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Настоящее методическое пособие разработано на кафедре
ЮНЕСКО СОГПИ в соответствии с базовыми принципами
«Концепции осетинского национального образования». Конспекты
созданы на основе «Примерной общеобразовательной программы
воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного
возраста» под редакцией Л. А. Парамоновой, включающей базисное
содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях
и предусматривающей вариативность ее реализации. Выбор этой
программы обусловлен наличием в ней наработок по деятельности
двуязычного детского сада. Создавалась эта программа как
основа для региональных и авторских методических разработок,
поэтому она и получила название «Примерной». В разработанных
конспектах национально-региональный компонент включается в
образовательное пространство ДОУ как полноправная составляющая
часть обучения и развития ребенка.
В
целях
создания
единого
образовательного
пространства в детском саду был разработан единый перспективно-тематический
план.
Тематическое
единство
прослеживается во всех видах занятий, а также в других
режимных процессах. Организационная форма всех занятий –
подгрупповая, основанная на свободной деятельности ребенка в
образовательной среде. Основным методом обучения дошкольников
на занятиях является дидактическая игра.
Изучение каждой темы начинается на занятиях по
ознакомлению с окружающим миром, проводимых в начале каждой
недели. Далее, в рамках остальных видов учебной и воспитательной
деятельности, происходит расширение и углубление представлений
по изучаемой теме.
Авторский коллектив рассчитывает на конструктивное
сотрудничество со своими коллегами и просит направлять все
замечания и пожелания по настоящему методическому пособию по
адресу:
362003, РСО-Алания г. Владикавказ, ул. К. Маркса, д. 36, СевероОсетинский государственный педагогический институт, кафедра
ЮНЕСКО.
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Хистæр къорды ахуырадон пълан
№

Ахуыры темæ

I вариант
II вариант
(къуыри⁄ахуыр) (къуыри⁄ахуыр)

1 Хуымæтæг
математикон æмбарынæдтæ
райтынг кæнын
2 Ирон ныхасы рæзт
3 Уырыссаг
ныхасы
рæзт
4 Алфамбылай дунеимæ
базонгæ кæнын
5 Музыкалон аивад
6 Ныв кæныны аивад
Æдæппæтæй

4

2

2

3

1

2

1

1

1

2
2
11

2
2
9

Ахуырты тематикæ æмæ сахæттæ
№

Темæ

Урокты
бæрц

1
2
3
4
5−6
7−8
9
10
11
12
13
14−15
16
17
18
19
20
21−22
23
24
25
26
27
28
29
30

Мæ бинонтæ æмæ хæстæджытæ
Мыртæ (с); (ш) (ныхасы культурæ)
Цы у нæ бон?
Райгуырæн зæхх
Райгуырæн бæстæ
Сызгъæрин фæззæг − сызгъæрин æфсир
Зайæгойтæ
Æрдзы хъæбысы фембæлдтытæ
Мыртæ (л); (р) (ныхасы мырон культурæ)
Æз æмæ мæ буары хæйттæ
Фынджы уæлхъус хидарыны æгъдау
Зымæг
Хойраджы продукттæ
Транспорт
Дæсныйæдтæ
Спорт
Æфсады бæрæгбон
Уалдзæг
Фыдбылызæй дæхи бахиз
Зондджын машинæ
Космос
Цъиутæ
Лыстæг цæрæгойтæ
Æфсæддон-уæлахиздзау
Театр, кино
Тагъд ралæудзæн сæрд

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

5

6

Текст хи ныхæстæй
дзурын. Æххæст
хъуыдыйæдтæй
дзуапп дæттын
хъомылгæнæджы
фæрстытæн.
Базон-базонтæ
цæрæгойтыл.
Æмдзæвгæ «Нæ
горæт». Цæгæраты Г.
Хуызджын дзырдтæ
æмæ дзырдбæстытæй
пайда кæнын
хъуыдыйæдты мидæг
(хæрзконддæр, хурау,
стъалытау). Бæттæг
«æмæ»-имæ аразын
хуымæтæг даргъ
хъуыдыйæдтæ.

Æрдхорд,
æмгар,
горæтгæрон,
хъæу,
фыдыуæзæг,
Уæрæсе, хохы
цъупп.

(с) (ш) (чъ) (къ)
(хъ). Сыгъдæгдзурынæн
фæлтæрæнтæ:
«Райсомæй»; «Чи
куыд зары?»

Темæ: 3−4−5
Цы у нæ бон?
Райгуырæн
зæхх.
Райгуырæн
бæстæ.

Ныхасы рæзтыл куыст
(баст ныхас)

Хъуыдыйады пайда
Радзырд «Мæ бинонкæнын номивджытæй: тæ»; нывимæ куыст,
æз; ды; сымах; уыдон. темæимæ баст уыциуыцитæ.

Ныхасы грамматикон
арæзтад

Урсзачъе, æрыгон, зæронд,
са-би.

Дзырдуатон куыст

(ш) (с) (з) (чъ)
мырон зылд.
Фæлтæрæн: «Чи
куыд зары?»

Мырон куыст

Темæ: 1−2.
Бинонтæ

Тематикæ

Перспективон-тематикон пълан ирон æвзагæй
хистæр кары сабиты къордæн
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Темæ: 10−11−12
Ныхасы мырон куыст. Мæ
буары хæйттæ.
Хидарыны
æгъдау фынгыл
бадгæйæ.

Темæ:
6−7−8−9
Фæззæг.
Сызгъæрин
фæззæг −
сызгъæрин
æфсир.
Зайæгойтæ.
Æрдзы
хъæбысы
фембæлдтытæ.

(л) (р) (чъ) (хъ)
(тъ) Тагъддзуринаг: «Цъил»
«Къаппа-къоппа»
«Къæйттæ −
дыгæйттæ». (ш)
(р) (с) (къ)
Ша-ша-ша.

(с) (ц) (цъ) (хъ)
(къ) Тагъддзуринаг: «Къаппа-къоппа».
Джитъри-митъри; (ж) (ш).

Цъил, ысчъиллон,
хилын, схилын,
зилын, рахиз,
рахиз къух, галиу
къух, къæйттæ,
дыгæйттæ, фынг,
аходæн.

Аллон-биллон; асгарын;
сызгъæрин; рихиджын; æфсир;
æхсынæн;
тæмæнтæ;
зонынджын;
фæлхæтæн;
къох, кæрз;
сыфтæрджын
къох; хæфс; жираф; зылынкъах.

Архайын фарстон
хъуыдыйæдтæ аразыныл.
Пайда кæнын гуырынон хауæны номдартæй
бирæон нымæцы. Мыртæ
раст дифференциаци
кæнын дзырды, бæрæг
мыр

Хъуыдыйады пайда
кæнын хуызджын
дзырдбæстытæй.
Дзырдтæ хъуыдыйады грамматикон
æгъдаумæ гæсгæ раст
бæттын. Пайда кæнын
миногонтæй, бирæон
нымæцы номдартæй.

Базон-базонтæ, афæдзы
афонтимæ баст.
Æмдзæвгæ «Æфсир»,
Е. Серов. Радзырд
«Фæззæг нæ къæсæртæм».
Н. Сладков. «Фæззæг
æрцæуы». Радзурын
радзырд хи ныхæстæй.
Æмдзæвгæ «Хъæды».
Куыдзæгты В., нывтæм
гæсгæ радзырдтæ дзурын. Радзырд «Тæппуд
тæрхъус». Æлдаттаты
В. Уыци-уыцитæ
цæрæгойтыл.
Æмдзæвгæ «Аллон −
биллон». Цæрукъаты А.
«Рувас». Уырымты П.
«Цъил». Гаглойты Гр.
«Ша-ша-ша»
Айларты Чермен.
И. а. ф. «Чепена».
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Аразын хуымæтæг даргъ
хъуыдыйæдтæ, дзырдтæ
хайгай дих кæныныл
ахуыр кæнын.
Иузæлынад кæмæн ис,
ахæм дзырдтæ æрхъуыды
кæныныл архайын.

Номон хауæны номдартæй
аразын иртæстон хауæны
номдартæ, бæттæг «тæ»имæ аразын вазыгджын
хъуыдыйæдтæ.

(ц) (чъ) (з)
Фæлмæн,
Сыгъдæгдзуринаг: хæмпус, мит«Цъиу».
уард, тымыгъ,
уад, хъæпæн,
дзоныгъ.

Темæ: 15 (з) (с) (хъ) (цъ) Мы- Дзул, дзидза,
Хойраджы рон фæлтæрæнтæ. æхсыр, ссад,
продукттæ.
сысджы, хъайла, кас, цыхт,
чъири.

