�ронцæ, æ�� ‘й сæ 
цæсгоних�ттæй сæ бон б��æдæрун кæнун у�. З�ри �е�оди, 
цид, р�ст нигъгъуди кæнонцæ, æ дзурдтæ б� ин р�ст 
дзоронцæ, уобæ� сæ �хур кæнун. Се ‘з�æ�дтитæй �узыки 
р�йд�йæн æ�� кæрон куд бæрæг кæнонцæ.
– С�бийти �æ�бунæг игъосунбæ� �хур кæнун. Се ‘з�æ�уни 
(агайуни) п��ять (двигательная память) син ирæзун 
кæнун.
– Сувæ��æнтти хæ��рзæрдæй гъо�бæ� кæнун, кæрæдзей куд 
у�рзонцæ, сæ кæрæдзей фæууинд�æ куд бæ��онцæ, еу�æ 
�рх�йун куд у�рзонцæ.

репертуар: Урусс�г �дæ�он �е�оди «Андрей�воробей».
 Е.Ти�ичев�, «м��æн 8 м�ртъий бон�æ»
 («Маме в день 8 Марта»).
 Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт» («Веселый танец»).
 «Б�дгæй к�фт»� урусс�г �дæ�он �е�оди «Къ�н�у»
 («Танец сидя»- мелодия «Канава»).
 м.Г�инк�, «Сувæ��æнтти по�ькæ»
 («Детская полька»).
 Гъ�зт «Агорæ инстру�ент» («Ищи инструмент»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: �узык��он инстру�енттæ – гу�сæг, д���, 

дзæгъдзæгъгæнæг (погремушкæ).
иуарунмæ: хузгин гæгъæдий тъæфтæ.

ахури цуд
музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Б�дгæй к�фт – урусс�г 
�дæ�он �е�оди 
«Къ�н�у»
(«Танец сидя» – русская 
народная мелодия 
«Канава»).

Музыкалон разамонæги амундмæ гæсгæ 
сабийтæ сæ зонгæ фæлтæрæнтæ 
кæнунцæ (кæсæ раздæри ахурмæ), фалæ 
син зæгъуй, аци хатт фæлтæрæн гъæр 
æма сабур музыкæмæ гæсгæ гъæр æма 
сабур кæнун гъæуй, зæгъгæ (музыкæ 
фиццаг гъæр æй, уой фæсте ба – сабур, 
иннæ хатт ба фиццаг – сабур, уæдта 
– гъæр).
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Игъосун.
м.Г�инк�, 
«Сувæ��æнтти по�ькæ»
(«Детская полькæ»).

Музыкалон разамонæг амонуй 
сувæллæнттæн нæуæг музыкалон 
уадзимис, байгъосун имæ сæ кæнуй, 
уæдта сæ фæрсуй.
м.р. Аци �узыкæ�æ гæсгæ уæ ци 
фæндуй кæнун?
с. Гæппитæ кæнун, к�фун, нæ 
гъ�зæнтæй гъ�зун, гъæзтитæ �р�зун.
м.р. Цæ�æн?
с. Игъæ�дзæг æй, гъæр, цурд.
м.р.  Нур б� р�йсетæ �узык��он 
инстру�енттæ æ�� �ци �узыкæ 
никкидæр игъæ�дзæгдæр æ�� 
цæрдхуздæр куд фæуу�, уобæ� 
б�й�рх�йетæ. (Игъусуй музыкæ, 
сабийтæ далайæй цæгъдунцæ, 
дзæгъдзæгъгæнгутæ музыки ритммæ 
гæсгæ телунцæ.)
м.р. Хъæбæр ху�рз! Десс�ги дзæбæх 
оркестр нин си р�у�дæй. Берæ 
инстру�енттæ еу�æ ку цæгъдонцæ, 
уæд е оркестр æй.

З�рун.
Урусс�г �дæ�он з�р 
«Андрей�тæхгæцъеу»
(«Андрей-воробей»).

Еунæг мурбæл интонаци бафедар 
кæнунмæ гъæуама сабийтæ арæхсонцæ.

Е.Ти�ичев�,
з�р «м��æн 8 м�ртъий 
бон�æ»
(«Маме в день 8 
Марта»).

Зар ахур кæнунцæ мелодий хæццæ. 
Идарддæр ба ‘й гъæуама æнæ 
мелодийæй исарæхсонцæ разарунмæ.

Цæ���гти Лидия, з�р 
«мæ н�н�».

Сувæллæнттæ гъæуама базононцæ зар 
æ мелодимæ гæсгæ æма ‘й ниффедар 
кæнуни туххæй исфæлхатонцæ.
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Т.Шутенко, 
«Игъæ�дзæг к�фт»
(«Веселый танец»).

Сувæллæнттæ сæхуæдтæ кафунцæ 
(æнæ музыкалон разамонæги амундæй). 
Е ба син зæгъуй, цæмæй хуарз кафонцæ, 
е ба сæ маддæлти зæрдæмæ бацæуа.

Гъ�зт «Агорæ 
инстру�ент».

Музыкалон разамонæг сабийтæн 
гъазти медес сæ зæрди æрифтауй. 
Сувæллæнттæ, музыкалон 
инструменттæ сæ къохти, уотемæй 
зеллакки æрлæуунцæ. Музыкæ игъусуй, 
æма се ‘змæлдтитæ (фæлтæрæнтæ) 
райдайунцæ (ледзун). Гъомбæлгæнæг 
син æнхус кæнуй и фæлтæрæнтæ 
раст кæнунмæ (алке дæр си гъæуама 
зеллакки æ инструментти рази 
æрлæууа).

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг фæрсуй 
сувæ��æнтти, �хури рæстæги сæ зæрдæ�æ фу�дæр  ци фæццудæй. 
(Дзуæппитæ.)
м.р. мæн зæрдæ�æ хъæбæр фæццудæй, «бæхтæбæ� куд у�йетæ» 
догъи, е, куд цæрдæг æ�� нифсх�ст бæхб�дгутæ �йтæ!

40-аг ахури сахат (8)
темæ: «музыкалон инструменттæ»                   
нисан: 

– С�бийтæ гъæу��� ���ихузи �узыкæ æнкъ�ронцæ. 
музык��он у�дзи�иси хузтæ æрт�сун сæ �хур кæнун, 
фæрститæн р�ст дзуæппитæ дæттун, �узыкæ�æ гæсгæ р�ст 
æз�æ�ун. З�р р�ст �хур кæнун зонун.
– Сувæ��æнтти фæ�гонцгун гъудикæнун�дæ ирæзун кæнун.
– С�бийти нифсх�стæй гъо�бæ� кæнун, сæхе бон куд у� æнæ 
еске æнхусæй сæ фæ�тæрæнтæ кæнун.

репертуар: м.Г�инк�, «С�бийти по�ькæ»
 («Детская полька»).
 Е.Ти�ичев�, «м��æн 8 м�ртъий бон�æ» 



78

 («Маме в день 8 Марта»).
 Т.Пот�пенко, «С�бийтæ ���æн �рфæ кæнунцæ»
 («Маму поздравляют малыши»).
 Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт»
 («Веселый танец»).
Гъ�зт «Агорæ инстру�ент»
 («Ищи инструмент»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: сувæ��æнтти хузтæ к�фгæй, гъ�згæй, хусгæй.

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Бæх»  (хумæтæг гинц-гинц) –
«Лош�дк�» (прямой галоп).

Сувæллæнттæ, гъомбæлгæнæги 
амундмæ гæсгæ зеллакки 
зелунцæ гинц-гинццæй, раст 
цума бæхбадгутæ æнцæ æцæгæй 
дæр.

Игъосун.
м.Г�инк� «С�бийти по�ькæ»
(«Детская полька»).

Музыкалон разамонæг 
сабийти æрбадун кодта æма 
сæ музыкæмæ игъосун кæнуй 
(рагацау æрæвардта æвдесæн 
фæйнæгбæл хузтæ).
м.р. Аци �узыки �едесæн и 
хузтæй кæци бæззуй?
(Сувæллæнттæ хузæ 
равзарунцæ.)
Цæ�æн?
с. Аци �узыкæ�æ к�фун дæр 
æнгъезуй, игъæ�дзæг æй.
м.р. (Æвдесуй сæмæ фунæй 
сувæллæнтти хузтæ.) Аци 
�узыкæн и хузтæй кæци 
бæззуй? Игъæ�дзæг? Гъæр?
С. Нæгъ. музыкæ гъæу��� 
с�бур у�, фæ��æн, уо�æн æ�� 
с�бийтæ фунæй æнцæ.
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З�рун «Ау». Музыкалон разамонæг заруй 
сувæллæнтти нæмттæ, 
етæ ба «Ау», зæгъгæ, дзуапп 
дæттунцæ, интервал терци 
заргæй.

Е.Ти�ичев�,з�р «м��æн 8 
м�ртъий бон�æ» («м��е в 
день 8 ��рт�»).

Зар идарддæр  ахургæнгæй, 
музыкалон разамонæг æ цæстæ 
даруй, цæмæй сабийтæ еумæ, 
дзæбæх заронцæ, изайгæ дæр 
си маке кæна æма иннетæй 
тагъддæр дæр ма зара.

Т.Пот�пенко, «С�бийтæ ���æн 
�рфæ кæнунцæ»
(«Маму поздравляют 
малыши»).

Сабийтæ сæ зонгæ зар 
фæлхатунцæ, цæмæй æй 
хуæздæр нигъгъуди кæнонцæ, 
музыкалон разамонæг ба син 
зар сæ зæрди æрифтауй, айдагъ 
мелодимæ сæ байгъосун кæнуй 
(æнæ дзурдтæй).

Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт»
(«Веселый танец»).

Сувæллæнттæ игъосунцæ 
зонгæ музыкæмæ æма сæ 
зæрди æрифтаунцæ, раздæр 
аци музыкæмæ циуавæр 
фæлтæрæнтæ кодтонцæ, уони. 
Сабийтæ кафунцæ, архайунцæ 
æгасæй дæр еумæ райдайун сæ 
фæлтæрæнтæ кæнун.

Гъ�зт «Агорæ инстру�ент»
(«Ищи инструмент»).

Гъазти медæгæ сувæллæнттæ 
ахур кæнунцæ ритммæ гæсгæ 
æзмæлун, афойнадæбæл 
фæлтæрæнтæ райдайун æма 
фæуун; ниффедар кæнун 
музыкалон инструментти 
нæмттæ.
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Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, сувæ��æнттæ дзорунцæ �узык��он 
р�з��онæгæн, ци фæццудæй сæ зæрдæ�æ �бони �хури.
м.р. мæн зæрдæ�æ б� «бæхтæбæ� куд у�йетæ», е хъæбæр 
фæццудæй, ци нифсх�ст æ�� цæрдæг бæхб�дгутæ �йтæ!

   41-аг ахури сахат (1)
темæ: «мами бон»                                                       
нисан:

– С�бийтæ гъæу��� фæ��æн, с�бур �узыкæ æнкъ�ронцæ, æ  
�едес ин р�йх��ун, р�дзорун б�зононцæ, гъ�зти �едæгæ ци 
фæ�гонцтæбæ� сæ�бæ�унцæ, уони æвдесун куд зононцæ.
– С�бийти �æ�бунæг игъосун �хур кæнун, ци фегъосонцæ, 
уой, цид, куд нæ иронх кæнонцæ; ф�рст�тæбæ� дзу�пп 
дæттун зононцæ.
– Сувæ��æнтти фед�р æ�� бухс�гæй гъо�бæ� кæнун.

репертуар: Р.Руст��ов, «м�х  низз�рдт�н з�р»
 («Мы запели песенку»).
 Е.Ти�ичев�, «м��æн 8 м�ртъий бон�æ»
 («Маме в день 8 Марта»).
 Цæ���гти Лидия, «мæ Н�н�».
 Гъ�зт «Ри�æхсæнгæтти» («Прятки»).
 Т.Ви�ькоревск�я, к�фт «Б��и�æн �н» («Помирились»).

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Бæх» (æррæстæ гинц-гинц)
«Лош�дк�» (прямой галоп).

Сувæллæнттæ сæ 
фæлтæрæн кæнунцæ 
(æррæстæ гинц-гинц). 
Музыкалон разамонæг 
сæмæ æ цæстæ даруй, 
цæмæй æгасæй дæр еумæ 
архайонцæ, уомæ.
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Игъосун.
Р.Руст��ов, «м�х низз�рдт�н 
з�р»
(«Мы запели песенку»).

Музыкалон разамонæг 
амонуй сабийтæн нæуæг 
зар «Мах низзардтан 
зар». Игъосунцæ имæ. 
Идарддæр ба еумæ 
дзорунцæ мелодий медес 
æма æ характер, æ уаги 
туххæй.
м.р. Тæхгæцъеутæ 
игъæ�дзæг цъæб�р�
цъубур цæ�æн кæнунцæ, 
дидингутæ р�йхæ�унцæ, 
цæугæдæнттæ б� зур�
зургæнгæ у�йунцæ?
(Сувæллæнтти 
дзуæппитæ.)
м.р. Р�ст з�гът�йтæ. 
Æг�сæй дæр у��дзæгбæ� 
цийнæ кæнунцæ. 
У��дзæги фицц�г бæнтти 
æг�с сувæ��æнттæ дæр 
бæрæг кæнунцæ «м��и 
бон». Сувæ��æнттæ 
æг�сæй дæр сæ ���ити 
берæ у�рзунцæ, æ�� 
сæхе бæрæгбон�æ цæттæ 
кæнунцæ.

З�рун.
Урусс�г �дæ�он �е�оди
«Уорсб�зур�дзæгъиндзæг»
(«Сорока-белобока»).

Еунæг �ур р�ст 
з�рунбæ� �хур кæнунцæ 
(интонирование большой 
секунды вниз).

Т.Пот�пенко,з�р «м��æн 8 
м�ртъий бон�æ» («м��е в день 
8 м�рт�»). 

Музыкалон разамонæнги 
амундмæ гæсгæ, сабийтæ 
зарунцæ фæлмæн, сабур.
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Цæ���гти Лидия, «мæ Н�н�». Сабийтæ фæлхатунцæ 
сæ зонгæ зар, цæмæй 
æй хуæздæр нигъгъуди 
кæнонцæ. Раздæр ба син 
æй музыкалон разамонæг 
æнæ дзурдтæй (айдагъ 
мелоди) разарун кодта.

Т.Ви�ькорейск�я, «м�х 
б��и�æн �н»
(«Мы помирились»).

Музыкалон разамонæг 
игъосун кæнуй сабийти 
музыкæмæ, фæрсуй сæ, 
циуавæр кафт кодтонцæ 
аци музыкæмæ гæсгæ.  
Сувæллæнттæ къулумпи 
ку кæнонцæ, уæдта син 
фæззæгъуй кафти ном 
æма син байамонуй, куд 
æзмæлун гъæуй, уой.