Темæ:
13−14
Зымæг

дзырды кæцы ран лæууы,
уый сбæлвырд кæнын
интонацийæ. Хъуыдыйады пайда кæнын бæрцбарæн миногонтæй, бæттæгтæй «æмæ», «уымæн
æмæ».
Цыбыр радзырдтæ
интервьюты хуызы
дзурын. Æмдзæвгæ
«Зымæг». Хъайтыхъты
Г. Радзырд «Зымæджы
лæвар» радзурын хи
ныхæстæй текстмæ
хæстæг. Диалогтæ аразын хъомылгæнæджы
æххуысæй.

Радзырд «Цæмæн
хъæуынц къухтæ?»
тæлмацгонд − Уырымты П. Сюжетон нывы
мидисмæ гæсгæ радзурын радзырд. Хи царды
хабæрттæй дæнцæгтæ
æрхæссын.
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Æфсæддоны
цин, бæрнон
хæрзиуæг, хъайтар, хъæбатыр,
майдан, орден,
донуайæн, къанау, къуыбар,
тайын, хæл-хæл
кæнын, тæхын,

Темæ:
19−20−21
Æфсады
бæрæгбон.
Уалдзæг.

Хъæдхой −
хъæдхойæг
(хъ). Мырон
фæлтæрæнтæ: «Чи
куыд зары». «Къаппа-къоппа». (с) (ш)
(цъ). Тагъддзуринаг: Са-са-са, са-саса, шартæ балхæдта
Саса.

Милиционер,
дохтыр,
ахуырдзау,
аэробикæ,
цæгъдын,
хуыйæг,
хъуымац,
дзабыртæхуыйæг, дзулгæнæг,
хоккеист, футболист.

Темæ: 16−17 (уæ) (уы) (уа) (р)
−18.
(къ) (пъ) (цъ) (дз)
Транспорт.
(хъ) Фæлтæрæнтæ
Дæсныйæдтæ. «Пъолтæ
Спорт.
æмпъузæм»,
«Райсомæй».

Бæттæг «æмæ»-имæ
аразын вазыгджын
хъуыдыйæдтæ, парахат кæнын сабиты
дзырдуаты хуызджын
дзырдтæ.

Лексикон фæлтæрæнтæ
«Цæуæм уазæгуаты»,
«Зæгъ раст». Грамматикон
æгъдаумæ
гæсгæ хъуыдыйæдты
дзырдтæ
раст
бæттыныл архайын.
Фарстон хъуыдыйæдтæ
аразын.
Хуымæтæг
даргъ хъуыдыйæдтæй
радзырдтæ аразын
æ. а. д.

Сюжетон ныв:
«Арæнхъахъхъæнæг».
Радзурын хуызджын
радзырд. Монологæй
диалогмæ рахизын æмæ радзурын
арæнхъахъхъæнæг æмæ
танкисты тыххæй.

Хъазæнмæ гæсгæ
радзурын радзырд.
Транспорты нывтæм
гæсгæ сабитæ дзурынц,
цæуыл ацæудзысты
горæтмæ. Радзырд «Ма
тæрс». Хъантемыраты
Кларæ. Тексты мидисмæ
гæсгæ хъомылгæнæг ратты фæрстытæ. Æмдзæвгæ
«Аэробикæ». Икъаты Вл.
«Цыппаррæнхъонтæ».
Айларты М.
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«Цъиу».
Цъиу-цъвицорз! Цъиуцви-цорз!
Уалдзыгон
хур. Махæн у
хорз! (хъ)

ахстон, цъыбар-цъыбур,
хъæдхой,
æнæхъыг,
æнæмаст.

Бæрцбарæн
миногонтæй пайда
кæнын æфсæддонты
тыххæй радзырдтæ
дзургæйæ: кадджындæр,
куырыхондæр, хæрзконддæр, тыхджындæр,
хъæбатырдæр.
Фарста: «Цæмæн?»æн дзуапп дæтгæйæ
хъуыдыйæдты пайда кæнын бæттæгæй:
«уый тыххæй
æмæ». Бæрцбарæн
миногонтимæ
хъуыдыйæдтæ аразыныл
архайын. Фæрстытæн
дзуапп дæтгæйæ нывмæ
гæсгæ пайда кæнын
номон æмæ дæттынон
хауæны номдартæй.

Æмдзæвгæ: «Æфсадмæ».
Цæгæраты Г. «Цины
бон». Баситы М. Сюжетон ныв «Уалдзæг
æрцыди»-мæ гæсгæ
беседæ. Диалог
хъомылгæнæг æмæ
сабийы æхсæн. Базон-базон, уый кæд вæййы?
Хъомылгæнæджы схемæмæ гæсгæ радзурын
радзырд «Уалдзæг
æрцыд». Æмдзæвгæ:
«Ахстæттæ». Уалыты Л. Ирон адæмон
фольклорæй: «Дзедз æмæ
дзедз».
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Фыдбылызæй
дæхи бахиз.
Зондджын
машинæ.
Космос.

Темæ:
22−23−24

(къ); (цъ);
(хъ); (тъ);
Фæлтæрæн
«Æвзаг». (г);
(к); (с); (ш);
(тъ); (уæ);

Хид, цæугæдон, тæссонд, сысын,
цъитидон,
донлæсæн,
зондджын машинæ, æфсæн
уæрдæх,
хæдзараразæг,
экскаваторщик,
дзулгæнæг,
космонавт,
ракета, нау,
хæдтæхæг,
мæй, арв.
Штурман.
Аразын фарстон хъуыдыйæдтæ. Иууон нымæцы
номдартæй аразын бирæон
нымæцы номдартæ.
Бæрцбарæн миногонтимæ
аразын хуымæтæг даргъ
хъуыдыйæдтæ: донласæг
цæугæдонæй ласы сыгъдæг уазал ихдон.
Сабиты ныхасы ныффидар кæнын, сæ зæлынад
кæрæдзимæ хæстæг
кæмæн у, ахæм дзырдтæ:
уæрдæх − уæрæх;
цæндæй − фæндæй;
Космосы тыххæй радзурын вазыгджын хъуыдыйæдтæй. Пайда кæнын
бæттæгтæй: «æмæ»; «уый
тыххæй æмæ». Сабиты
ныхас хъæздыгдæр кæнын
антонимтæй.

Базон-базонтæн раст дзуапп ратт.
Радзырд: «Тæссонд хид»
хи ныхæстæй радзурын. Хъомылгæнæджы
фæрстытæн радзырды
мидисмæ гæсгæ дзуапп
раттын.
Сюжетон нывмæ гæсгæ
радзурын хуызджын
радзырдтæ. Æмдзæвгæ
«Нæ уынг». Баситы М.
«Уæзисæн машинæ».
Дауыраты З. Дидактикон
хъазт «Радзур дарддæр».
Æмдзæвгæ «Хъусут!
Космосы − Гагарин». Багаты Лади. Темæимæ баст
базон-базонтæ.
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Ногмæ йæ
дарæстæ
ивы.

Мырон
фæлтæрæн:
Æфсæддон- тагъддзуринаг,
уæлахиздзау. сыгъдæгдзуринаг
Театр æмæ
(л); (р); (чъ); (гъ);
кино.
(цъ).

Темæ:
27−28−29

Темæ: 25−26 (л); (р); (чъ): (къ);
Цъиутæ.
(гъ); (цъ); (хъ)
Лыстæг цæрæгойтæ.

Æфсад,
æфсæддон,
уæлахиздзау, майдан,
хæрзиуæг,
цытджын бон,
сæрыстыр,
Уæлахизы аллея.
Театралон, артист, сценæ,зал,
экран, спектакл,

Сауцъиу, цъиах,
хиуа, гæркъæраг,
хъæдхой,
сырддонцъиу.
Хърихъупп.
Цъырцъыраг, мæлдзыг,
хæлуарæг, хъæндил, бындз, къогъо, мыдыбындз.

Пайда кæнын хуызджын
дзырдтæй.
Сабиты ныхас хъæздыгдæр кæнын бæрцбарæн
миногонтæй.
Æддагбынатон хауæны
номдартæй пайда кæнын
хъуыдыйæдтæ аразгæйæ.

Æддагбынатон хауæны
номдарты фæрстытæ:
кæуыл? цæуыл?
Номдартæ æмæ
нымæцонтæ раст
бæттыныл архайын; дзырдтæ уæнггай дих
кæныныл ахуыр кæнын
сабиты, номивджытæ æмæ
фæрсдзырдтæй парахатдæр
кæнын сабиты ныхас.
Радзырды мидис
дзургæйæ пайда
кæнын дзырдтæй:
Уæлахизы бон,
хæсты ветеран, риу
хæрзиуæгæй æхгæд.
Æмдзæвгæ «Фыдыбæстæ». Кочысаты М. «Цырты раз».
Уырымты П.

Сюжетон ныв «Куыдз æмæ Халон»-мæ
гæсгæ радзурын радзырд.
Цъиуты тыххæй базонбазонтæ.
Лыстæг
цæрæ-гойты
пайда
æмæ зианы тыххæй
радзырдтæ æрхъуыды
кæнын. Фæлтæрæнтæ:
«Радзур дарддæр...»
«Афтæ у?»
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Темæ: 30.
Тагъд
æрбалæудзæн сæрд.

рол хъазын. Кæсын
кинонывмæ,
ирон театр.
Сæрибары фæз;
Штыбæйы
фæз; куклаты театр;
фæлладуадзæн
фæз;
Уарди;
дзæнгæрæг,
æхсæнчъыхос;
уалдзæг; сæрд;
афæдзы афон;
хур судзы,
уырыдзы
хæрынæн
бæззы; Къогъо;
æрыскъæф;
хæфс.

Иууон нымæцы
номдартæй аразын
бирæон нымæцы
номдартæ.
Бæттæгтæ: æмæ, уымæн,
æмæ.
Хъуыдыйæдтæ аразгæйæ
пайда кæнын фæрсдзырдтæй.
Сабиты ахуыр кæнын
хъус ныхасы грамматикон
арæзтмæ дарын, бæрæг
дзырдтæй хъуыдыйæдтæ
аразын æртæ дзырдæй
æ.а.д. Сабиты ныхасы ныффидар кæнын
ныхмæвæрд дзырдтæ.

Диактикон хъазт «Радзур-ма дарддæр»
«Афтæ у?»
Театр «Саби».
Аргъау «Цæукъа
æмæ Фыркъа».
«Дурын æмæ
Куысыфтæг». Коцойты Арсен.
Хи царды цаутæй
дæнцæгтæ
æрхæссын: «Æз
мæ мадимæ уыдтæн Хетæгкаты
Къостайы номыл
фæлладуадзæн фæзы...»
Æмдзæвгæ «Райгуырæн зæхх». Асаты Астемыр.

1-аг ахуыры сахат
Темæ: «Бинонтæ».
Нысантæ:
– Сабиты дарддæр зонгæ кæнын сæ бинонтимæ;
бæлвырд æууæлтæм гæсгæ сæ классификаци кæнын
зонын (хистæр; зæронд; урс дзыккутæ; урс зачъе æ.
а. д.)
– Уыци-уыцитæм хъусгæйæ раттын хъæуы дзуаппытæ
адæймаджы цавæрдæр характеристикæмæ гæсгæ.
– Ныхасы мидæг пайда кæнын номивджытæ «æз»,
«сымах»-æй.
– Архайын цыбыр инсценировкæтæ аразыныл.
– Мырты фонетикон хъусынадыл кусын.
Сабиты разæнгард кæнын иронау дзурынмæ.
Архайæн фæрæзтæ: нывтæ карточкæтыл (бинонтæ;
бинонты уæнгтæ; хицæнæй: нана, баба, мад, фыд,
сывæллæттæ).
Рагагъоммæйы куыст: алы саби дæр йæ бинонты ныв
скæны.
Ахуыры нывæст
Кукла Мæдинæ. (Дзуры хъомылгæнæг куклайы хуызы.)
− Уæ бон хорз, сабитæ!
Баххуыс-ма мын кæнут. Ме ’мбал нывгæнæгæн загътон,
цæмæй мын мæ бинонты нывтæ скæна. Ныв кæнын куыд
райдыдта, афтæ нæм мæ мады æфсымæр æрбацыд. Се
’ппæт дæр рацыдысты мæ мады æфсымæры размæ. Ныр
мæ бон равзарын нæу, нывгæнæг мæ бинонтæй кæй ныв
скодта, уый.
Хъ. Æркæсæм-ма лæмбынæгдæр нывмæ!
(Амонæн фæйнæгыл цы ныв фидаргонд ис, уымæ сабиты
æргом здахы æмæ домы, цæмæй сæ алчидæр бинонты ра14

нымайа. Уыйфæстæ рабæрæг кæнын, кæй нывтæ скæнын
фæндыди нывгæнæджы. Нывмæ кæсгæйæ радзурын, чи у,
ацы адæймаг Мæдинæйæн?)
Мæдинæ. Бузныг уын. Ныр æз нывгæнæгмæ цæуын æмæ
мæ бинонты портрет сныв кæнын кæндзынæн.
Хъ. Сабитæ, кæй уæ фæнды йæ бинонты портрет сныв
кæнын?
А-ма, ранымайæм бинонты. Читæ сты?
(Къухы æнгуылдзтæм иугай амоны æмæ нымайы бинонты
хистæрæй кæстæрмæ.)
Æнгуылдзтæй хъазт
Хистæр æнгуылдзмæ амоны
Амонæн æнгуылдзмæ амоны
Астæуккаг æнгуылдзмæ амоны
Æнæном æнгуылдзмæ амоны
Кæстæр æнгуылдзмæ амоны

Уый у мæ баба,
Уый у мæ нана,
Уый у мæ фыд,
Уый у мæ мад,
Уый – мæхæдæг –
Бинонтæн сæ бæттæг

Дзургæ хъазт «Чи дæ ды?»
Хъомылгæнæг ногæй равдисы бинонты портрет. Сабиты зæрдыл æрлæууын кæны Цæгæраты Гигойы æмдзæвгæ
«Бинонтæ». Чи йæ аивдæр радзура, уыдонæн ис, бинонтæй
кæй ролы ахъаздзæн, уый равзарыны бар.
1 сыв. Æз − баба. Æз дæн бинонтæн сæ хистæр. Мæ ном –
Бибо.
2 сыв. Æз − нана. Мæ ном – Фаризæт. Æз бирæ уарзын мæ
гыццыл хурты.
3 сыв. Æз − Мæдинæйы мад. Мæ ном – Фатимæ. Кусын
рæвдауæндоны.
4 сыв. Æз − фыд. Мæ ном – Сослан. Кусын шофырæй. Æз
уарзын сабитимæ футболæй хъазын.
5 сыв. Æз − Мæдинæйы æфсымæр Батрадз. Æз ахуыр
кæнын скъолайы. Бирæ уарзын мæ хойы.
6 сыв. Æз − Мæдинæйы хо. Мæ ном – Зæлинæ. Æз дæр
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цæуын скъоламæ. Бирæ уарзын мæ хоимæ хъазын æмæ ныв
кæнын.
Хъ. Анымайæм, цал æз-ы ис нæ бинонты? (Нымайынц.)
Мæдинæ. Сымахæн та уæ бинонты цал «æз»-ы ис? Базонгæма мæ кæнут уæ бинонтимæ.
(Сабитæй алчидæр архайы йæ бинонты тыххæй радзурын,
раздæры ахуырты цы нывтæ скодтой, уыдонмæ гæсгæ.
Хъомылгæнæг скæны хатдзæгтæ сабиты радзырдтæм
гæсгæ.)
Хъазт «Базон-базон».
Æз уын диссаджы уыци-уыцитæ бацæттæ кодтон. Цымæ
сын дзуаппытæ ссардзыстут? Байхъусут сæм лæмбынæг.
1. У йæ цыд бæгуы лæгау,
Адджын − зæрдæйæн мыдау.
Ратты хистæртæн æгъдау,
Сомы дзы кæны ныййарæг.
(Саби)
2. Хоны йæ йæ дзæцц, йæ дарæг,
Нæу Богъдаби, нæу Æрраби.
Уый нæ хурты хур у…
(Саби)
Хъомылгæнæг æмбарын кæны уыци-уыцийы мидис.
Хъазт «Æфснайæм».
Хъ. хъазты мидис æмбарын кæны сабитæн. (Хъазæнтæ;
геометрион фигурæтæ; куклаты дарæс.)
Уаты къуымты – алы хуызы предметтæ; (сабитæ хъомылгæнæджы амындмæ гæсгæ æфснайынц предметтæ.
Æмбарын кæнын сабитæн, цавæр æууæлтæм гæсгæ
æфснайын хъæуы предметтæ; зæгъæм, куклайы дарæс,
кърандæстæ æмæ афтæ дарддæр.)
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2-аг ахуыры сахат
Темæ: «Мыртæ [с, ш]».
Нысантæ:
– Архайын мыртæ [с] [ш] сыгъдæг æмæ раст дзурыныл.
Мыртæ [с] æмæ [ш] хъусгæйæ сбæрæг кæнын дзырды
мидæг.
Æмбарын мырты хъуысынад (зæлынад).
Архайæн фæрæзтæ: сæ нæмтты мыртæ [с] æмæ [ш] кæмæн
ис, ахæм алыхуызон хъазæнтæ.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг сабиты бандæттыл бадын кæны, цыма
бæхтыл бадынц, афтæ, æмæ дзуры:
Сабитæ сбадынц. − Абадын мæ бæхыл: – Но! Но! Но!
Къухтæ тилынц. − Уайтагъд фестын маргъ.
Згъорынц. − Атæхын нæ зæххыл (фæгæпп кодтой,
афтæмæй).
Ногæй сбадынц. − У мæ фæндаг даргъ.
				