Гъ�зт «Ри�æхсæнгæтти» 
(«Прятки»).

Гъазт фæлхатунцæ, 
цæмæй æй  хуæздæр 
багъуди кæнонцæ. 
Музыкалон разамонæг 
сабийтæмæ æ цæстæ 
даруй, цæмæй ритммæ 
гæсгæ кæнонцæ 
сæ фæлтæрæнтæ, 
æзмæлдтитæ (хъандзал, 
къæхтæй – гуппитæ, 
æрдзæф).

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг зæгъуй 
сувæ��æнттæн, ци з�ртæ фегъустонцæ æ�� р�з�рдтонцæ �бони, 
етæ ��ддæ�тæн æнцæ, сувæ��æнттæ б� хъæбæр у�рзунцæ сæ 
��ддæ�ти æ�� уо�æ гæсгæ ху�рз р�з�рдтонцæ.
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  42-аг ахури сахат (2)
темæ: «мами бон»                                                       
нисан: 

– Сувæ��æнттæ гъæу��� æнкъ�ронцæ �узык��он пьеси 
�едес æ�� ‘й сæ цæсгоних�ттæй æвдесонцæ. З�ргæй, гъæу��� 
з�рæн æ �е�оди дæр æ�� æ дзурдтæ дæр р�ст з�ронцæ æ�� 
дзоронцæ.
Бæхи æррæстæ гинц�гинц гъæу��� б�зононцæ, урух 
итигъд�ди сæхе �æдæрунгъон уонцæ.
– музыкæ�æ игъосгæй сæ �æ�бунæг игъосунбæ� �хур 
кæнун; ци фегъосонцæ, уой б� куд некæдб�� феронх уонцæ.
– Нифсх�стæй сæ гъо�бæ� кæнун, бухс�гæ куд уонцæ, гæдзæ  
кæнун куд фæр�зонцæ.

репертуар: Р.Руст��ов, з�р «м�х низз�рдт�н з�р» 
 («Мы запели песенку»).
 Урусс�г �дæ�он з�р «Уорсб�зур дзæгъиндзæг»
 («Сорока-белобока»).
 Е.Ти�ичев�, «м��æн  8 м�ртъий  бон�æ»
 («Маме в день 8 Марта»).
 А.Фи�иппенко, «Хъæбунтæ» («Пирожки»).
 Урусс�г �дæ�он �е�оди, гъ�зт «Ри�æхсæнгæттæ»
 (игра «Прятки»).
 Т.Ло�ов�я, к�фт «Къуп�къупгæнæн» («Стукалка»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: сувæ��æнтти бæрцæ къох�æрзæнтæ.

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Бæх» (æррæстæ гинц-гинц),
«Лош�дк�» (прямой галоп)

Музыкалон разамонæг 
сувæллæнттæн фæлтæрæнтæ 
кæнун кæнуй (æррæстæ гинц-
гинц),  æнкъарæнтæ æййевгæй: 
фиццаг сабийтæ пурхæй рацо-
бацо кæнунцæ, уой фæсте ба – 
 зеллакки.
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Игъосун.
Р.Руст��ов,  «м�х низз�рдт�н 
з�р»
(«Мы запели песенку»).

Сувæллæнттæ игъосунцæ 
зармæ, уæдта музыкалон 
разамонæг сувæллæнтти 
хæццæ зари медеси туххæй 
дзоруй, фæндуй æй,  се 
‘нкъарæнтæ куд равдесонцæ 
цæсгони – хаттæй. 
Сувæллæнттæ архайунцæ, сæ 
фæлтæрæнтæ кæнунцæ.

З�рун.
Урусс�г �дæ�он �е�оди 
«Уорсб�зур –  дзæгъиндзæг»
(«Сорока-белобока»).

Сувæллæнттæ и зари медес 
æвдесунцæ: се ‘нгулдзитæй 
сæ армитъæпæнтæбæл 
дууердæмæ кæнунцæ – 
 касæ фицунцæ. Цалинмæ 
«фицунцæ», уæдмæ ба 
музыкалон разамонæги хæццæ 
зарунцæ æма уотемæй сæ 
архайдæй нæ фæллайунцæ, нæ 
фæлмæцунцæ.

Е.Ти�ичев�, 
з�р «м��æн 8 м�ртъий 
бон�æ»
(«Маме в день 8 Марта»).

Музыкалон разамонæг зæгъуй 
сувæллæнттæн, цæмæй 
зар айдагъ æ мелодимæ 
гæсгæ базононцæ æма ‘й 
рафæлхатонцæ, цæмæй 
сæ зунди ниффедар уа 
(еугæйттæй, къуæрттæй).

А.Фи�иппенко, «Хъæбунтæ»
(«Пирожки»).

Сабийтæ сæ зонгæ зар 
фæлхатунцæ. Музыкалон 
разамонæг син зари медес сæ 
зæрди æрифтудта.
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м.Р�ухвергер,
гъ�зт «Тикис æ�� æ 
бæдæ�ттæ»
(«Кошка и котята»).

Гъазт ахур кæнуни агъоммæ 
музыкалон разамонæг сабийти 
музыкæмæ байгъосун кодта 
æма син гъазти медес 
дзоруй: 1-аг хай – сабийтæ-
тикистæ ледзунцæ, уæдта 
сæхе раримæхсунцæ. 2-аг 
хай –  мадæ-тикис хъæбæр 
берæ уарзуй æ минкъий 
бæдæлтти, агоруй сæ, дзоруй: 
«Кæми айтæ, мæ сабийтæ». 
Сувæллæнттæ-тикистæ 
баледзунцæ сæ мадæмæ, 
æрсæрфтитæ сæ кæнуй, 
дзоруй син: «Мæнæ ‘нцæ мæ 
кæстæртæ – мæ фунукхуз 
тикистæ».

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй 
сувæ��æнттæн, ху�рз ке кустонцæ �хури �едæгæ, уой туххæй.

43-аг ахури сахат (1) 
темæ: «дæсниæдти дуйне»
нисан: 

– Сувæ��æнттæ�æ гъæу��� э�оцион��он æгъд�уæй гъ�р� 
�узыкæ, ци æнкъ�рæнтæ си ес, уони �æдæронцæ. Р�ст, 
гъæугæ интон�ций хæццæ з�ронцæ з�ртæ, рит� гъуди 
кæнонцæ, дзурдтæ кæдзос дзоронцæ. Рæуæг, �узыки рит��æ 
гæсгæ æз�æ�онцæ.
– Сæ цæстæбæ�у�йгæ гъуди, сæ фæ�гонцгун гъудикæнун�дæ 
син ирæзун кæнун.
– Кæрæдзей у�рзгæй сæ гъо�бæ� кæнун, сæ кæрæдзей 
цигъæуæгтæ�æ �æ�бунæг, тæтон куд уонцæ, сæ кæрæдзей 
ху�рздзийн�дæ�æ куд бæ��онцæ, хæ��рзæрдæй, цæст�
у�рзонæй куд б�йрæзонцæ.
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репертуар: А.Фи�иппенко, з�р «м�шинист».
 Р.Руст��ов, «м�х низз�рдт�н з�р»
 («Мы запели песенку»).
 м.Р�ухсвергер, гъ�зт «Тикис æ�� æ бæдæ�ттæ».
 Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт» («Веселый танец»).
 Цæ���гти Л., «мæ н�н�».
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: тикиси хузæ (��скæ).

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Хуæдто�гæ» (æндзæр 
къахдзæф) –
(«Автомобиль (топающий 
шаг).

Музыкалон разамонæги 
загъдмæ гæсгæ хуæдтолги 
фæлгонц аразунцæ – 
 «хуæдтолгæ фæццæуй». 
Сувæллæнттæ къуæрттæй, 
сæ къохти ба цума 
рультæ ес, уотæ цæунцæ, 
сæ къæхтæбæл æндзæр 
æфсæргæй.

Игъосун.
Р.Руст��ов «м�х низз�рдт�н 
з�р»
(«Мы запели песенку»).

Музыкалон разамонæг 
сабийти зонгæ зармæ 
байгъосун кодта,  зæгъуй 
син, цæмæй ин æргъуди 
кæнонцæ  æ ном, æ характер 
(æнхус кæнуй сабийтæн 
æ фæрститæй). Цæбæл 
дзурдæуй и зари� Циуавæр 
æнкъарæнтæ равзурун кæнуй 
адæймагмæ�

З�рун.
Урусс�г �дæ�он з�р 
«Уорсб�зур – дзæгъиндзæг»
(«Сорока-белобока»).

Заргæй, сабийтæ мелодий 
ритммæ гæсгæ æрдзæф 
кæнунцæ.
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А.Фи��ипенко,
з�р «м�шинист».

Сабийтæ игъосунцæ нæуæг 
зар «Машинист»- мæ, æ 
медеси туххæй ин дзорунцæ, 
уæдта ’й зарун дæр 
æвзарунцæ.

Р.Руст��ов,«м�х низз�рдт�н 
з�р»
(«Мы запели песенку»).

Зар ахургæнгæй, лæмбунæг 
кæсун гъæуй, цæмæй сабийтæ 
раст заронцæ æма раст 
дзоронцæ зари дзурдтæ.

Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт»
(«Веселый танец»).

Музыкалон разамонæги 
дзурдæй сабийтæ 
къуæрттæй кафунцæ сæ 
зонгæ кафт. Фиццаг къуар 
бал кафуй, иннетæ ба сæмæ 
кæсунцæ æма син аргъ 
кæнунцæ. Уой фæсте ба иннæ 
къуар кафуй.

м.Р�ухсвергер, «Тикис æ�� æ 
бæдæ�ттæ»
(«Кошка и котята»).
Цæ���гти Л., «мæ н�н�».
м.р. зæгъуй с�бийтæн, цæ�æй 
з�р б�зононцæ �е�оди�æ 
гæсгæ. Сæ зæрди син 
æрæфт�уй з�ри дзурдтæ.

Музыкалон разамонæг 
сабийти зæрди æрифтауй 
гъазти медес, æма сæхуæдтæ 
æзмæлунцæ, куд гъæуй, 
уотæ. Музыкалон разамонæг 
сæмæ æ цæстæ даруй, 
цума си кæмæн хуæздæр 
бантæсдзæнæй тикис æма 
æ бæдæлтти фæлгонцтæ 
исаразун.

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, с�бийтæ дзорунцæ, ци сæ зæрдæ�æ 
хъæбæрдæр б�цудæй – з�рун æви гъ�зун, гъ�зти �едæгæ �рх�йун. 
музык��он р�з��онæги фæндуй, с�бийтæ рæвд�уæндони тургъи 
дæр �ци гъ�зтæй куд («Тикис æма æ бæдæлттæ») гъ�зонцæ.
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 44-аг ахури сахат (2)
темæ: «дæсниæдти дуйне»                                          
нисан: 

– музык��он у�дзи�иси ци гъуди, ци æнкъ�рæнтæ нивв�рдт� 
�втор, уой гъæу��� сувæ��æнттæ �æдæронцæ, ху�рз æй 
б�гъуди кæнонцæ æ�� ’й иннæ х�тт у�йт�гъд б�зононцæ.
музыкæн æ р�йд�йæн, æ кæрон �æдæронцæ æ�� й, цид, се 
з�æ�дтитæй исбæрæг кæнонцæ, р�вдесонцæ ’й. музыкæ�æ 
гæсгæ сæ фæ�тæрæнтæ кæнонцæ, æз�æ�онцæ.
– Се ’нкъ�рæнтæ, сæ фæ�гонцгун гъудикæнун�дæ син ирæзун 
кæнун, с�бийти �узыки хузти туххæй сæ гъуди зæгъунбæ� 
�хур кæнун.
– Хестæрти куд ни��йонцæ, етæ сæ  у�рзгæй куд гъо�бæ� 
кæнонцæ, сæ хъи��æтæн син �ргъ куд кæнонцæ, фæ��æн 
цухъæй сæ�æ куд дзоронцæ, ко��æгæс куд уонцæ.

репертуар: м.Г�инк�, «С�бийти по�ькæ» («Детская полька»).
 А.Фи��ипенко, «м�х низз�рдт�н  з�р» 
 («Мы запели песенку»).
 м.Р�ухсвергер,«Тикис æ�� æ бæдæ�ттæ» («Кошка и котята»).
 Т.Ло�ов�я, «Къуп�къупгæнæн» («Стукалка»).
 Е.Ти�ичев�, «м��æн 8��г м�ртъи�æ».

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Хуæдто�гæ» (тъæпп-
къахдзæф) –
«Авто�оби�ь» 
(топающий шаг).

Музыкалон разамонæг сабийти ахур 
кæнуй, æзмæлдтити сæйрагдæр – 
тъæпп-къахдзæф – куд кæнгæ ’й уобæл. 
Сабийтæ ахур кæнунцæ бæрæг хузи 
цæун – зелакки цума æнцæ, уотæ.

Игъосун.
м.Г�инк�, «С�бийти 
по�ькæ»
(«Детская полька»).

Сабийтæ игъосунцæ М.Глинки уадзими 
«Сабийти полькæ», зæгъгæ, уомæй 
скъуддзагмæ. Музыкалон разамонæг 
сæ фæрсуй, циуавæр æнкъаронтæ си 
æвæрд ес, æ темп  
æма æ характер циуавæр æнцæ, уобæл.
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З�рун.
«Уæ�æ�æ хезун 
�инкъийг�й»
(«Все иду я вверх»).
(Мелоди къæпхæнгай 
уæлæмæ-дæлæмæ кæнуй 
квинти медæгæ).

Сабийтæ ахургæнæги зармæ гæсгæ 
зарунцæ, сæ къæхтæй ба, мелодий  
цуд фæнзгæй, уæлдæфи уæлæмæ-
дæлæмæ кæнунцæ.

А.Фи�иппенко,
з�р «м�шинист».

Зар амонгæй, музыкалон разамонæг 
лæмбунæг кæсуй, цæмæй сабийтæ 
мелоди раст заронцæ æма зари 
дзурдтæ кæдзос, раст дзоронцæ.

Р.Руст��ов. «м�х 
низз�рдт�н з�р»
(«Мы запели песенку»).

Сувæллæнттæ зарунцæ, цæбæл 
дзурдæуй зари, уой лæдæргæй, 
дæргъвæтин муртæ ивазгæй.

Т.Ло�ов�я. 
К�фт «Къуп�къуп 
– гæнæн»
(«Стукалка»).

Музыкалон разамонæг кæнуй сабийтæн 
сæ зонгæ кафти мелоди æма сæ 
фæрсуй, аци музыкæмæ ци кæнун 
гъæуй, зæгъгæ.  Сувæллæнттæй 
еске бавдесуй хецæн æзмæлдтитæ. 
Багъæуаги  син сæ гъомбæлгæнæг дæр 
фенхус кæнуй.