Хъайтыхъты Г.
Змæлгæ хъазт «Барæг».
Мидис: æмдзæвгæ дзурынц æмæ архайдæй æвдисынц,
барæг бæхыл куыд згъоры, уый.
Хъомылгæнæг куыддæр фæстаг рæнхъ радзура, афтæ
сабитæ ногæй бандæттыл бадынц. Хъомылгæнæг иу бандон иуварс æвæры. Кæмæн не сфаг уа бандон, уый хъазтæй
рахизы. (Хъазынц 1−2 хатты.)
Хъ. Сабитæ, чи уæ хъуыды кæны, къранты дон куы
фæкæлы, уæд цавæр зарæг уайы хъустыл? Байхъусæм.
(Байгом кæны кърант.)
С. Сссс. Сссс. Сссс.
ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ
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Хъ. Раст у. Батрадз, дæ велосипеды цалх куы суагъта, уæд
та цавæр зарæг хъуыстай? (Ссс. Ссс. Ссс.) (Домы сабитæй
дæр.)
С. Сссс. Сссс. Сссс. (2−3 хатты зарынц. Хъомылгæнæг
райсы дымст шар æмæ йæ суадзы.): Сабитæ та, цы мыр
хъусынц, уый зарынц: с-с-с.
Хъ. Хус сыфтæртæ та куыд фæзарынц нæ къæхты бын?
(Шш-ш-ш. Шш-ш-ш.)
С. Ш- ш- ш. Шш-ш. (Дзурынц иугай, стæй иумæ.)
(Дарддæр та хъомылгæнæг домы, цæмæй сабитæ фыццаг
мыр [с] зæгъой, стæй мыр [ш].)
Хъ. Æз дзурдзынæн дзырдтæ, сымах лæмбынæг хъусут
æмæ зонгæ мыр дзурут.
Зæгъæм: сæкæр, сой, сæрвасæн, шифанер, машинæ,
шляпæ. (Сабитæ, мыр [с]-имæ дзырдтæ, стæй мыр [ш]имæ дзырдтæ дæр иугай дзурынц. Алы дзырд дæр хъæрæй
хайгай дзурынц.)
Д⁄хъазт: «[С] æви [ш]».
Хъазты мидис: хъомылгæнæг стъолыл æвæры, сæ нæмтты
мыр [с], кæннод [ш] кæмæн ис, ахæм хъазæнтæ.
Хъомылгæнæг иугай равдисы хъазæн æмæ домы, цæмæй
йын сабитæ зæгъой йæ ном æмæ хъæлæсыуагæй хицæн
кæной мыр [с] кæнæ [ш].
Зæгъæм: автобус-с-с.
Хъомылгæнæг домы, цæмæй автобусы цур æвæрой, сæ
нæмтты мыр [с] кæмæн ис, уыцы хъазæнтæ. Гыццыл
машинæйы раз хъуамæ æвæрд æрцæуой, сæ нæмтты мыр
[ш] кæмæн ис, уыцы хъазæнтæ.
(Алы сывæллонæн дæр ныхасы бар раттын.)
Д⁄хъазт «Нæмттæ».
Хъ. Иугай дзурут, мыр [с] кæнæ [ш] кæм ис, ахæм лæппутæ
æмæ чызджыты нæмттæ.
Зæгъæм: Сафирæт, Соня, Симæ, Светæ, Сабинæ, Шурæ,
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Мишæ, Аслан, Æхсар, Æхсæртæг, Сашæ, Шамиль, Гришæ.
«Сыгъдæгдзуринаг».
Хъ. Байхъусут мæм лæмбынæг, æз уал дзурын.
Нæ хæххон хъæуы
Ныссагътон неси.
Ыснас. Ыстымбыл
Нæ неси сисыл.
− Бафæлварæм иумæ сындæггай радзурын сыгъдæгдзуринаг,
хъæлæсыуагæй мыр [с] æвдисын, дарддæр– тагъддæр æмæ
хъæрдæрæй.
− Фатимæ, цавæр мыр рахицæн кодтам хъæлæсыуагæй?
(Байхъусын сабиты дзуапмæ, стæй ма иу-цалдæр хатты
сыгъдæгдзуринаг иумæ радзурын.)
Ахуыры кæрон хатдзæг скæнын.
3-аг ахуыры сахат
Темæ: «Цы у нæ бон».
Нысантæ:
– Рабæрæг кæнын сабиты зонындзинæдтæ дæсныйæдты тыххæй.
Активонæй пайда кæнын мивдисджытæй.
– Ахуыр кæнын радзырды мидис хи ныхæстæй дзурыныл.
Хъæлæсы уагæй равдисын мыр [с] æмæ [з]; хицæнтæй
æмæ дзырдты.
– Дзырдуатмæ бахæссын фæлгонцджын дзырдтæ
æмæ дзырдбæстытæ. (Образные слова и выражения.)
Архайæн фæрæзтæ: сæ нæмтты мыртæ [с] æмæ [з]
кæмæн ис, ахæм нывтæ кæннод хъазæнтæ; радзырд
«Цæмæн хъæуынц къухтæ», тæлмацгондæй «Ирон æвзаг
рæвдауæндоны». Токаты Дз.
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Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг домы, цæмæй сабитæ байхъусой Пермяк Евг.
радзырдмæ «Цæмæн хъæуынц къухтæ?». (Тæлмацгондæй.)
Дада æмæ гыццыл лæппу уыдысты стыр æрдхæрдтæ. Бирæ
уарзтой кæрæдзимæ фæрстытæ дæттын. Иухатт дада афарста лæппуйы:
− Цæмæн хъæуынц, мæ гыццыл хур, адæймаджы
къухтæ?
− Цæмæй портийæ хъазой, − дзуапп радта лæппу.
− Ноджыдæр цæмæн хъæуынц къухтæ? − афарста та
дада.
− Уидыгыл хæцынмæ, − дзуапп радта лæппу.
− Æмæ ма ноджы цæмæн хъæуынц къухтæ?
Æнæхъæн изæр лæппу дзуапп лæвæрдта дадайы фæрстытæн. Раст дзуапп лæвæрдта. Лæппу нырма гыццыл у æмæ
иннæ адæймæгты къухтæ дæр барста йæхи къухтимæ
– кусæг лæджы къухтæ, фæллойгæнæг лæджы къухтæ,
æнæхъæн зæххы къори чи дары æмæ адæймаджы сомбоны
цард кæмæй аразгæ у.
Хъомылгæнæг ма иу хатт кæсы радзырд, стæй йæ домы хи
ныхæстæй радзурын. Дзурынц, сабитæй кæй фæнды, уыдон. Кæд хъæуа, уæд сын хъомылгæнæг æмæ иннæ сабитæ
дæр æххуыс кæнынц.
Хъ. Сабитæ дæр рæвдауæндоны бирæ цыдæртæ базонынц –
хъазынц хъазæнтæй, дзырдтæй, мыртæй, ноджы ма базонбазонтæй дæр.
Дзуаппыты мыртæ [с] æмæ [з] кæм уа, ахæм базон-базонтæ
равзарын.
1. Базон-базон.
Дары сусæны дæр кæрц,
Нæу дзы адæймаг æдас,
Цирчы хорз артист у…
(Арс)
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2. Базон-базон.
Йæ судзинтæ − æгæрон,
Гæппæл æм нæй æмгæрон.
(Уызын)
3. Дохтыр нæу, афтæмæй урс халат скодта.
(Зымæг)
4. Нæ гыццыл арвæй мит уары.
(Сасир)
Базон-базонтæн дзуаппытæ куыд дзурынц, уымæ гæсгæ
хъомылгæнæг исы нывтæ, кæннод хъазæнтæ æмæ сæ
æвæры амонæн фæйнæг, кæннод стъолыл.
Фæлтæрæн «Æвзаг».
1. Хъ. Байхъусут ныр та мæнæ ахæм дзырдтæм: зонтик,
уызын, зымæг, хызын.
Цавæр мыр рахицæн кæндзыстæм ацы дзырдты? (Иу хатт
ма сæ дзуры хъомылгæнæг.)
Хъ. Иумæ-ма дæргъвæтинæй азарæм, ацы дзырдты цы мыр
хъусæм, уый.
Сабитæ архайынц хъомылгæнæгимæ дæргъвæтиндæрæй
мыр [з] зарын ацы дзырдты. (З-з-зонтик, уыз-з-зын, з-ззымæг.)
2. Хъ. Æз уæнггай дзурдзынæн дзырдтæ, сымах та мыр [с]
куы фехъусат, уæд къухтæй æмдзæгъд кæнут, мыр [з] − уæд
та æнгуылдз былтыл æвæрут мæнæ афтæ (амоны).
Са-сир, хуыс-сæн, ру-вас.