м.Р�ухсвергер,
гъ�зт «Тикис æ�� æ 
бæдæ�ттæ»
(«Кошка и котята»).
Е.Ти�ичев� «м��æн 8��г 
м�ртъи�æ».
м.р. з�рун кæнуй 
нæуæгæй зонгæ з�р, 
з�рун æй гъæуй фæ��æн, 
зæрдиу�гонæй.  

Гъазти медæгæ сабийтæ ахур кæнунцæ 
урух итигъдади тагъд сæ бунат, сæхе 
кæми раримæхсонцæ, уæхæн рауæн 
раерун; музыки æртæ фæйнæхузи 
хаййи æртасун.

м.р. м�х ис�хур кодт�н ��шинисти туххæй з�р – е æй дæсни�дæ. 
Зæгъ�йтæ �ин, ке ��дæ уи æй дохтур, хуæдто�гæ скъæрæг (шофер)? 
Æ н�н� уи кæ�æн æй �хургæнæг? Уæхуæдтæ б� ци уодзин�йтæ,  ку 
р�йрæз�йтæ, уæд?
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    45-аг ахури сахат (1)
темæ: «транспорт»                                                      
нисан: 

– Сувæ��æнтти �узыкæ æнкъ�рунбæ� �хур кæнун, цæ�æй 
�æдæронцæ æнкъ�рд, �æтъæ� �узыкæ дæр æ�� игъæ�дзæг, 
цæрдæг дæр; ид�рддæр сæ р�ст з�рунбæ� �хур кæнун, цæ�æй 
се ’з�æ�дæй бæрæг кæнун �рæхсонцæ �узыки р�йд�йæн 
æ�� æ кæрон.
– Лæ�бунæг унбæ� сæ �хур кæнун. Э�оцион��он æгъд�уæй 
сæ�æ �узыкæ куд гъ�р�, æ�� си ци æнкъ�рæнтæ ес, уони 
�æдæрунгъон куд уонцæ.
– С�бийти  цæ�æдесæй гъо�бæ� кæнун, �хур кæнун, ��ци 
зонун сæ куд фæндæу�; сæхе ��кæ�и дæр д�рун куд зононцæ, 
хестæр�кæстæр куд �æдæронцæ, хестæрæн кæстæреуæг 
кæнунгъон, ездон æ�� ко��æгæс куд уонцæ.

репертуар: З. Ко�п�нейц, з�р «Ту�фдзæуæг» («П�ровоз») 
 («Паровоз»).
 Т.Пот�пенко, «Хуæдто�гæ» («м�шин�»).
 А.Фи�иппенко, «м�шинист».
 Н.мет�ов, гъ�зт «Поезд».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хуæдто�гæ (машинæ) æ�� поезди хузтæ.
иуарунмæ: ру�ьтæ.

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Хуæдто�гæ» (тъæпп-
къахдзæф) –
«Авто�оби�ь» (топающий 
шаг).

Музыкалон разамонæг æвдесуй 
сабийтæмæ рультæ ’ма сæ фæрсуй, 
цæмæн гъæунцæ, зæгъгæ. Байгъосуй 
син сæ дзуæппитæмæ, уæдта, 
хуæдтолгæ куд фæццæуй, уой син 
æвдесун кæнуй. Сувæллæнттæ 
кæнунцæ сæ фæлтæрæн (тъæпп-
къахдзæф), ахургæнæг ба, раст ка 
цæуй сабийтæй музыкæмæ гæсгæ, 
уони æстауй (æппæлуй).
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Игъосун.
З.Ко�п�нейц,
з�р «Ту�фдзæуæг» 
(«Паровоз»).

Музыкалон разамонæг амонуй 
сабийтæн нæуæг зар. Зæгъуй син,  
æвдесæн фæйнæгбæл ци хузтæ ес, 
уонæй зари медесмæ ка хæстæгдæр 
æй, уой куд равзаронцæ (æвдесæн 
фæйнæгбæл – демонстирационная 
доска – ес хуæдтолгæ (машинæ) 
æма поезди хузтæ).

З�рун.
Би�би�би.

Сабийтæ фæнзунцæ хуæдтолги 
гъæр, нотæ соль – æй си –  
мæ æрцæунцæ полутонтæбæл – 
 æрдæгтонтæбæл  (музыкалон 
термин).

Т.Пот�пенко, з�р 
«м�шинæ».

Музыкалон разамонæг амонуй 
сабийтæн нæуæг зар. Сабийтæ ин 
æ медеси туххæй дзорунцæ, уæдта  
базарунцæ сæхуæдтæ дæр.

А.Фи�иппенко, 
«м�шинист».

Зар идарддæр ахургæнгæй, 
музыкалон разамонæг лæмбунæг 
кæсуй, цæмæй сабийтæ еумæ 
заронцæ, изайгæ дæр ма кæнонцæ 
æма æгæр тагъд дæр ма заронцæ.

Н.мет�ов, гъ�зт « Поезд». Музыкалон разамонæги дзурдмæ 
гæсгæ, сабийтæ,  цума поезди 
бадунцæ, уотæ сæхе æвдесунцæ, 
сæ минкъий къелатæ ба, 
кæрæдзей фæсте ивæрдæй, æнцæ 
«вагæнттæ». Сувæллæнттæ 
сæ къелатæбæл исбадунцæ æма 
гъомбæлгæнæги хæццæ 1-аг куплет 
зарунцæ. 2-аг куплет заргæй ба 
сæ цæнгтæ ирæнбуйни къæдзти 
бадудагъ кæнунцæ, уотемæй 
уæлдæфи размæ – фæстæмæ 
кæнунцæ, поезди цæлхити æзмæлд 
фæнзгæй.
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Ахури кæронбæттæни �узык��он р�з��онæг с�бийти фæрсуй, 
кæ�и сæ зæрдæ�æ фу�дæр фæццудæй б�дун: поезди æви хуæдто�ги 
(машини).

46-аг ахури сахат (2)
темæ: «транспорт»
нисан: 

–  Сувæ��æнттæ гъæу��� æнкъ�ронцæ з�ри цийнæйдз�г, 
игъæ�дзæг гъуди, æ �узык��он фæ�гонц, зононцæ �е�оди 
р�ст з�рун, дзурдтæ б� р�ст дзорун; се ’з�æ�д �узыкæбæ� 
б�дуй æви нæ, уой гъæу��� �æдæронцæ.
– Лæ�бунæг унбæ� сæ �хур кæнун, сæ них�си (дзубандий) 
ирæзтбæ� син косун, фæрститæбæ� р�ст дзу�пп кæнунбæ� 
сæ �хур кæнун.
– Æргъудигин куд уонцæ, нифсх�ст, фед�р, бухс�гæ, уотæ сæ 
гъо�бæ� кæнун.

репертуар: Т.Пот�пенко, з�р «м�шинæ».
 З.Ко�п�нейц, з�р «Ту�фдзæуæг» («Паровоз»).
 А.Фи�иппенко, з�р «м�шинист».
 Н.мет�ов, гъ�зт «Поезд».
 Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт» («Веселый танец»).

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Тр��в�й» (къахбæл 
æрæфсæрун, уæдта 
æййевгай- къахи 
фийтæбæл).

Музыкалон разамонæг зæгъуй 
сабийтæн, гъæйдæ, трамваййи 
исбадæн, зæгъгæ – сабийтæ 
кæрæдзей фæсте ислæуунцæ æма 
трамваййи хузæн «цæунцæ»: 
фиццаг сæ къæхтæбæл, уæдта 
сæ къахи фийтæбæл. Хестæр 
адæймаг ба син гъæуама зара.
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Игъосун.
З.Ко�п�нейц, 
«Ту�фдзæуæг»
(«Паровоз»).

Сабийтæ зармæ игъосунцæ. 
Музыкалон разамонæг сæ фæрсуй, 
цæбæл дзурдæуй аци зари, зæгъгæ, 
циуавæр æнкъарæнтæ уæмæ 
фæззиндтæй и зармæ игъосгæй. 
Сувæллæнттæ къулумпи ку 
кæнонцæ дзуапп дæтгæй, уæдта 
син æхуæдæг фенхус кæнуй, 
фæрститæ сæмæ дæттуй.

З�рун Би�би�би. Сабийтæ, хестæрмæ игъосгæй, 
зарунцæ, е ба сæмæ лæмбунæг 
игъосуй æма си ка рæдуйа, уой ба 
рараст кæнуй.

Т.Пот�пенко, з�р 
«м�шинæ».

Сабийтæ раст куд заронцæ 
мелоди, зари дзурдтæ раст куд 
дзоронцæ, уомæ лæмбунæг кæсуй 
музыкалон разамонæг.

А.Фи�иппенко, 
«м�шинист».

Музыкæмæ гæсгæ сабийтæ 
зарунцæ, сæ раст зармæ ба син 
музыкалон разамонæг æ гъос 
даруй.

Н.мет�ов, гъ�зт «Поезд». Игъусуй зар «Поезд», сабийтæ ’й 
рафæсмæрунцæ æма ин æ ном дæр 
зæгъунцæ. Сæ зæрди æрифтаунцæ, 
циуавæр æзмæлдтитæ кодтонцæ 
алли куплетти дæр, уой. 
Музыкалон разамонæг лæмбунæг 
кæсуй, музыки ритммæ гæсгæ 
куд æзмæлонцæ, зари текстмæ 
гæсгæ, цид, се ‘змæлдтитæ куд 
феййевонцæ, уомæ.
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Т.Шутенко, з�р 
«Игъæ�дзæг к�фт»
(«Веселый танец»).

Музыкалон разамонæг сабийтæн 
зæгъуй, цæмæй сæ зонгæ  
кафт ракæнонцæ. Сабийтæ 
игъосунцæ музыкæмæ, еске си 
хецæн æзмæлдтитæ кæнуй. 
Гъомбæлгæнæг син багъæуаги 
фенхус кæнуй.

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй 
с�бийтæн, зæрдиу�гонæй ке �рх�йдтонцæ, уой туххæй.

47-аг ахури сахат (1) 
темæ: «уалдзæг»  (8 сах.) 
нисан: 

– Сувæ��æнттæ гъæу��� э�оцион��он æгъд�уæй æнкъ�ронцæ 
з�р, се ’нкъ�рæнтæ б� сæ цæсгоних�ттæй æвдесун зононцæ. 
Се ‘з�æ�д, цид, �е�одий хæццæ куд фæууонцæ, з�ри �едес 
се ‘з�æ�дæй р�вдесунгъон куд уонцæ.
– С�бийти �æ�бунæг игъосунбæ� �хур кæнун.
– Хæ��рзæрдæй сæ гъо�бæ� кæнун, сæ кæрæдзей куд 
у�рзонцæ æ�� син еу�æй�г гъ�зт æхцæуæн куд у�.

репертуар: З.Ко�п�нейц, «Ту�фдзæуæг» («Паровоз»).
 Н.мет�ов, «Зу�æг фæцæй» («Зима прошла»).
 Т.Пот�пенко,«м�шинæ».
 А.Фи�иппенко, «Веснянк�» («Уалдзæги бæрæггæнæн»).
 Н.мет�ов «Поезд».
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: ��шинæ, поезд æ�� �втобуси хузтæ.

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Тр��в�й» (къахбæл 
æрæфсæрун, уæдта æййевгай 
– къæхти фийтæбæл).

Сувæллæнттæ, зилдæгæй 
лæугæй, музыкæмæ игъосунцæ.
Музыкалон разамонæг сæ 
фæрсуй, аци музыкæмæ
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раздæри ахури циуавæр
фæлтæрæнтæ кодтонцæ, 
зæгъгæ. Сувæллæнттæй 
еске равдесуй фæлтæрæн. 
Уой фæсте ба и фæлтæрæн 
кæнунцæ æгас къуар дæр. 
Музыкалон разамонæг 
кæсуй, цæмæй сабийтæ 
хуарз, ритммæ гæсгæ раст 
æзмæлонцæ.

Игъосун.
З.Ко�п�нейц,«Ту�фдзæуæг» 
(«Паровоз»).

Музыкалон разамонæг 
зæгъуй сабийтæн, цæмæй 
зар музыкалон фрагментмæ 
(æскъуддзагмæ) гæсгæ 
базононцæ. Сувæллæнтæ 
дзуапп дæттунмæ къулумпи 
ку кæнонцæ, уæдта син зар 
æгасæй дæр ракæнуй, зæгъуй 
син, цæмæй раст æма æнхæст 
дзуæппитæ дæттонцæ мæнæ 
аци фæрститæн: «Ци хуннуй 
зар�», «Цæбæл си дзурдæуй�»

З�рун. «Тьинк�тъинк�тъинкк»
«К�п�к�п�к�п» («Тæдзунæг»)

Терци (музыкалон термин) 
раст зарунбæл сæ ахур 
кæнун. Сабийтæ зарунцæ 
«Тæдзунæги» зар («Тьинк�
тъинк�тъинкк»»), мур 
æндæрæй æййивд ку æрцæуй, 
уæдта сæ армитъæпæнти 
æрдзæфи бæсти  сæ къæхтæ 
телунцæ, кафунцæ, æзмæлун 
сæ кæнунцæ.



96

Н.мет�ов,
з�р «Зу�æг фæцæй» («Зима 
прошла»).

Сувæллæнттæ лæмбунæг 
кæсунцæ хузæмæ  «Уалдзæг», 
зæгъгæ.  Музыкалон разамонæг 
сæ фæрсуй, циуавæр анзи 
афонæ æвдист цæуй хузи, 
зæгъгæ. Сувæллæнттæ 
къулумпи ку кæнонцæ, уæдта 
син фæрститæ дæттуй:
«Сувæллæнттæ тæнæг арæзт 
цæмæн æнцæ�», «Цæмæн 
тайуй мет�», «Цæмæннæ бал 
сæлуй дон�»
Сабийти дзуæппитæмæ 
байгъосгæй, музыкалон 
разамонæг искæнуй 
хатдзæгтæ, уæдта сæ 
байгъосун кæнуй зармæ «Зумæг 
фæцæй» («Зима прошла»), 
зæгъгæ.

Т.Пот�пенко, 
з�р «м�шинæ».

Музыкалон разамонæг, 
сувæллæнттæн зар амонгæй, 
лæмбунæг кæсуй, цæмæй 
сабийтæ еумæ заронцæ, 
фæсте дæр си маке изайа, 
æгæр тагъд дæр си маке зара.

А.Фи�иппенко, 
ту�бу�зе�æ,
хоровод «Веснянк�»
 («Уалдзæги бæрæггæнæн»).

Музыкалон разамонæг 
сабийтæн амонуй нæуæг кафт. 
Етæ лæмбунæг байгъосунцæ 
кафти музыкæмæ, æ характер, 
рахаст ин исбæрæг кæнунцæ, 
уæдта, гъомбæлгæнæги 
амундæй, фæлтæрæнтæ 
кæнунцæ: 
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1-аг хай – сæ кæрæдзей 
къохтæбæл хуæцгæй, зеллакки 
ледзунцæ,
2-аг хай – цума мæргътæ’нцæ, 
уотæ сæ къохтæ уæлдæфи 
телунцæ,  фæнзунцæ сæ.

Гъ�зт Н.мет�ов, «Поезд».
м.р. гъос д�руй, цæ�æй 
с�бийтæ æз�æ�онцæ 
�узыки æз�æ�д�æ гæсгæ, 
р�йд�йæнæй кæрон�æ. 

Музыкалон разамонæг 
сувæллæнтти кафтмæ æ 
цæстæ даруй, цæмæй музыки 
тактмæ гæсгæ æзмæлонцæ, 
лæдæронцæ кафтæн æ 
райдайæн æма æ кæрон.

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг б�фæрсуй 
с�бийти, сæ зæрдæ�æ фу�дæр ци фæццудæй, �хури рæстæг 
игъæ�дзæг æ�� цæ�æдесс�г �дтæй æви нæ, зæгъгæ.

48-аг ахури сахат (2)
темæ: «уалдзæг» (8 сах.)                                                 
нисан: 

– Сувæ��æнттæ гъæу��� сæ зонгæ �узык��он у�дзи�истæ 
фæс�æронцæ, сæ рит� син �æдæронцæ, ���ихузæн 
�узык��он�рит�икон æз�æ�дтитæ еу х�ттæй иннæ х�тт�æ 
гъуди кæнонцæ.
– Сувæ��æнттæ ци фегъосонцæ, уой гъæу��� ху�рз 
нигъгъуди кæнонцæ. Фæрститæбæ� р�ст дзу�пп дæттунбæ� 
�хур кæнонцæ.
– Ездонæй сæ гъо�бæ� кæнун: кæрæдзей куд у�рзонцæ, сæ 
кæрæдзей зæрдихудтæй куд тæрсонцæ, кæрæдзе�æ у�рзон 
цæстæй куд кæсонцæ.

репертуар: З.Ко�п�нейц, «Ту�фдзæуæг» («Паровоз»).
 Н.мет�ов, «Зу�æг фæцæй» («Зима прошла»).
 Т.Пот�пенко, «м�шинæ».
 А.Фи�иппенко, «Веснянк�» («Уалдзæги бæрæггæнæн»).
 Н.мет�ов, гъ�зт «Поезд».
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ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Тр��в�й».

Сувæллæнттæ ахур кæнунцæ сæ 
фæйнæхузи æзмæлдæй музыки 
хæйттæ хецæн кæнунбæл. Сæ 
ихæслæвæрдтæ сæхуæдтæ 
хебæраги кенæ хестæри амундæй 
кæнунгъон куд уонцæ, уобæл сæ 
фæлтæрун.

Игъосун.
З.Ко�п�нейц, «Ту�фдзæуæг» 
(«Паровоз»).

Музыкалон разамонæг сабийтæн 
зæгъуй, цæмæй зари ном æма ин 
æ характер æргъуди кæнонцæ. 
Фæрститæ сæмæ дæттуй: 
«Цæбæл си дзурдæуй�», «Циуавæр 
æнкъарæнтæ райгурун кæнуй 
адæймагмæ�»

З�рун. «Тъинк�тъинк�
тъинкк»,
«К�п�к�п�к�п» («Тæдзунæг»).

Музыкалон разамонæг амонуй 
сабийтæн зари медес, етæ ба 
тæдзунæги гъæр фæнзунцæ, 
терци (музыкалон термин) раст 
зарунбæл архайунцæ.

Н.мет�ов, з�р «Зу�æг 
фæцæй» («Зима прошла»).

Зар амонгæй, музыкалон 
разамонæг лæмбунæг кæсуй, 
цæмæй сабийтæ хуарз базононцæ 
зари мелоди æма ин раст 
дзоронцæ æ дзурдтæ.

Т.Пот�пенко,
з�р «м�шинæ».

Музыкалон разамонæг сабийтæн 
амонуй, зари райдайæни фæсте 
ке гъæуй зарун, уой. Зарунцæ 
къуæрттæ-къуæрттæй. 
Музыкалон разамонæг алли 
сувæллонæн дæр дзоруй, куд хуарз 
зардта (æстауй сабийти).



��

А.Фи�иппенко, 
ту�бу�зе�æ
«У��дзæги бæрæггæнæн» 
(хоровод «Веснянка»).

Музыкæ игъусуй, сабийтæ 
’й базонунцæ æма сæ зæрди 
æрифтаунцæ, циуавæр 
æзмæлдтитæ кодтонцæ  и музыки 
1-аг æма 2-аг куплеттæмæ.
Музыкалон разамонæг лæмбунæг 
кæсуй, цæмæй сабийтæ еумæ 
райдайонцæ кафун æма еумæ 
фæууонцæ.

Н.мет�ов, 
гъ�зт «Поезд».

Аци гъазти медæгæ сабийтæ 
кафгæ дæр, заргæ дæр гъæуама 
еци-еу рæстæг кæнонцæ.

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг �рфæ 
кæнуй с�бийтæн, ху�рз ке з�рдтонцæ, �узыкæ�æ �æ�бунæг ке 
игъустонцæ, уой туххæй.

  49-аг ахури сахат (3)
темæ: «уалдзæг» ( 8 сах.)                                             
нисан: 

– С�бийтæ гъæу��� �узыкæ æнкъ�ронцæ, �æдæронцæ 
ин æ х�р�ктер,  гъæу��� �рæхсонцæ, цæбæ� си дзурдæуй,  
уой зæгъун�æ, хецæн кæнонцæ, æрт�сонцæ кæрæдзе�æй 
бæрзонд æ�� ни��æг �уртæ. Фæрститæн дзу�пп дæттун 
зононцæ; сæ зонгæ з�ртæ з�рун�æ �рæхсонцæ.
– С�бийтæн сæ цæстæбæ�у�йгæ гъуди ирæзун кæнун, 
�æ�бунæг игъосунбæ� сæ �хур кæнун.
– С�бийти цæрдæг æ�� нифсх�стæй гъо�бæ� кæнун, ���и 
гъудд�г дæр, цид, р�зæнг�рдæй куд р�йд�йонцæ, ездон æ�� 
æгъд�угин куд уонцæ.

репертуар: Н.мет�ов, «Зу�æг фæцæй» («Зима прошла»).
 А.Фи�иппенко, «Веснянк�» («Уалдзæги бæрæггæнæн»).
 Р.Руст��ов, «м�х низз�рдт�н з�р» («Мы запели песенку»).
 м.Р�ухвергер, «Тæхгæцъеутæ æ�� хуæдто�гæ» 
 («Воробушки и автомобиль»).
 А.Фи�иппенко, «м�шинист».
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æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: �нзи �фæнтти хузтæ (цупп�р).
иуарунмæ: ру�ьтæ,  тæхгæцъеути «ходтæ».

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Хуæдто�гæ» (æндзæр 
къæхдзæф) –
(«Автомобиль», топающий 
шаг).

Музыкалон разамонæг æвдесуй 
сабийтæмæ руль æма сæ 
бафæрсуй, цæмæн гъæуй, уобæл. 
Сæ зæрди син æрифтауй, 
куд цæуй хуæдтолгæ, уой. 
Сувæллæнттæ, цид, къулумпи ку 
кæнонцæ, уæдта син æй æхуæдæг 
равдесуй.

З�рун.
музык��он�дид�ктикон гъ�зт 
«Цъеу æ�� æ бæдæ�ттæ» 
(квинти – музыкалон термин 
– интонаци уæлæмæ, уæдта 
дæлæмæ).

Музыкалон разамонæг дзоруй 
сувæллæнттæн: «Мадæ-
тæхгæцъеу æ бæдæлтти хæццæ 
тахтæй, уæдта æрбадтæй 
бæласи бунккаг къалеубæл, 
æ бæдæлттæ ба – сæрккаг 
къалеубæл (радзурд æвдист 
цæуй сабийтæн æвдесæн 
фæйнæгбæл). Бæдæлттæ 
игъæлдзæг цъæбар-цъубур 
кæнунцæ, (1 октави ля), мадæ-
цъеу ба син  дзуапп дæттуй (1 
октави ре). Сувæллæнттæ сæхе 
фæлтæрунцæ квинтæ (уæлæмæ-
дæлæмæ) заргæй.

Н.мет�ов, 
з�р «Зу�æг фæцæй»
 («Зима прошла»).

Сабийтæ айдагъ мелодий хæццæ 
ахур кæнунцæ зар, еци – еу 
темпи зарунцæ, фæстегæй дæр 
си куд неке изайа,  æгæр тагъд 
дæр си куд неке зара; дзурдти 
кæрæнтти ци æмгъæлæсонтæ 
ес, уони раст куд дзоронцæ.
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А.Фи�иппенко, «м�шинист». Музыкалон разамонæг 
сувæллæнттæн сæ зонгæ зар 
ракæнуй. Сабийтæ ’й базонунцæ, 
æ ном ин фæззæгъунцæ æма ’й 
къуæрттæй, уæдта еугæйттæй 
разарунцæ.

А.Фи�иппенко,
ту�бу�зе�æ
«У��дзæги бæрæггæнæн»
(хоровод «Веснянка»).

Музыкалон разамонæг 
фæлтæруй сувæллæнтти аййев 
æзмæлунбæл, се ‘змæлд зари 
текстмæ æййевун куд зононцæ, 
уотæ сæ ахур кæнуй.

м.Р�ухвергер, 
гъ�зт «Тæхгæцъеутæ æ�� 
хуæдто�гæ».

Гъазт ахур кæнуни  агъоммæ 
сувæллæнттæ музыкæмæ 
игъосунцæ, музыкалон уадзимиси 
дууæ хаййемæй арæзт ке æй, 
уой базонунцæ: музыки 1-аг 
хаййи сувæллæнттæ «тæхунцæ» 
– зали, рæуæг къахдзæфтæ 
кæнгæй , сæ къохтæ уæлдæфи 
телгæй ледзунцæ, 2-аг хаййи ба, 
машинтти хузæн, сæ къохти 
рультæ, уотемæй, зилдæгæй, сæ 
къæхтæй зæнхæ (пъол) нæмгæй 
цæунцæ .

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг б�фæрсуй 
с�бийти, сæ зæрдæ�æ фу�дæр ци фæццудæй, циу�вæр гъæзтитæй 
(игъæлдзæг æви æнкъард) гъ�зтонцæ �бони.

 50-аг ахури сахат (4)
темæ: «уалдзæг» (8 сах.)                                            
нисан: 

– С�бийтæ гъæу��� æнкъ�ронцæ, �æдæронцæ инстру�ент��
�он �узыкæ, се ’з�æ�дæй ин æ х�р�ктер æ�� æ хæйттæ 
бæрæг кæнонцæ, ху�æтæг �е�одий интон�ци æнкъ�рунгъон 
уонцæ, з��и (у�ти) итигъд�ди сæхе ху�рз �æдæронцæ.
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– музыки фæрци э�оцион��он æгъд�уæй сæ ф��æнбу��й 
дуйне куд æнкъ�ронцæ, уобæ� гъæу��� �рх�й� �узык��он 
р�з��онæг.
– Нифсгунæй гъо�бæ� кæнун с�бийти, сæ ихæс�æвæрдтæ 
(æзмæлдтитæ) сæхуæдтæ кæнунгъон куд уонцæ.

репертуар: Н.мет�ов, «Зу�æг фæцæй» («Зима прошла»).
 С.м�йк�п�р, «У��дзæги» («Весной»).
 А.Фи�иппенко, «У��дзæги бæрæггæнæн» («Веснянка»).
 Цæ���гти Лидия, «У��дзæг».
 м.Р�ухвергер, «Тæхгæцъеутæ æ�� хуæдто�гæ» 
 («Воробушки и автомобиль»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хузæ «У��дзæг».

ахури цуд

музык��он�
рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Ке фæндуй 
�едзун?»

Музыкалон разамонæги амундмæ гæсгæ, 
сабийтæ зали раледзæ-баледзæ кæнунцæ. 
Сæ зæрдæбæл гъæуама даронцæ, 
музыкæмæ лæмбунæг игъосгæ ке æй 
æма æзмæлдтити райдайæн музыки 
райдайæни хæццæ баст ке æй, æ кæрон 
ба æзмæлдтити кæрони хæццæ, уой.
Сабийтæ фæлтæрæн кæнунцæ, 
музыкалон разамонæг ба лæмбунæг 
кæсуй, цæмæй, цид, сæ кæрæдзей ма 
къуæронцæ, ма ’схуайонцæ.

Игъосун.
С.м�йк�п�р, 
з�р «У��дзæги» 
(«Весной»).

Сабийтæ лæмбунæг кæсунцæ хузæмæ, 
«Уалдзæг», зæгъгæ. Музыкалон 
разамонæг син зæгъуй, цæмæй ин æ 
медес радзоронцæ æма ин ном (сæргонд) 
радтонцæ. Сабийтæ къулумпи ку 
кæнонцæ, уæд син æхуæдæг æнхус кæнуй, 
фæрститæ сæмæ дæттуй.
Уой фæсте ба сабийтæ игъосунцæ 
С.Майкапари музыкалон пьесæ 
«Уалдзæги»-мæ («Весной»).
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З�рун. 
(Тъинк�тъинк�тъинкк)
«Тæдзунæг» 
(«Кап-кап-кап»).

Терци (музыкалон термин) раст, кæдзос 
зарунбæл архайунцæ сабийтæ.

Цæ���гти Лидия,
з�р «У��дзæг».

Музыкалон разамонæг амонуй сабийтæн 
нæуæг зар «Уалдзæг» сæ маддæлон 
дигорон æвзагбæл, уой фæсте ба зари 
текст уруссаг æвзагмæ ратæлмац кæнуй.

Н. мет�ов,
«Зу�æг фæцæй» 
(«Зима прошла»).

Зар «Зумæг фæцæй» идарддæр ахур 
кæнгæй, музыкалон разамонæг лæмбунæг 
кæсуй, цæмæй сувæллæнттæ сабур 
гъæлæсиуагæй заронцæ.

А.Фи�иппенко,
ту�бу�зе�æ 
(къ���зе��)
«У��дзæги 
бæрæггæнæн» 
(хоровод 
«Веснянка»).