Зæ-гæл, зон-тик, зы-мæг.
(Сабитæ архайынц.)
Ахуыры кæронбæттæны сабитæй раппæлын ма ферох
кæнут. Хæрзбон.
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4-æм ахуыры сахат
Темæ: «Мæ райгуырæн зæхх».
Нысантæ:
– Дарддæр зонгæ кæнын сабиты райгуырæн
бæстæимæ.
Архайын сюжетон нывы мидисмæ гæсгæ радзырдтæ
дзурыныл.
Ныхасы пайда кæнын бæрцбарæн миногонтæй.
Æмдзæвгæтæ кæсгæйæ ахуыр кæнын интонацийæ
равдисын бæрцбарæны миногон (прилагательное
превосходной степени).
– Мырты фонетикон хъуысынадыл кусын.
– Дзырдуатмæ бахæссын дзырдтæ: сахар, хæрзконддæр, хурау.
Райгуырæн зæхмæ уарзондзинад æнкъарæнтæ парахат кæнын.
Архайæн фæрæзтæ: сюжетон ныв «Нæ горæт», иллюстрацитæ горæтаг æмæ хъæууон цардæй.
Ахуыры нывæст
Хъ. Ферох мæ ис, сабитæ, горæты цæрæм æви хъæуы?
(Байхъусын сабитæм.)
− Æмæ куыд хуыйны нæ хъæу? (Нæ горæт.)
− Цавæр хъæуты нæмттæ ма фехъуыстат?
Сабитæй алчи дзуапп раттыныл архайы.
Хъ. Кæй ранымадтат, уыцы хъæутæ цавæр бæстæты сты?
Ирыстоны? Гуырдзыйы? Сомихы æви Уæрæсейы?
(Байхъусын сабиты дзуаппытæм, стæй хатдзæгтæ
скæнын.)
Хъ. Раст у, сабитæ, ацы хъæутæ се ’ппæт дæр Ирыстоны
зæххыл сты æмæ сæ куыд хонæм? (Ирыстоны хъæу; ирон
хъæу, ирон зæхх.)
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Хъ. Зæгъæм иумæ: «Ирон хъæу. Иры зæхх».
− Нæ Иры зæххыл æрмæстдæр хъæутæ ис, сабитæ?
Сабиты дзуаппытæ. Иугай дзурынц горæтты æмæ
хъæуты нæмттæ.
Хъ. Нæ ирон зæхх мах хонæм Ирыстон.
Ирыстон махæн у нæ райгуырæн зæхх.
− Цы у махæн Ирыстон, сабитæ? Цавæр хъæутæ æмæ горæттæ зонæм?
Байхъусын сабитæм.
Сюжетон нывтимæ куыст «Нæ горæт».
Хъомылгæнæг сабиты ’ргом здахы нывмæ:
− Æркæсут, сабитæ, нывмæ лæмбынæг æмæ радзурут, цы
уынут нывы?
Сабитæй дзырдарæхстдæр чи у, уымæ уал байхъусын, кæм
хъæуа, уым та иннæ сабитæ дæр æххуыс кæнынц дзурæгæн.
Хъ. Нæ горæтæн та йæ ном куыд у?
С. Дзæуджыхъæу. (2−3 хатты дзурынц иумæ, мыртæ
сыгъдæг дзургæйæ.)
Хъ. Ирыстоны зæххыл ис бирæ хъæутæ, горæттæ. Цал
горæты зонут? Мыр «А»-йæ цавæр горæтты нæмттæ райдайынц? Фыццаг мыр «А» цавæр горæтты нæмтты ис?
Сабитæ кæд искæцы горæты ном ферох кæной, уæд сын
æй сæ зæрдыл æрлæууын кæнын æмæ, гæнæн куы уа, уæд
сæм иллюстрацитæ дæр равдисын.
Хъ. Сабитæ, горæт раздæр хуыдтой сахар, æмæ йæ мах
дæр абонæй фæстæмæ хондзыстæм сахар.
Зæгъут иумæ: сахар (2−3 хатты дзурынц, стæй хъомылгæнæг бакæсы æмдзæвгæ «Нæ горæт».)
Хæхтæй нæ горæт – бæрзонддæр,
Фæзтæй нæ горæт – хæрзконддæр,
Хурау нæ горæт æрттивы,
Ногмæ йæ дарæстæ ивы…
Чеджемты Г.
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Рæсугъд ныхæстæ ныффыста поэт нæ сæйраг сахарыл.
Хохимæ абаргæйæ нæ сахар цавæр у?
С. Бæрзонддæр у хæхтæй.
Хъ. Фæзтимæ абаргæйæ та цавæр у? (Хæрзконддæр у фæзтæй.)
Хъомылгæнæг ма иу хатт бакæсы æмдзæвгæ кæронмæ
æмæ хатдзæгтæ скæны.
Хъ. Уæдæ Ирыстон махæн хъæу, горæт æви райгуырæн
зæхх у?
Сабитæ дзурынц иумæ, стæй – иугай:
«Ирыстон нæ райгуырæн зæхх у. Дзæуджыхъæу та – нæ
сæйраг сахар».
Дзырдтæй хъазт.
Мидис: хъомылгæнæг хъуыдыйады интонацийæ цы дзырд
фæбæрæг кæны, уый базонын æмæ йæ зæгъын.
Нæ райгуырæн бæстæ Ирыстон у.
Нæ райгуырæн зæхх Ирыстон у.
Нæ райгуырæн зæхх Ирыстон у?
Æз ирон дæн.
Æз ирон дæн.
Æз ирон дæн?
Хъ. Тынг хорз бакуыстат абон. Бузныг.
Нæ иннæ фембæлдмæ. Хæрзбон.
5-æм ахуыры сахат
Темæ: «Райгуырæн бæстæ».
Нысантæ:
– Рабæрæг кæнын сабиты зонындзинæдтæ райгуырæн
зæххы тыххæй.
Дарддæр сæ зонгæ кæнын, райгуырæн бæстæ цы
хонæм, уыимæ.
Мыртæ [къ] [хъ] сыгъдæг дзурыныл архайын.
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– Архайын алы хуызы хъуыдыйæдтæ аразын сæ
грамматикон арæзтмæ гæсгæ.
Сабиты дзырдуат хъæздыгдæр кæнын сæрмагонд
номдартæй æмæ бæрцбарæн миногонтæй, ныхмæвæрд
дзырдтæй.
– Уарзондзинады æнкъарæнтæ сæвзæрын кæныныл
архайын, алы хуызы æрмæджытæй пайда кæнгæйæ.
Архайæн фæрæзтæ: сюжетон нывтæ – Ирыстоны горæттæ,
хъæутæ; Дзæуджыхъæу æмæ Мæскуыйы къамтæ æмæ
иллюстрацитæ – хъæд, къанау, быдыртæ, хæхтæ æвдыст
кæм цæуынц, ахæмтæ; куклатæ ирон æмæ уырыссаг националон дарæсы; 1 − сырх зиллакк, 1 − цъæх зиллакк.
Ахуыры нывæст
(Амонæн фæйнæгыл – нывтæ фидаргонд.)
Хъ. Сабитæ, абон нæ кукла Мæдинæмæ æрбацыд ацы кукла.
(Равдисы куклатæ. Галиу къухы – Мæдинæ, рахиз къухы –
Таня.)
Æркæсут сæм лæмбынæг æмæ радзурут, цавæр дарæс ис
Мæдинæйыл æмæ Таняйыл? Цæмæй хицæн кæнынц?
Сабитæ архайынц куклаты дарæсы тыххæй радзурын.
Хъ. Мæдинæ скодта разгæмттæ. Хонæм сæ ирон адæмон
дарæс. Разгæмттæ чи дары?
С. Разгæмттæ дардтой ирон чызджытæ. Ныр та разгæмттæ
скæны кафæг чызг æмæ чындз.
Хъ. Ацы кукла дæр ирон къаба скодта? (Амоны иннæ
кукламæ.)
Байхъусын сабитæм, стæй хатдзæг скæнын.
Хъ. Мæдинæйы æмбал кукла Таня у уырыссаг чызг. Йæ
уæлæ та уырыссаг националон къаба ис.
Зæгъут-ма: уырыссаг чызг; уырыссаг къаба. (2−3 хатты.)
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Мæдинæ цæры Дзæуджыхъæуы, Таня та цæры Мæскуыйы.
Хъ. Мæдинæ æмæ нын Таня æрбахастой мæнæ ацы диссаджы нывтæ æмæ иллюстрацитæ, къамтæ, æркæсæм-ма
сæм. (Æвдисы сæрдыгон хъæды ныв амонæн фæйнæгыл.)
− Цы уынут, сабитæ? (Бæлæстæ; хъæд; тæрхъус; рувас;
уызын.)