Музыкалон разамонæг сабийти 
байгъосун кæнуй сæ зонгæ зармæ æма 
син зæгъуй, сæ зæрди куд æрифтауонцæ, 
раздæри ахури  аци зармæ циуавæр 
æзмæлдтитæ кодтонцæ, уони. 
Сувæллæнттæ къулумпи ку кæнонцæ, 
уæдта син кафти ном æма  æзмæлдтити 
хузтæ фæззæгъуй.

м.Р�ухвергер,
гъ�зт «Тæхгæцъеутæ 
æ�� хуæдто�гæ»
(«Воробушки и 
автомобиль»).

Музыкалон разамонæг зæгъуй сабийтæн, 
цæмæй сæ зæрди æрифтауонцæ, 
цъеутæ куд фæттæхунцæ, хуæдтолгæ 
куд цæуй, уой. Сабийтæ ’й æвдесунцæ 
се ‘змæлдтитæй. Уой фæсте ба сæ 
дзубанди исбæттунцæ гъазти сюжети 
хæццæ, дзорунцæ, уалдзæг ке ралæудтæй, 
æма цъеутæ, цъæбар-цъубургæнгæ 
ратæхæ-батæхæ кæнунцæ, уæдта 
фæззиннуй («æрбацæуй») хуæдтолгæ 
(автомобиль), цъеутæ фæттæрсунцæ 
æма ратæхунцæ.

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг фæрсуй 
с�бийти, циу�вæр �узыкæ�æ игъустонцæ, ци хуннуй, циу�вæр 
�нзи �фонæбæ� æй.
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  51-аг ахури сахат (5)
темæ: «уалдзæг» (8 сах.)                                              
нисан: 

– Сувæ��æнттæ гъæу��� еу�æй�гæй �узыки х�р�ктер 
æнкъ�ронцæ, зононцæ, циу�вæр зæ�тæй �рæзт æй, 
игъосонцæ, «уинонцæ» �узык��он сорæти ирд ху�рæнтæ, 
ид�рддæр �рх�йонцæ з�р ис�хур кæнунбæ�.
– Сувæ��æнтти фæ�гонцгин гъуди ирæзун кæнун, �узык��он 
сорæт сæ цæститæбæ� р�у�йун кæнунгъон куд уонцæ, уобæ� 
сæ �хур кæнун.
– Хæ��рзæрдæй сæ гъо�бæ� кæнун, сæ кæрæдзей куд 
у�рзонцæ æ�� сæ еу�æ �рх�йун куд фæндæу�.

репертуар: С.м�йк�п�р, «У��дзæги» («Весной»).
 Цæ���гти Лидия, «У��дзæг».
 В.Герчик, «Тæхгæцъеу» («Воробей»).
 В.К�р�сев�, «Деденгутæ».
 Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт(«Веселый танец»).
 м.Р�ухвергер, «Тæхгæцъеутæ æ�� хуæдто�гæ»
 («Воробушки и автомобиль»).
æнхусадон æрмæг
иуарунмæ: ру�ьтæ æ�� цъеути «ходтæ».

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Цъеутæ» («Птички»).

Сувæллæнттæ сæ 
къелатæбæл бадунцæ 
(цума горенбæл, уотæ). 
Райгъустæй музыкæ, æма 
сабийтæ фæппурх унцæ 
зали,  се ’уæнгтæ-«базуртæ» 
райтиндзгæй – «цъеутæ 
тæхунцæ»,  музыки кæрони 
ба æрлæуунцæ æма пъолбæл 
æрбадунцæ.
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Игъосун.
С.м�йк�п�р,
�узык��он пьесæ «У��дзæги» 
(«Весной»).

Музыкалон разамонæг 
сабийти байгъосун 
кæнуй пьесæ «Уалдзæги»-
мæ, зæгъуй син, цæмæй 
сæхуæдтæ,  æнæ еске 
æнхусæй, базононцæ, циуавæр 
æнкъарæнтæ си римæхст 
ес, уæдта музыкæ циуавæр 
аййевадон мадзæлттæй 
конд æй (бæрзонд регистр 
– цардбæллон, рохс æма 
фæлмæн мелоди).

З�рун.
В.К�р�сев�,
з�р «Деденгутæ» («Цветики»).

Зари темп æй сабур; сабийтæ 
интервалтæ кæнунбæл ахур 
кæнунцæ (устур æма минкъий 
секундæ), «рæуæг» зæлтæй 
арæзт мелоди зарунцæ.

З�рун.
В.Герчик, «Тæхгæцъеу» 
(«Воробей»).

Музыкалон разамонæг 
амонуй сабийтæн нæуæг 
зар, æ медесмæ сæ лæмбунæг 
игъосун кæнуй.

Цæ���гти Лидия, «У��дзæг». Зар амонгæй, музыкалон 
разамонæг лæмбунæг 
кæсуй, цæмæй сабийтæ 
раст заронцæ æма раст 
дзоронцæ дигорон дзурдтæ. 
Сувæллæнттæ къуæрттæй 
зарунцæ.
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Т.Шутенко, «Игъæ�дзæг к�фт»
(«Веселый танец»).

Музыкалон разамонæги 
амундмæ гæсгæ, сабийтæ 
сæ зонгæ кафт кæнунцæ. 
Игъосунцæ музыкæмæ, 
æргъуди кæнунцæ, аци 
музыкæмæ циуавæр 
æзмæлдтитæ кодтонцæ, 
уой, æма кафунцæ. Къулумпи 
ку кæнонцæ, цид, уæдта син 
гъомбæлгæнæг фенхус кæнуй, 
сæ зæрди син æрифтауй 
æзмæлдтити хузтæ.

м.Р�ухвергер,
гъ�зт «Тæхгæцъеутæ æ�� 
хуæдто�гæ»
(«Воробушки и автомобиль»).

Музыкалон разамонæг 
байгъосун кæнуй 
сувæллæнтти  музыкалон 
æскъуддзагмæ 
(фрагментмæ), уæдта син 
зæгъуй, цæмæй базононцæ, и 
мелоди син сæ цæститæбæл 
ке æзмæлд уайун кæнуй:  
тæхгæцъеуи æви хуæдтолги. 
Сувæллæнттæ сæ аййевæй 
рафæнзунцæ.

Ахури кæронбæттæни �узык��он р�з��онæг æ�� с�бийтæ дзуб�нди 
кæнунцæ, �хури с�х�тти �едæгæ ци з�ртæ з�рдтонцæ, ци гъæзтитæй 
гъ�зтонцæ, уони туххæй, хъæбæрдæр б� гъ�зт «Тæхгæцъеутæ æ�� 
хуæдто�ги» �едеси туххæй. музык��он р�з��онæг с�бийтæн 
зæгъуй æ фæндон: �ци гъ�зтæй �� куд р�гъ�зонцæ рæвд�уæндони 
тургъи, тезгъо кæнгæй.

52-аг ахури сахат (6)
темæ: «уалдзæг» ( 8 сах.)                                          
нисан: 

– С�бийти æнкъ�рæнтæ гъæу��� еу �хурæй инне�æ зингæ 
гъæздугдæр кæнонцæ, э�оцион��он æгъд�уæй ���ихузон 
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�узыкæ дæр �æдæронцæ. музык��он у�дзи�ис�æ (æ 
райдайæнæй æ кæронмæ) гъæу��� игъосун фæр�зонцæ. 
Сувæ��æнттæ устур æ�� �инкъий секундæ (музыкалон 
терминтæ) з�рунбæ� сæхе фæ�тæронцæ, ид�рддæр 
�рх�йонцæ �е�одий интон�ци р�ст, кæдзос гъæ�æсиу�гæй 
з�рунбæ�.
Рит��æ гæсгæ æз�æ�ун зононцæ.
– Лæ�бунæг унбæ� сæ �хур кæнун, ци æз�æ�дтитæ 
фæккæнунцæ, уони, цид, ху�рз куд гъуди кæнонцæ; с�бийти 
дзурдигъæди ирæзтбæ� гъæу��� зæрдиу�гон �рх�йд цæу�.
– Сæ ихæс�æвæрдтæ с�бийтæ гъæу��� сæхуæдтæ кæнонцæ, 
æнæ еске æнхусæй. 

репертуар: С.м�йк�п�р, «У��дзæги» («Весной»).
 В.Терчин, «Тæхгæцъеу» («Воробей»).
 В.К�р�сев�, «Деденгутæ» («Цветики»).
 Цæ���гти Лидия, «У��дзæг».
 А.Фи�иппенко, гъ�зт «С�уцъеутæ» («Скворушки»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хузæ «У��дзæг».
иуарунмæ: цъеути «ходтæ».

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Игъæ�дзæг æ�� 
æнкъ�рд къохтæ»
(«Веселые и грустные 
ладошки»).

Музыкалон разамонæг игъосун кæнуй 
сувæллæнтти, æ динамикæмæ гæсгæ, 
фæйнæхузи (гъæр æма сабур) музыкæмæ. 
Сувæллæнттæ, зилдæги лæугæй, сабур 
æма гъæр æрдзæфæй бæрæг кæнунцæ 
музыки гъæр æма сабур азæлд.

Игъосун.
С.м�йк�п�р,
пьесæ «У��дзæги» 
(«Весной»).

Сабийтæ игъосунцæ пьесæмæ. Дуккаг 
хатт имæ ку игъосонцæ, уæд син 
музыкалон разамонæг се ’ргон æздахуй 
музыки дессаг фæлгонцгун характермæ 
(рæсог сауæдони цудмæ, цъеути цъæбар-
цъубурмæ). Уой фæсте ба син фæууинун 
кæнуй хузæ «Уалдзæг», æ медес ба ин 
исбæттуй музыки медеси хæццæ.
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З�рун.
В.К�р�сев�, з�р 
«Деденгутæ» 
(«Цветики»).

Зар амонгæй, музыкалон разамонæг 
лæмбунæг кæсуй, цæмæй сабийтæ 
раст дзоронцæ дзурдтæ æма дзурдти  
кæрæнттæ.

В.Герчин, з�р 
«Тæхгæцъеу».

Игъусуй мелоди. Сабийтæ зар ахур 
кæнунцæ, æ мелодий интонаци ин раст 
зарунцæ, дзурдтæ раст дзорунцæ.

Цæ���гти Лидия, з�р 
«У��дзæг».

Зар идарддæр амонгæй, музыкалон 
разамонæг лæмбунæг кæсуй, цæмæй 
сабийтæ еумæ заронцæ, изайгæ ма 
кæнонцæ, æгæр тагъд дæр ма заронцæ.

А.Фи�иппенко,
Гъ�зт «С�уцъеутæ» 
(«Скворушки»).

Мукзыкалон разамонæг амонуй 
сувæллæнттæн гъазти медес, зæгъуй 
син, уалдзæг ке ралæудтæй, æма 
сабийтæ хъæбæр хезунцæ цъеути, 
æнгъæл кæсунцæ, кæд æртæхдзæнæнцæ 
гъар бæстæй, «хæдзæрттæ» син 
кæнунцæ.
Музыки 1-аг хаййи сабийтæ сæ тумбул 
къохтæй уæлдæфи «къуп-къупп» 
кæнунцæ (хæдзарæ кæнунцæ æма 
зæгæлтæ къуæрунцæ).
2-аг хаййи ба, цума сауцъеутæ 
фестадæнцæ, уотæ «тæхунцæ» 
музыкæмæ æма сæ «хæдзæртти» 
æрбабадунцæ, 3-аг хаййи ба 
гъомбæлгæнæг – тикис ахæссуй сабийти 
–  сауцъеути.

Ахури кæронбæттæни �узык��он р�з��онæг фæрсуй сувæ��æнтти: 
у��дзæг уæ зæрдæ�æ цæуй? Цæ�æн? «Цъеутæн» зæгъуй, цæ�æй 
еу�æ «фæттæхонцæ», сæ къу�р ци у�ти фæууй, уордæ�æ.
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53-аг ахури сахат (7)
темæ: «уалдзæг» (8 сах.)                                              
нисан: 

– Сувæ��æнттæ гъæу���, æнæ хестæрти ��ундæй, пъеси 
æскъуддз�г�æ (фрагментмæ) гæсгæ б�зононцæ �узык��он 
у�дзи�ис æ�� ин æ сæргонд зæгъонцæ. Къæпхæнг�й ке 
ирæзуй �е�оди (уæлæмæ-дæлæмæ), уой гъæу��� �æдæронцæ. 
музыки р�йд�йæн гъæу��� зононцæ æ��, цид, з�р р�ст 
р�йд�йонцæ.
Сæ бон гъæу��� у�, ци æз�æ�дтитæ кæнунцæ, уони те�п 
б�гъæу�ги феййевун (сабур, цурд), уæдт� з�ри дзурдтæ�æ 
гæсгæ æз�æ�ун.
– Лæ�бунæг игъосунбæ� сæ �хур кæнун, сæ цæстæбæ�у�йгæ 
гъуди син ирæзун кæнун.
– Цæрдæгæй, ц�рдбæ��онæй сæ гъо�бæ� кæнун, ��ци зонун 
дæр сæ куд фæндæу�, ц�рдæг�с æ�� æдз�рд æрдзи ирд, æ�б�� 
кæ�æн нæййес, уæхæн рæсугъд фæззиндтитæ�æ цæ�æдес 
куд уонцæ.

репертуар: С.м�йк�п�р, «У��дзæги» («Весной»).
 В.Герчин, «Тæхгæцъеу» («Воробей»).
 Цæ���гти Лидия, «У��дзæг».
 А.Фи�иппенко, «С�уцъеутæ» («Скворушки»).
 А.Фи�иппенко, «У��дзæги бæрæггæнæн» («Веснянка»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: �сийнæ, гъ�зæн киндзæ.
иуарунмæ: цъеути «ходтæ», тикиси «ходæ».

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
«Б�дгæй к�фт»,
цифæнди по�ькæ дæр
(«Танец сидя», любая 
полька).

Сувæллæнттæ исбадунцæ зали 
зеллакки хузи æвæрд къелатæбæл. 
Гъомбæлгæнæг син æзмæлдтитæ 
æвдесуй (уæрагисæртæн – цæф, 
къохтæй – къæрцц, усхъитæн 
– тъæпп). Сувæллæнттæ музыки 
темпмæ гæсгæ фæлхатунцæ 
гъомбæлгæнæги æзмæлдтитæ 
– уæд тагъд, уæдта – сабур.
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Игъосун.
С.м�йк�п�р,
пьесæ «У��дзæги» 
(«Весной»).

Сабийтæ пьеси æскъуддзагмæ 
(фрагментмæ) игъосунцæ. 
Музыкалон разамонæг сæ фæрсуй, 
музыкæмæ игъосгæй, ци уайуй сæ 
цæститæбæл, цæбæл дзурдæуй 
пьеси� Сабийти дзуæппитæбæл 
æнцайгæй, музыкалон разамонæг 
искæнуй хатдзæг: музыки дзурдæуй 
уалдзæги туххæй, зæгъгæ.

З�рун. 
«Уæ�æ�æ фæххезун» 
(«Вот я иду вверх»), 
(Мелоди къæпхæнгай 
æзмæлуй уæлæмæ-
дæлæмæ).

Музыкалон разамонæг зæгъуй 
сабийтæн, цæмæй гъазæн киндзæ 
«Зæлини» хæццæ разаронцæ зар. 
Сабийтæ зарунцæ, гъомбæлгæнæг 
ба, гъазæн киндзæ æ къохи, 
уотемæй гъæугæ æзмæлдтитæ 
кæнуй (гъазæн киндзи асийнæбæл 
уæлæмæ-дæлæмæ цæун кæнуй).

В.Терчин, 
з�р «Тæхгæцъеу» 
(«Воробей»).

Зар идарддæр ахургæнгæй, 
музыкалон разамонæг лæмбунæг 
кæсуй, цæмæй сабийтæ еумæ 
заронцæ, тагъддæр си маке зара, 
изайгæ дæр си маке кæна.

Цæ���гти Лидия, 
«У��дзæг».

Сабийтæ, музыкалон бацæуæни 
фæсте ке гъæуй низзарун, уой ахур 
кæнунцæ.

А.Фи�иппенко, 
къ���зе�� «У��дзæги 
бæрæггæнæн».

Еци-еу темпи (тагъддæр дæр нæ 
æма сабурдæр дæр нæ) гъæуама 
сабийтæ кæнонцæ се ’змæлдтитæ; 
афойнадæбæл райдайонцæ æма сæ 
афойнадæбæл фæууонцæ.

А.Фи�иппенко,
гъ�зт «С�уцъеутæ» 
(«Скворушки»).

Музыкалон разамонæг сабийти 
зæрди æрифтауй гъазти медес, 
рольтæ райуаруй, æма етæ 
ба музыки характер æма зари 
текстмæ гæсгæ æзмæлдтитæ 
кæнунцæ.
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Ахури кæронбæттæни �узык��он р�з��онæг �рфæ кæнуй сувæ��
�æнттæн, ху�рз ке з�рдтонцæ, уæдт� �узыкæ�æ �æ�бунæг ке 
игъустонцæ.

   54-аг ахури сахат (8)
темæ: «уалдзæг»                                                          
нисан: 

– Сувæ��æнттæ гъæу��� �узыки фæрци сæ фæ�æнбу��й 
дуйне æнкъ�ронцæ, еци рохс æнкъ�р�нти ирæзтбæ� син 
зæрдиу�гонæй �рх�йонцæ �узык��он р�з��онæг æ�� 
гъо�бæ�гæнæг. Сæ бон гъæу��� �узык��он сорæт р�фæнзун 
у�.
– Сувæ��æнтти дзурдигъæди ирæзтбæ� гъæу��� цæу� 
сæр��гонд �рх�йд.
– С�бийтæ�æ нæ рæсугъд æрдзæ�æ у�рзондзийн�дæ игурун 
кæнун, �рф æй куд æнкъ�ронцæ, куд сæ�æ гъ�р�, æнæкæрон 
у�рзтæй куд у�рзонцæ сæ р�йгурæн бун�т, æ ���и бæ��сæ 
дæр, æ дон, æ хор, æ �етсæр хуæнхтæ, æ цæрæгойти.

репертуар: Р.Руст��ов, «м�х низз�рдт�н з�р»
 («Мы запели песенку»).
 В.Герчик, «Тæхгæцъеу» («Воробей»).
 Цæ���гти Лидия, «У��дзæг».
 А.Фи��ипенко, гъ�зт «С�уцъеутæ» «Скворушки»).
 А.Фи�иппенко, ту�бу�зе�æ У��дзæги бæрæггæнæн»  

(«Веснянка»).

ахури цуд
Сабийтæ сбадунцæ сæ къелатæбæл (зали фæрсрæбун), музыкалон 
разамонæг ба сæмæ равдесуй анзи афæнтти хузтæ, бацеу-бацеу 
син ракæнуй æма сæ бафæрсуй, циуавæр анзи афони туххæй си 
дзурдæуй, зæгъгæ.

Æрт�хтæнцæ с�уцъеутæ,
Цæугæдон у�йуй.
мудибиндзæ æ хæдз�рæ�æ
Фицц�г �уд хæссуй.

К� зæгъдзæнæй, к� ’й зонуй, кæд фæууй уотæ?
Сабийтæ бацеу-бацеумæ байгъосунцæ æма, дзуапп дæтгæй, 
гъæугæ хузæ рартасунцæ.
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Музыкалон разамонæг байгъосуй сабийти дзуæппитæмæ æма син 
ракæнуй уалдзæги туххæй зар. Игъусуй Р.Рустамови зар «Мах 
низзардтан зар» («Мы запели песенку»). Уой фæсте ба æ къохмæ 
райсуй æд къомбохтæ бæласи къалеу æма дзоруй:
– мæргътæ игъæ�дзæгæй з�рунцæ, бæ�æсти  къо�бохтæ фæцъцъæх 
æнцæ, сифтæ дæр хъæбæр т�гъд р�цæудзæнæнцæ. Гъæйдæу�йтæ, 
��х дæр у��дзигон з�р р�з�рæн.
Зарун син кæнуй Цæллагти Лиди зар «Уалдзæг». Уой фæсте 
ба сабийтæ гъазунцæ (гъазт «Сауцъеутæ – «Скворушки», 
гъомбæлгæнæг – тикис).
Музыкалон разамонæг сабийтæн кæсуй æмдзæвгæ уалдзæги 
туххæй:

А уж со�нышко прикипе�о
И повсюду зо�ото� р�сцве�о.
Ручейки н� у�ице все журч�т, все журч�т,
Жур�в�и �ур�ык�ют и �етят, и �етят.
Р�сцве�и подснежники д� в �еске, д� в �еске.
Скоро всей зе��юшке быть в венке, быть в венке.

                                           (Литвак «Веснянка»)
У��дзæги туххæй дигорон æндзæвгæ «К�фти ц�гъди (тумбулзелæ 
«Уалдзæги бæрæггæнæн» – «Веснянка») р�йд�йæн �е�оди игъусуй, 
с�бийтæ зе���кки æр�æуунцæ æ�� р�йд�йунцæ к�фун.
Ахури кæронбæттæни �узык��он р�з��онæг с�бийти б�фæрсуй, 
циу�вæр з�р�æ игъустонцæ, циу�вæр з�р р�з�рдтонцæ, циу�вæр 
гъ�зтæй гъ�зтонцæ, циу�вæр к�фт кодтонцæ. С�бийти дзуæппитæ�æ 
б�йгъосгæй, искæнуй х�тдзæг: æг�с з�ртæ дæр, гъæзтитæ дæр, 
æндзæвгитæ дæр æнцæ �нзи �фæнттæй тæккæ рæсугъддæр – 
У��дзæгæн.

55-аг ахури сахат (1) 
темæ: «нæ фалæнбулай дуйне» (2 сах.)                      
нисан: 

– С�бийтæ гъæу��� �уртæ сæ те�бр�æ гæсгæ æрт�сун 
зононцæ, кæрæдзе�æй хецæн кæнонцæ бæрзонд æ�� ни��æг 
�уртæ. Физикон æгъд�уæй фед�р куд уонцæ, фæ�тæрæнтæ 
кæнгæй дзæбæх куд т�сонцæ, сæ къохтæ æ�� сæ къæхтæ 
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ху�рз æз�æ�унгъон куд уонцæ, уобæ� гъæу��� �æ�бунæг 
�рх�йонцæ �узык��он р�з��онæг æ�� гъо�бæ�гæнæг. 
А��ихузæн �узыкæ дæр син æхсицгон куд у�, цæ�æдесæй 
и�æ куд игъосонцæ, цæбæ� си дзурдæуй, уой сæ р�дзорун 
куд фæндæу�.
З�ри хецæн (сæрмагонд) фр�зитæ р�з�рунгъон куд уонцæ.
– С�бийтæ ци фæууинонцæ æ�� ци фегъосонцæ, уой ху�рз 
куд б��æдæронцæ æ�� ‘й куд б�гъуди кæнонцæ, уобæ�  
�рх�йун.
– Лæ�бунæгæй сæ гъо�бæ� кæнун: сæ ���и фез�æ�дæн дæр 
сæр (нисанеуæг) куд у�.

репертуар: Т.Пот�пенко,«Хор» («Солнышко»).
 В.К�р�сев�, «Деденгутæ» («Цветики»).
 И.Арсеев, «Æртæ �рси»  («Три медведя»).
 м.Р�ухвергер, «Хор æ�� у�рун» 
 («Солнышко и дождик»).
 В.Герчик, «Тæхгæцъеу» («Воробей»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: гъ�зæн æрсити тъæпæн фигуритæ – æртæ.

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
Е.м�кш�нцев�, «Фæццæуæн»
(«Поехали»).

Сабийтæ къелатæбæл 
бадунцæ, сæ къохтæ ба 
– сæ уæрагисæртæбæл, 
армитъæпæнтæ бунмæ, 
уотемæй. Музыкалон разамонæг 
син зæгъуй, зари текстмæ гæсгæ 
куд кæнонцæ сæ фæлтæрæнтæ. 
Се ’змæлдтитæ музыки темпмæ’змæлдтитæ музыки темпмæзмæлдтитæ музыки темпмæ 
гæсгæ цурддæргæнгæ цæунцæ.

Игъосун.
И.Арсеев, �узык��он �ргъ�у 
«Æртæ �рси»
(«Три медведя»).

Музыкалон разамонæг сабийти 
байгъосун кодта музыкалон 
аргъаумæ «Æртæ арси», зæгъгæ. 
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Аргъау арæзт æй æртæ 
музыкалон æскъуддзагемæй 
(фрагменттемæй), сæ фæрци 
сабийти цæститæбæл рауайунцæ 
фидæ арс, мадæ арс æма бæдолæ 
арс Мишуткæ.
М.р. Мадæ арс, фидæ арс æма 
бæдолæ арси сорæттæ нæ 
цæститæбæл ци музыкалон 
æскъуддзæгти (фрагментти) 
фæрци рауайунцæ, уонæй ци 
игъауги ес, кæрæдземæй цæмæй 
хецæн кæнунцæ�
с. Фидæ арс устур æй, æма 
музыкæ дæр «уæззау», «лапуца», 
ниллæг муртæй конд æй. Мадæ 
арси музыкæ дæр гъеуæхæн 
«лапуца» æй, фалæ минкъий 
цурддæр, цæрдæгдæр æй, конд æй 
астæуккаг муртæй. Мишутки 
(бæдолæ арси) музыкæ ба хъæбæр 
цæрдæг æй, рæуæг.
М.р. Цæмæн�
с. Уомæн æма Мишуткæ 
минкъий æй æма цурд æзмæлуй, 
тагъд ледзуй. Музыкалон 
разамонæг зæгъуй сабийтæн, 
цæмæй аргъауи æрхайгути 
сорæттæ равдесонцæ, 
рафæнзонцæ.

З�рун.
В.К�р�сев�, «Деденгутæ»
(«Цветики»).

Сабийтæ æнцон, хумæтæг 
мелоди зарунбæл ахур кæнунцæ. 
(Зарунцæ, цума æрдози 
деденгутæ æмбурд кæнунцæ, 
уотæ уæлдæфи сæ къохтæй 
æзмæлунцæ.)
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Т.Пот�пенко,
з�р «Хор» («Солнышко»).

Музыкалон разамонæг амонуй 
сабийтæн нæуæг зар, зæгъуй син, 
цæмæй ин æ медесмæ гæсгæ, се 
‘нкъарæнтæ равдесонцæ.

В.Герчик, «Тæхгæцъеу»
(«Воробей»).

Сабийтæ нæуæг зар 
фæлхатунцæ, уой разæй ба 
син музыкалон разамонæг 
фæззæгъуй, цæмæй зар 
мелодий æскъуддзагмæ 
кенæ æ райдайæнмæ гæсгæ 
бафæсмæронцæ.

м.Р�ухвергер,
гъ�зт «Хор æ�� у�рун»
(«Солнышко и дождик»).

Музыкалон разамонæг амонуй 
сабийтæн нæуæг гъазт.
1-4 хæйттæ – сабийтæ зеллакки 
æрлæуунцæ, цæунцæ æма 
зарунцæ.
5-8 хæйттæ – сабийтæ хумæтæг 
кафти æзмæлдтитæ кæнунцæ.
«Уарун райдæдта, тагъддæр 
уæхемæ», зæгъгæ (музыкæ 
«Уарун»), уæдта ледзунцæ сæ 
бунæттæмæ, æрбабадунцæ 
сæ къелатæбæл æма къелати 
бадæнтæ се ’нгулдзитæй 
хуайунцæ, цума уаруни  гъæр 
(æстуф) æй, уотæ.

Кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг фæрсуй с�бийти, 
фу�дæр ци фæццудæй сæ зæрдæ�æ, уобæ�. Сæ дзуæппитæ�æ син 
б�йгъосуй, уæдт� син зæгъуй, цæ�æй нур б� рæвд�уæндони тургъи 
и нæуæг гъ�зтæй («Хор æ�� у�рун») р�гъ�зонцæ.
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56-аг ахури сахат (2)
темæ: «нæ фалæнбулай дуйне» (2 сах.)                    
нисан:

 – Сувæ��æнттæ гъæу��� сæ зонгæ у�дзи�ис фæс�æронцæ, 
уæдт�, сæ фæ�тæрæнтæ, ’з�æ�дтитæ кæнгæй,  з�ри дзурдтæ 
дзоронцæ.
музык��он р�з��онæг гъæу��� �рх�й� с�бийти иуæнгти 
фед�рдзийн�дæбæ�.
– С�бийти цæстæбæ�у�йгæ гъудий ирæзт еу �хурæй инне�æ 
гъæу��� бæрæг д�р�.
– С�бийтæ кæрæдзей куд у�рзонцæ, гъ�зти �едæгæ сæ еу�æ 
�рх�йун куд фæндæу�, уотæ сæ гъо�бæ� кæнун.

репертуар: И.Арсеев, �узык��он �ргъ�у «Æртæ �рси»
 («Три медведя»).
  Т.Пот�пенко, з�р «Хор»  («Солнышко»).
  м.Р�ухвергер, гъ�зт «Хор æ�� у�рун».
 (игра «Солнышко и дождик»).
 Цæ���гти Л., «У��дзæг».
æнхусадон æрмæг 
æвдесунмæ: гъ�зæн æрсити тъæпæн (плоские) гуртæ (фигуритæ).

                                                   ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
Е.м�кш�нцев�, «Фæццæуæн» 
(«Поехали»).