− Чи уæ уыд хъæды? Радзурут-ма, кæимæ уыдыстут æмæ
цы куыстат? Рæсугъд у хъæды? Зæгъут-ма, цытæ дзы ис?
(Сабитæй хъæды чи уыд, уыдонмæ байхъусын, мыр [хъ]
куыд дзурынц, уымæ хъус дарын.)
− Мæнæ ай та цы у? (Равдисы 2-аг ныв: хъæуы астæу –
стыр цæугæдон, йæ былтыл – бæлæстæ, къудзитæ; цъæхцъæхид кæрдæгыл бадынц адæм æмæ сæ фæллад уадзынц.
Лæппутæ ахсынц кæсаг, бабызтæ æмæ хъазтæ ленк
кæнынц доны.)
Сабитæй кæй фæнды, уый радзуры нывы тыххæй, иннæтæ
та, куы хъæуа, уæд ын йæ ныхас æххæст кæндзысты.
Хъ. Цæугæдон ма хонæм къанау.
Зæгъæм иумæ: къанау (2–3 хатты мыр [къ] куыд дзурынц,
уымæ хъус дарын).
− Къанау стыр у æви гыццыл? Фæтæн у æви нарæг?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. О, къанау у стыр, фæтæн æмæ даргъ.
Чи уæ уыди къанауы былыл? Цы куыстат?
Къанауы былтæ рæсугъд сты æви фыдуынд?
(Сабитæй кæй фæнды, уый радзуры хи цардæй хабæрттæ.
Байхъусын æмæ хатдзæг скæнын.)
− Мæнæ ай дæр къанау у? (Равдисы, урс наутæ кæм
цæуынц, ахæм денджызы ныв.)
Сабиты дзуапп. (Кæм хъæуы, уым хъомылгæнæг æххæст
кæны сабиты дзуаппытæ.)
Хъ. Цы рæсугъд у! Денджызы дон цыхуызæн у? (Цъæх.)
− Денджыз у стыр, йæ кæрон зынгæ дæр нæ кæны.
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− Чи уæ уыди денджызы был?
(Сабитæй та кæй фæнды, уый йæхи цардæй хабæрттæ
радзуры: «Денджыз у стыр. Йæ дон у цъæх, хъарм æмæ
цæхджын. Тынг бирæ адæм æрцæуы денджызы былмæ.
Хъарм змисыл фæбадынц, хурмæ сæхи фæтавынц, денджызы доны фæленк кæнынц.)
З⁄хъазт «Денджыз ызмæлы – иу». (Уырыссаг æвзагæй
тæлмац.)
Хъ. Ам уæ, æвæццæгæн, ничима уыд? (Равдисы хæхты
ныв.)
− Цы сты адон та? (Сабиты дзуаппытæ.)
− Цавæр сты? Цы зæгъæн ис хæхты тыххæй?
С. Хæхтæ сты бæрзонд. Хæхтæ сты рæсугъд.
Хъ. Хæхты цъуппытыл та цы ис? (Мит.)
− Рæсугъд сты нæ хæхтæ? Хæхтæм куы схизæм, уæд хъарм
уыдзæн æви уазал? Цæмæн?
(Байхъусын сабитæм, стæй хатдзæг скæнын.)
Хъ. Бакæсут ма иу хатт ацы нывтæм, куыд рæсугъд сты
хæхтæ, къанæуттæ, быдыртæ, хъæдтæ, денджыз. Адон
хонæм райгуырæн бæстæ, хонæм ма йæ Уæрæсе.
− Зæгъут-ма иумæ: Уæрæсе (2−3 хатты), Мæскуы.
Д⁄хъазт «Райгуырæн зæхх − райгуырæн бæстæ».
Мидис: хъомылгæнæджы стъолыл цы иллюстрацитæ æмæ
къамтæ ис, уыдонæй райгуырæн зæхмæ цы хауы, уыдон
сырх зиллакмæ хицæн кæн, райгуырæн бæстæмæ цы нывтæ
хауы, уыдон та – цъæх зиллакмæ.
Кæронбæттæны хатдзæг скæнын.
Хъ. Сахар Дзæуджыхъæу хауы райгуырæн зæхмæ æви
райгуырæн бæстæмæ? Сахар Мæскуы та?
Сабитæ хъомылгæнæджы æххуысæй дзурынц:
«Дзæуджыхъæу − нæ райгуырæн зæххы сæйраг сахар,
Мæскуы та – нæ райгуырæн бæстæйы сæйраг сахар».
Хæрзбон, сабитæ. Нæ иннæ фембæлдмæ.
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6-æм ахуыры сахат
Темæ: «Сызгъæрин фæззæг – сызгъæрин æфсир».
Нысантæ:
– Базонгæ кæнын сабиты бирæнысанон дзырдтимæ:
дæнцæгæн райсæм дзырд «сызгъæрин».
Дзырдуат хъæздыгдæр кæнын хуызджын дзырдтæ æмæ
ныхæстæй, синонимтæй (иухуызон нысаниуæгджын
дзырдтæ).
Сабиты дзурынмæ разæнгард кæнын.
– Сбæлвырд æмæ бафидар кæнын мыртæ [с] æмæ [ц]йы растдзурынад.
Ахуыр кæнын сабиты мыртæ [с] æмæ [ц] дзырдты
æмæ хъуыдыйæдты хъæлæсыуагæй æмæ хъусгæйæ
иртасын.
– Уарзондзинады æнкъарæнтæ æвзæрын кæнын
фæззыгон æрдзы рæсугъддзинæдтæм.
Архайæн фæрæзтæ: нывтæ – хур, арв стъалытæй йедзаг; хъæдындз, æфсир, æхсынæн. Къопп лыстæг хъазæнтæ
æмæ алыхуызон нывтимæ; сæ нæмтты мыртæ [с] æмæ [ц]
кæмæн ис, ахæм предметтæ; хæсгард, сапондон, пинцет,
цæппæр, цалх, сæрвасæн.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг сабитæн кæсы базон-базонтæ, кæм хъæуы,
уым сæм нывтæ дæр равдисы æххуысæн, цæмæй рæвдздæр
базоной дзуапп.
1. Сызгъæрин «æхцатæ»
Хауынц зæхмæ къалиутæй.
(Бур сыфтæ)
– Ахъуыды-ма кæнут, сабитæ, цæмæ гæсгæ абарстам
фæззыгон бæласы сыфтæ сызгъæринимæ? (Сыфтæ сты
бур, сызгъæринау. )
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2. Базон-базон:
Цъæх тæбæгъы тигъыл сызгъæрин фæткъуы зилы. (Хур)
Хъ. Хур æмæ стъалытæ та сызгъæрин цæмæн хонæм?
С. Хур æмæ стъалытæ æрттивынц сызгъæринау. Сты бур.
3. Сызгъæрин æмæ рихиджын,
Йæ сæдæ дзыппы – сæдæ сабийы.
(Æфсир)
4. Базон-базон:
Хурмæ комкоммæ кæсы
Æмæ йемæ зилы.
Сызгъæрин цалхæй зети
Адæмæн дæтты.
(Æхсынæн)
5. Нарты Уырызмæгыл
Фондзыссæдз сызгъæрин хæдоны,
Чи йын сæ ласы, уый та йæ цæссыг калы.
(Хъæдындз)
Хъомылгæнæг равдисы æмæ фенын кæны, цæмæн хонынц
хъæдындзы цъæрттæ «сызгъæрин», ноджы ма бамбарын
кæны сабитæн, базон-базонты дæр кæй æмбæлы дзырд
«сызгъæрин».
Сызгъæринау æрттивæнтæ калынц хурмæ.
Сызгъæрин сыфтæ, сызгъæрин æфсир.
Сты бур, æрттивæнтæ кæнынц, сызгъæринау.
– Æндæр дзырдтæй та ма куыд зæгъæн ис?
С. Æрттивы, тæмæнтæ калы, судзы, цæхæр калынц.
(Кæд сабитæн сæ бон нæ уа дзуапп раттын, уæд
хъомылгæнæг йæхæдæг дзуры синонимтæ, стæй домы,
цæмæй сæ уыдон дæр радзурой.)
Хъ. Ацы ныхæстæ та куыд æмбарут: «Сызгъæрин зонд»?
«Сызгъæрин къухтæ»? Цавæр къухты тыххæй фæзæгъынц
афтæ?
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Сабиты хъуыдытæм байхъусын, стæй цыппаррæнхъон
бакæсын:
Дымгæ афарста тæхгæйæ:
– Цæмæн дæ, æфсир, сызгъæрин?
Æфсиртæ сæ сæртæ батылдтой:
– Сызгъæрин къухтæ ныл бакуыстой!
		
Æмдз. «Æфсир». Серов Е. (Тæлмацгонд.)
Хъ. Байхъусут, сабитæ, дзырдбæстытæм, ахъуыды кæнут
æмæ зæгъут, куыд зæгъæн ис æндæрхуызы ныхæстæй:
Сызгъæрин фæззæг – рæсугъд, алыхуызон.
Сызгъæрин стъалы – цæхæркалгæ, æрттиваг.
Сызгъæрин кæрдо – рæгъæд, бур.
Сызгъæрин æфсир – бур, цæттæ.
Сызгъæрин зæрдæ – зæрдæхæлар, фæлмæн зæрдæ.
(Кæм хъæуа, уым хъомылгæнæг æххуыс кæны сабитæн.)
З/хъазт.
Мидис: хъомылгæнæг æмæ сабитæ, зылды лæугæйæ,
къухтæ уæлæмæ систой æмæ алырдæмты сæхи æркъул
кæнынц.
Хъ. Цыма æфсиртæ дымгæимæ хъазынц, уый равдисæм.
Ныр та – сызгъæрин сыфтыл цыма фæцæуæм, æмæ сыфтæ
нæ къæхты бын зарынц (ш-ш-ш-ш).
Д/хъазт.
Хъ. Мæнмæ ис алæмæты къопп, хуымæтæг нæу. Сызгъæрин
у. Иугыццыл куы «акæлæнтæ» кæнæм, уæд къоппы ссарæн
ис алыхуызон предметтæ æмæ нывтæ, сæ нæмтты мыр [с]
æмæ [ц] кæмæн ис, ахæмтæ.
Мидис:
– Мæ размæ дыгæйттæй цæудзыстут. Иу уæ æнæркæсгæйæ
базондзæн, йæ къухтæй цы предмет асгара, уымæн йæ ном.
Иннæ та базондзæн, предметы номы мыр [с] æви [ц] ис,
æмæ зæгъдзæн, цæмæн хъæуы предмет.
Дæнцæг:
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Хъомылгæнæг «кæлæнтæ» кæны:
«Аллон-биллон», мæ къух цæуылдæр æрхæст. Цы у?
(Зæгъы йын йæ ном, стæй мыр [с] æви [ц] сбæрæг кæны
æмæ йæ зæгъы ногæй.)
Афтæ алы 2 сабийæн дæр бабар кæнын къоппæй цавæрдæр
предмет сисын.
Кæронбæттæны сабитæй раппæлы.
Хъ. Нæ иннæ фембæлдмæ.
7−8-æм ахуыры сахат
Темæ: «Фæззæг».
Нысантæ:
– Разæнгард кæнын сабиты диалоджы архайыныл.
Архайын, цæмæй иу саби иннæмæ фарст раттын зона
æмæ йæ фарстайæн æххæст дзуапп фехъуса.
– Ахуыр сæ кæнын алы хуызы грамматикон арæзт
хъуыдыйæдтæй цыбыр тексттæ аразыныл.
Сбæрæг кæнын дзырдты мыр [с] æмæ [ц].
– Дзырдуатмæ бахæссын дзырдтæ: зылынкъах; бурварс; зонынджын.
Архайæн фæрæзтæ: нывтæ: халон, рувас, арс, тæрхъус,
æхсæрæг, сырддонцъиу, зæрватыкк, уызын, бирæгъ,
цæргæс, хæфс.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг домы сабитæй, цæмæй лæмбынæг байхъусой цыбыр радзырдмæ «Фæззæг нæ къæсæрыл» (Н. Сладкова, тæлмацгонд у уырыссаг æвзагæй).
− Хъæды цæрджытæ! – ныхъхъæр кодта зонынджын халон. – Нæ къæсæрмæ фæззæг æрбалæууыд, цæттæ стут йе
’рбацыдмæ?
Хъæдыл уайтагъд азæлыд йæ хъæр:
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– Цæттæ стæм, цæттæ стæм, цæттæ стæм…
– Уый ныртæккæ рабæрæг кæндзыстæм! – ныхъхъæр та
кодта зонынджын халон. – Фыццаджыдæр фæззæг уазал
æрбахæсдзæн нæ хъæдмæ – цы ми кæндзыстут?
Хъæды цæрæгойтæ хъæр-хъæлæба систой:
– Мах – æхсæрæгтæ, тæрхъустæ, рувæстæ, бирæгътæ –
хъарм фæлмæн кæрцыты нæхи батухдзыстæм.
– Мах, уызынтæ, æрсытæ – хъарм лæгæтты бафынæй
кæндзыстæм.
– Мах – фæлтæхæн мæргътæ – хъарм бæстæм атæхдзыстæм.
Мах – ам баззайæг мæргътæ – нæ бумбулийæ кæрцытæ
скæндзыстæм!
Хъ. Цæуыл дзурæг у радзырд? (Цæрæгойтæ сæхи куыд
цæттæ кæнынц фæззæджы æрцыдмæ.)
Хъ. (равдисы зонынджын халоны ныв æмæ дзуры):
– Ай у халон. Зонынджын æй фæхонынц. Цæй тыххæй
фарста халон хъæды цæрæгойты?
Байхъусын сабитæм æмæ ма сæм иу хатт фæрстытæ
раттын.
– Куыд цæттæ кæнынц фæззыгон уазалтæм æхсæрæгтæ,
тæрхъустæ?
Иннæ цæрæгойтæ та куыд цæттæ кæнынц сæхи?
(Сабиты радзырдтæм байхъусын.)
Д∕хъазт.
Равдисын нывтæ: тæрхъус, æхсæрæг, рувас, арс, бирæгъ,
зæрватыкк, уызын, сырддонцъиу, цæргæс.
Хæслæвæрд. Стъолыл ис зиллакк, у æртæ дихы конд. Равзарут ацы цæрæгойты афтæ:
Хъарм бæстæтæм тæхæг – 1-аг хай.
Фынæй кæнынц хуыккомы – 2-аг хай.
Зымæгиуатгæнæг мæргътæ – 3-аг хай. (Сабитæ архайынц.)
Хъ. Кæй тыххæй ма уæ фæнды байхъусын иу хатт?
(Сабитæ иугай дзурынц сæ фæндон æмæ ма хъомылгæнæг
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иу хатт бакæсы радзырд, стæй домы, цæмæй, сабитæй
кæй фæнды, уый цыбырæй дзура йæхи æрхъуыдыгонд радзырд кæцыфæнды цæрæгойы тыххæй.)
Хъазт «Базон ныв».
Мидис:
Хъомылгæнæджы базон-базонмæ гæсгæ сабитæ рабæрæг
кæнынц цæрæгойы ном. Цæрæгойы ныв равдисын æмæ
йын йæ фæстæ бæрæггæнæн скæнын. Цæмæй цæрæгойы
базона, уый тыххæй хъæуы фæрстытæ раттын.
Фарстæн дзуапп дæттын «о» кæнæ «нæ»-йы руаджы.
Амонæджы ролы хъазы, фыццаг цæрæгойы ныв чи базона,
уый.
Зæгъæм:
Хъарм фæлмæн кæрц скодта,
Æхсæртæ æмæ зокъотæ æмбырд кæны,
Йæ хæдзармæ сæ хæссы...
(Æхсæрæг)
Хъ. Дзургæ та цавæр цъиутæ кæнынц?
Сабитæм байхъусын.
Хъ. Нæ халон дæр зоны дзурын, хъазæн ныхæстæ кæнын.
Байхъусут, цы æрхъуыды кодта æмæ цытæ ныффыста. (Рахоны цыппар сабийы æмæ сæм иугай дзуры: ды – хъилхъус,
ды – бирæгъ, ды – æхсынæн, ды та – къабуска.)
Бакæсут-ма «хъуыдыйад».
«Афтæ у?»
Хъомылгæнæг кæсы «сабитæй» арæзт хъуыдыйад:
Хъилхъус бирæгъ æхсыны къабуска.
Хъ. Афтæ дæр вæййы, сабитæ? Цавæр цæрæгой æхсыны
къабуска? Цавæр дзырд раивын хъæуы, цæмæй хъуыдыйад
раст рауайа? Бакæсут-ма ног хъуыдыйад.
С. Хъилхъус тæрхъус æхсыны къабуска.
Дарддæр та раст кæнынц иннæ хъуыдыйад дæр.
«Бурварс хинæйдзаг хæфс ахаста карк».
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«Зылынкъах тæрхъус зымæг фынæй кæны».
9-æм ахуыры сахат
Темæ: «Зайæгойтæ».
Нысантæ:
– Сабиты разæнгард кæнын нывтæм гæсгæ радзырдтæ
аразыныл.
– Алы хуызы грамматикон арæзт хъуыдыйæдтæй
пайда кæнын радзырд дзургæйæ.
Сфæлхат кæнын дзырд «хъæд»-ы æмæ «къох»-ы нысан.
– Дзырдуат хъæздыгдæр кæнын миногонтæ æмæ
мивдисджытæй; сабиты дзырдуаты ныффидар кæнын, нæ Ирыстоны хъæдты цы бæлæстæ рæзы, уыдоны нæмттæ: тулдз, тæрс, бæрз, нæзы, æнгуз, заз;
сыфтæрджын; назбæласджын къох; бæрзбæласджын
къох.
Архайын, цæмæй сабитæ сæ цæст дарой зайæгойтæм
æмæ цæрæгойтæм.
Архайæн фæрæзтæ: сюж. ныв. «Абалц кодтам хъæдмæ»;
хрестомати «Нæ хурты хуртæн», Куыдзæгты В. æмдзæвгæ
«Хъæды», 122 фарс.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сабитæ, чи уæ уыди хъæды? Тархъæды та? Кæцы афæдзы афон æмæ кæимæ уыдыстут? (Зылды лæууынц æмæ сæ
хъуыдытæ дзурынц.)
Хъ. «Цæуыс хъæды, у сатæг, рæсугъд. Дидинджыты адджын тæф кæлы, хъустыл уайы алыхуызон мæргъты зарын, бæлæсты «ныхас» дымгæимæ».
(Хъомылгæнæджы фæндонмæ гæсгæ цъындцæстытæй
лæмбынæг хъусынц, æцæгдæр цыма хъæды фестады34