Музыкалон разамонæг зæгъуй 
сабийтæн, цæмæй, раздæри 
ахури аци фæлтæрæн куд 
кодтонцæ, уой сæ зæрди 
æрифтауонцæ. Къулумпи ку 
кæнонцæ, уæдта сæ музыкалон 
разамонæг къелатæбæл исбадун 
кæнуй, цума машинтти 
цæунцæ, уотæ. Игъусуй 
музыкæ, æма ин æ темпмæ 
гæсгæ сабийтæ кæнунцæ  сæ 
фæлтæрæнтæ.
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Игъосун.
И.Арсеев,
�узык��он �ргъ�у «Æртæ 
�рси»
(«Три медведя»).

Музыкалон разамонæг 
сувæллæнттæн зæгъуй, 
нуртæккæ сæмæ музыкалон 
аргъау «Æртæ арси», 
зæгъгæ, уордигæй иуазгутæ 
ке æрбацæудзæнæнцæ, 
æма ка ’нцæ, уой гъæуама 
музыкæмæ гæсгæ базононцæ. 
Сувæллæнттæ сæ ихæслæвæрд 
кæнунцæ: музыки зæлтæмæ 
æвдесæн фæйнæгбæл кæрæдзей 
фæсте æрæвæрунцæ æрсити 
гуртæ æма радзорунцæ 
алли музыкалон фрагменти 
(æскъуддзаги) туххæй дæр.

З�рун.
Т.Пот�пенко, «Æз уæ�æ�æ 
фæххезун»
(«Вот иду я вверх»).

Зари интонацимæ гæсгæ 
сабийтæ «уæлæмæ-дæлæмæ» 
кæнун куд базононцæ, уобæл 
архайуй музыкалон разамонæг.

Т.Пот�пенко,
з�р «Хор» («Солнышко»).

Сабийтæ айдагъ мелодимæ 
гæсгæ гъæуама зарун зононцæ, 
зари дзурдтæ сæхуæдтæ раст 
дзоронцæ.

Цæ���гти Лидия,
з�р «У��дзæг».

Сабийтæ фæлхатунцæ зар, 
цæмæй æй хуæздæр нигъгъуди 
кæнонцæ. Зарунцæ къуæрттæй, 
уæдта еугæйттæй.

м.Р�ухвергер,
гъ�зт  «Хор æ�� у�рун» 
(«Солнышко и дождик»).

Музыкалон разамонæг 
сувæллæнтти зæрди æрифтауй 
гъазти медес. Гъазти медæгæ 
сæмæ музыкалон разамонæг 
лæмбунæг кæсуй, цæмæй се 
’змæлд музыки æртæ хаййемæ  
гæсгæ аразонцæ.
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А.Фи�иппенко,
къ���зе�� «У��дзæги 
бæрæггæнæн»
(хоровод «Веснянка»).

Музыкалон разамонæг сабийти 
зеллакки æрлæуун кодта, сæ 
кæрæдзей къохтæбæл хуæцгæй. 
Сабийтæ гъуди кæнунцæ, атæ 
лæугæй куд кафтонцæ, уобæл. 
Къулумпи ку кæнонцæ, уæдта 
син музыкалон разамонæг 
музыкæ искæнуй, æма уæд 
и кафт тагъддæр æргъуди 
кæндзæнæнцæ. 

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг  
сувæ��æнттæн – «�рси бæдæ�ттæн» зæгъуй, цæ�æй кезуг�й 
р�цæуонцæ з��æй. Фицц�гидæр, кизгуттæ – «�рси бæдæ�ттæ», 
уæдт� бæдæ�ттæ – биццеутæ.

  57-аг ахури сахат (1)
темæ: «Хе даруни æгъдау» (2 сах.)                    

нисан: 
– Сувæ��æнттæ гъæу��� �узыкæ æнкъ�ронцæ, з�ртæ, 
цид, б�зононцæ сæ �е�оди æ�� сæ р�йд�йæнæй; дзæбæх, 
ху�æтæг гъæ�æсиу�гæй з�ронцæ.
– З�ри �едæгæ ци сорæттæ ес, уони гъæу��� гъ�зти хузи 
с�бийти бон æвдесун у�.
– С�бийти кæрæдзей у�рзгæй гъо�бæ� кæнун, еу�æй�г 
�рх�йд син æхцæуæн куд у�, кæрæдзе�æй фæццох уогæй, 
кæрæдзей фæззинд�æ куд бæ��онцæ.

репертуар: Е.Ти�ичев�, �узык��он пр�ктикон гъ�зт
  «Цæ�æй цæгъдун, уой б�зон�й».
  Т.Пот�пенко, з�р «Хор» («Солнышко»).
  В.Герчин, «Тæхгæцъеу» («Воробей»).
  Г.Левдоки�ов, «Игъæ�дзæг к�фт» («Веселый танец»).
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ахури цуд

музык��он – рит�икон 
æз�æ�дтитæ «Б�дгæй 
к�фт» – цифæнди по�ькæ 
дæр. («Танец сидя» – любая 
полька).

Сабийтæ залмæ æрбацæунцæ 
æма сæ къелатæбæл исбадунцæ. 
Гъомбæлгæнæг син гъæугæ 
æзмæлдтитæ амонуй 
(уæрагисæртæн æма усхъитæн 
– тъæпп, къохтæй ба – къæрцц). 
Сувæллæнттæ фæнзунцæ 
гъомбæлгæнæги: – уæд сабур, 
уæдта тагъд – музыки зæлтæмæ 
гæсгæ.

Игъосун.
музык��он – рит�икон 
гъ�зт «Цæ�æй цæгъдун, 
уой б�зон�й».

м.р. Кæс�йтæ, �æнæ ци рæсугъд 
б�ркъи (кæсуй ин æ хурфæ�æ)! Æ 
хурфи цидæр ес. Гъæйдæу�йтæ, 
æркæсæн сæ�æ. (Сабийтæ си 
исесунцæ дзæгъдзæгъгæнгутæ, 
далатæ).
Зæгъ�йтæ, �тæ ци æнцæ?
с. музык��он инстру�енттæ.
м.р. Б�вдес�йтæ, куд си зонетæ 
цæгъдун, уой. (Сабийтæ цæгъдунцæ 
далатæй, дзæгъдзæгъгæнгутæй.)
Нур б� оркестр искæнæн. Æз 
пи�нинæбæ� цæгъддзæнæн, 
су��х б� – уæхе �узык��он 
инстру�енттæбæ�.
Игъусуй зар «Базонай, цæмæй 
цæгъдун», зæгъгæ. Сувæллæнттæ, 
зари текстмæ лæмбунæг 
игъосгæй, кезугай хуайунцæ 
дала, дзæгъ – дзæгъ кæнунцæ 
дзæгъдзæгъгæнæгæй.
м.р. Хъæбæр ху�рз, �æ�бунæг 
с�бийтæ �йтæ су��х æ�� ни 
р�у�дæй десс�ги оркестр.
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З�рун.
З�р «Æз уæ�æ�æ 
фæххезун».

Сабийтæ зарунцæ, сæ къохтæй ба 
бæрæг кæнунцæ мелодий уæлæмæ 
– дæлæмæ цуд.

Т.Пот�пенко,
з�р «Хор» («Солнышко»).

Зар идарддæр ахур кæнгæй, 
музыкалон разамонæг лæмбунæг 
кæсуй, цæмæй сабийтæ еумæ, 
кæрæдземæ игъосгæй, дзæбæх 
заронцæ, изайгæ дæр ма кæнонцæ 
æма æгæр тагъд дæр ма заронцæ.

В.Герчин,
з�р «Тæхгæцъеу» 
(«Воробей»).

Музыкалон разамонæг сабийтæн 
зæгъуй, цæмæй зар æ райдайæнмæ 
гæсгæ базононцæ. Сабийтæ зар 
ку базононцæ æма ин æ сæргонд 
ку зæгъонцæ, уæдта фиццагидæр 
зарунцæ къуæрттæй, уой фæсте ба 
еугæйттæй.

Г.Левдоки�ов, «Игъæ�дзæг 
к�фт»
(«Веселый танец»).

Музыкалон разамонæг амонуй 
сабийтæн нæуæг кафт.  
Сабийтæ зилдæгæй æрлæуунцæ. 
Гъомбæлгæнæг музыкæ æма кафти 
дзурдтæмæ гæсгæ æзмæлуй, 
сабийтæ ба ’й фæнзунцæ.
1 – аг куплет – фæнзунцæ тæхгæ 

гæлæботи.
2 – аг куплет – тæрхъости гæпп 

– гæппгæнгæй.
3 – аг куплет – цъахти цæугæ 

– цæун.

С�бийтæн �хури кæронбæттæни «хуæрзбон» зæгъгæй,  �узык��он 
р�з��онæг ��онуй: биццеутæн «хуæрзбон» зæгъгæй, сæ къохтæ 
гъæу��� уонцæ сæ суйни сæртæбæ�, кизгуттæ б� – хуæцонцæ сæ 
пъо�ций ду�æггæгтæбæ� æ��, цид, сæ сæртæй р�ковонцæ.
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58-аг ахури сахат (2)
темæ: «Хе даруни æгъдау» (2-аг сах.)            
нисан: 

– Сувæ��æнттæ гъæу��� �æдæронцæ �узыки зæ�ти 
æййивддзийнæдтæ, æ ���ихузон интон�ци ин æрт�сонцæ 
æ�� р�фæнзунгъон уонцæ, р�ст æ�� рæдуд з�рд æрт�сонцæ.
З�ри те�п�æ гæсгæ �узык��он сорæттæ æвдесунгъон 
уонцæ.
– Э�оцион��он æгъд�уæй гъæу��� æнкъ�ронцæ �узык��он 
сорæттæ; �æ�бунæг игъосун зононцæ.
– Ездонæй, æфсæр�дз�стæй сæ гъо�бæ� кæнун, хе д�руни 
æгъдæуттæ, ку�ьтурæ гъæу��� зононцæ, хестæр – кæстæр 
гъæу��� �æдæронцæ.

репертуар: Е.Ти�ичев�, �узык��он�дид�ктикон гъ�зт «Б�зон�й, 
цæ�æй цæгъдун» («Узнай,  на чем играю»).

 А.Вишк�рев�, «Хъæбуз�тæ» («Жуки»).
 В.К�р�сев�, «Деденгутæ» («Цветики»).
 О.Юд�хин�, «Р��æудтæй сæрдæ» («Пришло лето»).
 Т.Пот�пенко, «Хор» («Солнышко»).
 Г.Левдоки�ов, «Игъæ�дзæг к�фт» («Веселый танец»).
 м.Р�ухвергер, «Хор æ�� у�рун» («Солнышко и дождик»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хузæ «Сæрдæ».
иуарунмæ: д���тæ, дзæгъдзæгъгæнгутæ.

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
А.Вишк�рев�, «Хъæбуз�тæ» 
(«Жуки»).

Сабийтæ зали лæуунцæ. 
Музыкалон разамонæг син 
дзоруй, ке æргъар æй, уой, æма 
хъæбузатæ ке фæззиндтæнцæ. 
Гъар бон син æхцæуæн æй, æма 
ратæхæ-батæхæ кæнунцæ.



122

1-аг хаййи – сабийтæ ледзунцæ 
(«хъæбузатæ тæхунцæ»).

2-аг хаййи – музыкæ ку æрлæууй, 
уæдта сæ фæсонтæбæл 
нихъхъан унцæ æма уæлдæфи 
сæ къохтæ ‘ма сæ къæхтæ 
телунцæ («хъæбузатæ» 
сæ фæсонтæбæл æрхъан 
æнцæ æма сæ бон нæй сæхе 
æрзелун).

Игъосун.
Е.Ти�ичев�,
�узык��он�рит�икон гъ�зт
«Б�зон�й, цæ�æй цæгъдун»
(«Узнай на чем играю»).

Музыкалон разамонæг зæгъуй 
сабийтæн, цæмæй сæхецæн, 
цæбæл цæгъддзæнæнцæ, уæхæн 
музыкалон инструменттæ 
рартасонцæ. Сабийтæ райсунцæ 
музыкалон инструменттæ 
(далатæ, дзæгъдзæгъгæнгутæ) 
æма исбадунцæ сæ къелатæбæл. 
Игъусуй музыкæ, æма, 
лæмбунæг игъосгæй, кезугай 
хуайунцæ далатæ æма 
дзæгъдзæгъгæнгутæ. Гъазт 
фæлхатгæй, музыкалон 
разамонæг феййевуй зари 
куплеттæ æма æ цæстæ 
даруй, цæмæй сабийтæ сæ 
фæлтæрæнтæ, ихæслæвæрдтæ 
раст кæнонцæ.

З�рун.
В.К�р�сев�,
з�р «Деденгутæ»
(«Цветики»).

Музыкалон разамонæг сабийтæн 
амонуй рæуæг, хумæтæг мелоди 
зарун.
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О.Юд�хин�, «Сæрдæ 
р��æудтæй»
(«Лето пришло»).

Музыкалон разамонæг сабийтæн 
амонуй нæуæг зар, эмоционалон 
æгъдауæй æй куд банкъаронцæ, 
уобæл архайуй, æ медес ин сæ 
зæрдæмæ хæстæг куд райсонцæ. 
(Зармæ байгъосгæй, сабийтæ 
лæмбунæг кæсунцæ хузæмæ 
(«Сæрдæ») æма зари медес 
бæттунцæ хузи медеси хæццæ.)

Т.Пот�пенко,
з�р «Хор» («Солнышко»).

Музыкалон разамонæг 
сабийтæн зæгъуй, цæмæй зар æ 
райдайæнмæ гæсгæ базононцæ. 
Къулумпи ку кæнонцæ, уæдта 
син мелоди рацæгъдуй. Уой 
фæсте ба сувæллæнттæ 
сæхуæдтæ зарунцæ къуæрттæй, 
сæ кæрæдзей зардмæ игъосгæй 
æма, ка хуæздæр разардта, уой 
бæрæггæнгæй.

Г.Левдоки�ов,
«Игъæ�дзæг к�фт»
(«Веселый танец»).

Сабийтæ музыкæмæ игъосунцæ 
æма, куд æзмалдæнцæ аци 
музыкæмæ, уой сæ зæрди 
æрифтаунцæ.
Музыки зæлтæмæ сабийтæ 
сæхуæдтæ кæнунцæ сæ 
фæлтæрæнтæ (æзмæлдтитæ): 
«тæхунцæ» гæлæботау, 
тæрхъости хузæн гæппитæ 
кæнунцæ, уæдта цъахти хузæн 
цæунцæ.

Т.Пот�пенко,
гъ�зт «Хор æ�� у�рун»
(«Солнышко и дождик»).

Гъазти медæгæ сувæллæнттæ 
ахур кæнунцæ, сæ рахастмæ 
(характертæмæ) гæсгæ дууæ 
нихмæвæрд музыкалон пьеси 
кæрæдземæй хецæн кæнун (сæ 
архайдæй) куд зонунцæ, уобæл.
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Ахурæн кæронбæттæн кæнгæй, �узык��он р�з��онæг ��онуй 
с�бийтæн «хуæрзбон» зæгъун.

 59-аг ахури сахат (1)
темæ: «сæрдæ» (2 сах.)                                               
нисан: 

– Сæрди туххæй сувæ��æнтти зонундзийнæдтæ п�р�х�тдæр 
кæнун, рæсугъд æнкъ�рæнтæ сæ�æ игурун кæнун, сæ зонгæ 
�узык��он у�дзи�истæ�æ игъосгæй.
– С�бийти цæстæбæ�у�йгæ гъуди ирæзун кæнун.
– С�бийти хæ��рзæрдæй гъо�бæ� кæнун; гъæу��� æрдзæ 
у�рзонцæ, гъæу�й æй  кæнонцæ, æ рæсугъддзийн�дæ ин 
æнкъ�ронцæ.

репертуар: А.Вишк�рев�, «Хъæбуз�тæ» («Жуки»).
 О.Юд�хин�, «Сæрдæ р��æудтæй» («Пришло лето»).
 Т.Пот�пенко, «Хор» («Солнышко»).
 Г.Струве , «Æг�с æрцо, сæрдæ!» («Здравствуй, лето!»).
 Г.Левдоки�ов, «Игъæ�дзæг к�фт» («Веселый танец»).
 м.Р�ухвергер, «Хор æ�� у�рун» («Солнышко и дождик»).
æнхусадон æрмæг
æвдесунмæ: хузтæ «Сæрдæ», «У��дзæг», «Зу�æг».

ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
А.Вишк�рев�, 
«Хъæбуз�тæ» («Жуки»).

Музыкалон разамонæг зæгъуй 
сабийтæн, цæмæй, хъæбуза куд 
фæттæхуй, уой рафæнзонцæ. 
Музыки 1-аг хаййи сабийтæ 
«тæхунцæ». 2-аг хаййи ба сæ 
фæсонтæбæл нихъхъан унцæ 
æма сæ къохтæ ’ма сæ къæхтæ 
телунцæ.
Музыкалон разамонæг сæмæ 
лæмбунæг кæсуй, сæ фæлтæрæнтæ 
цæмæй раст кæнонцæ, уомæ.
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Игъосун.
Г.Струве, з�р «Æг�с æрцо, 
сæрдæ”!»
(«Здравствуй, лето!»)

Сабийтæ игъосунцæ нæуæг зармæ 
«Æгас æрцо, сæрдæ!», зæгъгæ. 
Музыкалон разамонæг сæ фæрсуй, 
цæбæл дзурдæуй зари, уобæл, 
уæдта æ рахастмæ (характермæ) 
гæсгæ циуавæр æй.
Зæгъуй син, цæмæй, зари медесмæ 
ци хузæ хæстæгдæр æй, уой 
рартасонцæ. (Хузтæ æвæрд æнцæ 
æвдесæн фæйнæгбæл.)
Сабийтæ кæсунцæ æма 
сæ ихæслæвæрд музыкалон 
разамонæгæн лæдæрун 
кæнунцæ, æндæр хузæ цæмæн нæ 
рартасонцæ, уой.

З�рун.
З�р «Æз уæ�æ�æ 
фæххезун» (мелодий 
къæпхæнæй цуд уæлæмæ-  
дæлæмæ).

Музыкалон разамонæг зæгъуй 
сувæллæнттæн, цæмæй гъазæн 
киндзæ Зæлинæн асийнæбæл 
хæрдмæ хезунмæ фенхус кæнонцæ.
Сабийтæй еске ихæслæвæрд кæнуй 
(гъазæн киндзи асийнæбæл уæлæмæ 
– дæлæмæ кæнуй). Иннетæ ба 
зарунцæ – æма сæ зардæй мелодий 
уæлæмæ- дæлæмæ цуд лæдæрун 
кæнунцæ, амонунцæ.

О.Юд�хин�, 
з�р «Р��æудтæй сæрдæ» 
(«Пришло лето»).

Сабийтæ мелодимæ гæсгæ ахур 
кæнунцæ зар. Музыкалон архайæг 
син амонуй, цæмæй мелодимæ 
гæсгæ раст заронцæ æма раст 
дзоронцæ зари дзурдтæ

Т.Пот�пенко,
з�р «Хор» («Солнышко»).

Сабийтæ фæлхатунцæ зар.
Зарунцæ къуæрттæй, еугæйттæй.

Г.Левдоки�ов, «Игъæ�дзæг 
к�фт» («Веселый танец»).

Кафт идарддæр ахур кæнгæй, 
сабийтæ цæрæгойти хузæн 
æзмæлунцæ (гæлæботи, 
тæрхъости, цъахти).
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м.Р�ухвергер,
гъ�зт «Хор æ�� у�рун» 
(«Солнышко и дождик»).

Музыкалон разамонæг сабийти 
зæрди æрифтауй гъазти медес, 
етæ ба, музыкæмæ  игъосгæй, 
хебæраги се ’змæлдтитæ кæнунцæ.
Музыки 1 – аг хаййи – тезгъо 
кæнунцæ, 2 – аг хаййи – кафти 
æзмæлдтитæ кæнунцæ.
3 – аг хаййи ба се ’нгулдзитæй 
къелай бадæн къуп – къупп 
кæнунцæ (цума уаргæ кæнуй, 
уотæ).

Ахури кæронбæттæни �узык��он р�з��онæг с�бийтæн искæнуй, 
цъеутæ кæ�и з�рунцæ, уæхæн к�ссетæ, æ�� �узыкæ�æ гæсгæ 
с�бийтæ – цъеутæ тезгъо кæнун�æ «фæттæхунцæ».

  60-аг ахури сахат (2) 

темæ: «сæрдæ» (2 сах.)                                      
нисан: 

– Сувæ��æнттæ гъæу��� �узыки фæрци сæ ��ф�нбу��й 
рæсугъддзийн�дæ æнкъ�ронцæ, æ�� уобæ� бонæй – бон�æ 
�рх�й� �узык��он р�з��онæг.
– З�ри дæр æ�� к�фти дæр ци �узык��он сорæттæ ес, уони 
гъæу��� с�бийтæ гъ�зти хузи æвдесун зононцæ. музык��он 
р�з��онæг гъæу��� зæрдиу�гонæй �рх�й� с�бийти них�си 
ирæзтбæ�; се ’з�æ�дтитæ, цид, ху�рз куд нигъгъуди кæнонцæ, 
уобæ�.
– Сувæ��æнтти хæ��р зæрдæй гъо�бæ� кæнун, æрдзæ 
куд у�рзонцæ, æ рæсугъддзийн�дæ сæ зæрди �рф куд хез�, 
цийнæ кæнунгъон ибæ� куд уонцæ, гъæу�й кæнун�æ ’й куд 
�рæхсонцæ.

репертуар: Г.Струве, «Æг�с æрцо, сæрдæ» («Здравствуй, лето»).
 О.Юд�хин�, «Сæрдæ р��æудтæй» («Пришло  лето»).
 А.Вишк�рев�, «Хъæбуз�тæ» («Жуки»).
 В.Герчик, «Тæхгæцъеу» («Воробей»).
 Г.Левдоки�ов, «Игъæ�дзæг к�фт» («Веселый танец»).
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ахури цуд

музык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ
А.Вишк�рев�, «Хъæбуз�тæ» 
(«Жуки»).

Сабийтæ игъосунцæ зармæ. 
Музыкалон разамонæг лæмбунæг 
кæсуй, цæмæй сæ  зард еумæ 
уа, æгæр тагъд  дæр куд нæ 
заронцæ, фæстегæй дæр си куд 
неке изайа.

В.Герчик, «Тæхгæцъеу» 
(«Воробей»).

Музыкалон разамонæг зæгъуй 
сабийтæн, зарæн æ райдайæн 
æма æ мелоди куд базононцæ. 
Зар базонгæй, сабийтæ 
райдайунцæ зарун.
Музыкалон разамонæг син 
зæгъуй, аци музыкæмæ цихузи 
æзмæлдтитæ кодтонцæ, уой 
куд æргъуди кæнонцæ. Сабийтæ 
къулумпи ку кæнонцæ, уæд син 
æхуæдæг фæззæгъуй, кафт 
ци хуннуй, уой, уæдта син сæ 
зæрди æрифтауй, æзмæлдтитæ 
кæрæдзей фæсте куд цудæнцæ, 
уой дæр.

Т.Пот�пенко,
гъ�зт «Хор æ�� у�рун» 
(«Солнышко и дождик»).

Сабийтæ фæлхатунцæ зонгæ 
гъазт, æрмæст музыки хæйттæ 
кæрæдзей фæсте аллихузи æвæрд 
куд уонцæ, уотемæй.

Ахурæн кæронбæттæн кæнгæ й, �узык��он р�з��онæги ��унд�æ 
гæсгæ, с�бийтæ хъæбуз�ти хузæн ж–ж  кæнунцæ (цæмæй гъазти 
фæсте сæ уолæфт æрхуарз уа).
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музыкалон æрмæг базонуни бæрæггæнæнтæ 
(критеритæ) рæвдауæндæнтти кæстæр къуæрттæн

бæрзонд æмвæзнæ 
(уровень)

рæстæмбес 
æмвæзнæ

рæстæмбесæй 
ниллæгдæр 
æмвæзнæ

1. Æвдесуй 
цæ�æдесдзийн�дæ 
�узыкæ�æ игъосуни. 
Зонуй р�вз�рун 
(р�рт�сун) �нзи 
дæргъи ци �узык��он 
у�дзи�истæ�æ 
б�йгъуст�, уони. 
Лæ�бунæг 
б�йгъосуй кæрон�æ 
у�дзи�истæ�æ, гъуди 
кæнуй дзурдтæ æ�� 
�узыкæбæ�.
Æнкъ�руй, �æдæруй, 
кæрæдзе�æй хецæн 
кæнуй �узыки 
�едесæвдесæн 
��дзæ�ттæ – те�п, 
регистр, дин��икæ, 
те�бр (зæ���нг, 
æнæзæ���нг)

Десс�г и�æ 
нæ фæккæсуй 
��кæд �узыкæ�æ 
игъосун, игъосгæй 
дæр æндæр 
цæбæ�дæрти 
фæгъгъуди кæнуй, 
уæдт� �узыкæ�æ 
кæрон�æ нæ 
б�йгъосуй.
Арæх хестæрти 
æнхусæй 
р�вз�руй �узыки 
�едесæвдесæг 
хецæндзийнæдтæ. 

Æстæн�æ (ескæд 
еу х�тт) æзд�хуй е 
’рго� �узык��он 
у�дзи�истæ�æ. 
Р�вз�руй х�р�ктерон 
у�дзи�истæ.
Фæгъгъуди кæнуй 1�2 
�узык��он у�дзи�иси. 
Зинтæй æвз�руй 
�узыки контр�стон 
х�р�ктер, еске ин ку 
æнхус кæн�, уæддæр.
Фу�дæр хæттити 
хестæри æнхусæй 
æрт�суй �узык��он 
�урти �едесæвдесæг 
р�х�стдзийнæдтæ. 
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2. Десс�г и�æ кæсуй 
нæуæг з�р б�зонун, 
уæдт� зонгæ з�р 
р�з�рун.
Иссæй и�æ 
з�рун�æ бæрæг 
�рæхстдзийнæдтæ. 
Æ бон æй еунæгæй, 
кенæ б� къу�ри 
з�р р�з�рун�æ. 
Сугъдæгæй æвдесуй 
сæ интон�ци 
ху�æтæг з�ртæн, 
ив�згæ з�рдæй з�руй 
цубур фр�зитæ еу 
р�уо�æвдæй.

Е ’рго� æзд�хуй 
нæуæг з�р 
б�зонун�æ, 
æнхæст 
бæ�вурдæй 
не ’вдесуй 
з�ри х�р�ктер 
(игъæ�дзæг, 
кенæ æнкъ�рд). 
З�ргæй �рх�йуй 
фæ�гонц�æ 
конкретон р�х�ст 
р�вдесунбæ�. 
Ес и�æ цидæр 
�рæхстдзийнæдтæ 
з�рун�æ, 
ф�� ��кæд не 
с�рæхсуй з�ри 
рит�икон нивæ 
б�вдесун�æ. 
Дæргъвæтийнæ 
з�рд кæнуй 
хестæри æнхусæй.

Æ �узык��он 
– з�руни �æдæрун�ди 
бæрцæ берæ нæ ’й, 
еу�æй�гæй р�йсгæй, 
з�р б��æдæрунгъон 
нæ ’й. Æ бон нæ 
цæуй уæхæн з�руни 
�рæхстдзийнæдтæ�æ, 
куд �зæ�гæ, æ�з�рд 
кæнун�æ.
Нæ �æдæруй, уæдт� 
е ’рго� не зд�хуй 
�урти бæрзæндæ�æ, 
з�ри рит�икон 
хецæндзийнæдтæ�æ. 
Ф�гæ и�æ 
нæййес з�рун�æ 
�рæхстдзийнæдтæ: 
нæй æ бон ив�згæ 
з�рд кæнун, 
исо�æфуй дзурди, 
фр�зи æ�бесбæ�, нæ 
�рæхсуй сугъдæг, р�ст 
интон�ци �р�зун�æ.

3. Ес и�æ бæ�вурд 
цæ�æдесдзийн�дæ 
�узык��он�рит�икон 
æз�æ�дтитæ 
æнкъ�рун�æ, æ 
зæрдæбæ� д�руй, 
зонуй сæ нæ�ттæ 
еугур кæфтитæ æ�� 
гъæзтитæн дæр. 
Æнцонæй �æдæруй 
æз�æ�дтити р�ййивд 
�узыкæ�æ гæсгæ.

Е ’рго� æзд�хуй 
�узык��он�
рит�икон æр�æг 
б�нкъ�рун�æ. 
Гъуди кæнуй 
еуæй�еу кæфтитæ, 
гъæзтитæ, б�зонуй 
син сæ �е�оди.
Зинтæй æрт�суй, 
еу�æй�гæй 
р�йсгæй, �узыкæ 
æ�� з�æ�дтити 
х�р�ктер.

Фу�дæр хæттити 
е ’рго� не зд�хуй 
�узыкæ�æ гæсгæ 
з�æ�дтитæ 
б�нкъ�рун�æ, �рæх 
нæ б��æдæруй �узыки 
х�р�ктер, кæфтити, 
зе�æн кæфтити, гъ�зти 
�едес.
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