сты. Магнитон лентæйыл фыст – алыхуызон цъиуты
хъæлæстæ.)
− Байхъусут мæм, æз уын бакæсдзынæн æмдзæвгæ
«Хъæды».
… Хур та хъазы
Йæ тынтæй.
Цомут хъæдмæ
Æмбырдæй.
Уым бирæ и
Кæрзытæ,
Нæзытæ ’мæ
Бæрзытæ.
Тулдзытæ ’мæ
Хæристæ,
Айсæфой мын
Сæ низтæ.
Даргъ бæлæстæ,
Цыбыртæ,
Раст бæлæстæ,
Гуыбыртæ.
Чи сæ рæзы бæрзонддæр,
Чи − æмрастдæр, хæрзконддæр.
Алыхуызон − сæ сыфтæр,
Алыхуызон − сæ хуыз дæр…
Куыдзæгты Валодя
Ацы рæнхъытæ ма иу хатт бакæсын æмæ архайдæй равдисын, цавæртæ сты бæлæстæ.
Даргъ – къухтæ фæйнæрдæм ивазынц.
Цыбыртæ – къухтæ кæрæдзимæ æрбахæстæг кæнынц.
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Раст – æмраст слæууынц, къухтæ бæрзонд уæлæмæ сисынц.
Гуыбыртæ – æргуыбыр кæнынц, сæ къухтæй пъолыл
андзæвынц.
Алыхуызон – къухы æнгуылдзтæ ныппака кæнынц æмæ сæ
ратил-батил кæнынц, бæласы сыфтæртау.
(Æнæнхъæлæджы чидæр дуар æрбайгом кодта æмæ
уатмæ æрбахызт лæппу «тæрхъусы» хуызы, йæ къухы –
стыр гæххæтт. Нæ йæ равдыста.)
Т. Уæ бон хорз, сабитæ!
С. Æгас нæм цу, Тæрхъус-хъилхъус!
Хъ. Ацы гæххæтт дын цы у? Равдис æй махмæ дæр.
Т. Гæххæттыл цы ис, уый фенын уæ кæд фæнды, уæд ма
уæ хъомылгæнæг иу хатт æмдзæвгæ бакæсæд, сымах та
бæлæстæн сæ нæмттæ дзурут.
Хъомылгæнæг ма иу хатт кæсы æмдзæвгæ, сабитæ
та бæлæсты нæмттæ дзурынц: нæзытæ, бæрзытæ,
тулдзытæ, хæристæ.
Т. Ацы бæлæстæ се ’ппæт дæр рæзынц хъæды, æмæ мæ
фæнды фехъусын сымахæй: цы зонут хъæды тыххæй?
Хъ. Æцæгдæр, сабитæ, хъæд та цы у? (Бирæ бæлæстæ кæм
рæзы, алыхуызон къудзитæ, дидинджытæ, гагадыргътæ.)
− Цавæр бæлæстæ рæзы нæ Ирыстоны хъæдты та? Нæ
райгуырæн зæххы хъæдты?
(Сабитæ дзуапп дæттынц, кæд хъæуа, уæд хъомылгæнæг
æххуыс кæны.)
Хъ. Хъæды æрмæстдæр тулдз, бæрз, хæрис, æнгуз бæлæстæ куы рæза, уæд уыцы хъæд та куыд схонæн ис?
(Сыфтæрджын хъæд.) Афтид нæзы бæлæстæ цы ран рæзы,
уыцы бынат та куыд схонæн ис? (Сабиты хъуыдытæ.)
Кæд сабитæн зын уа дзуапп раттын, уæд сын хъомылгæнæг
йæхæдæг æххуыс кæны:
Назбæласджын къох
− сосновая роща
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2−3 хатты дзурынц иумæ, стæй иугай.
Бæрзбæласджын къох 		
− березовая роща
Сюжетон нывмæ гæсгæ куыст.
Хъ. Куыд базыдтат, афтæмæй хъæдтæ сты алыхуызон.
Т. Ныр нывмæ æркæсын афон дæр у. (Хъомылгæнæг амонæн
фæйнæгыл фидар кæны, «тæрхъус» цы ныв æрбахаста,
уый.)
Хъ. Чи зæгъдзæн, цавæр хъæд сныв кодта нывгæнæг?
Цавæр бæлæстæ дзы уынут?
Сабиты дзуаппытæ.
− Цæмæн афтæ хъуыды кæнут? (Сабиты дзуаппытæ.)
− Цы равдыста нывгæнæг нывы?
(Сабитæ хъæдмæ куыд ацыдысты æмæ цы архайынц
хъæды?)
Хъомылгæнæг сабитæй домы радзурын, цавæр боны ахаст
равдыста нывгæнæг æмæ йæ цавæр бæрæггæнæнтæм
гæсгæ базыдтам?
Хъ. Куыд дæм кæсы, Зауыр, цавæр боны ахаст равдыста
нывгæнæг, цавæр бæрæггæнæнтæм гæсгæ йæ базыдтай?
(Бон у хъарм. Сывæллæтты уæлæ – рог дарæстæ. У хур
бон. Бæлæстæн сæ хураууон бæрæг дары.)
–Хур бон кæй у, уый ма цæмæй бæрæг у? (Бон у ирд, арв −
цъæх, сыгъдæг.)
Хъ. Сабитæ та хъæды цы архайынц? (Амоны дарддæр
нывмæ.)
(Æмбырд кæнынц зокъотæ, дидинджытæ, сыфтæртæ,
гагадыргътæ.)
− Кæй федтой хъæды? (Æхсæрæг, уызын.)
Змæлгæ хъазт «Сыфтæртæ».
(Ацы хъазт сабитæ ахуыр кодтой астæуккаг къорды.)
Нывмæ гæсгæ чи хуыздæр радзырд радзурдзæн.
Хъомылгæнæг нывы амоны сывæллæтты фыццаг къорды
архайд, сабитæй дзырдæргъæвддæр чи у, уый дзуры:
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«Сывæллæттæ ацыдысты хъæдмæ, æмбырд кодтой
зокъотæ, гагадыргътæ, мæнæргъы. Æвиппайды хус
сыфтæрты бынæй рауад уызын. Заремæ æмæ Хетæг бадис кодтой, Зæлинæ æмæ Сослан та тæрсгæ фæкодтой,
амбæхстысты бæласы фæстæ, сæ зокъоты чыргъæд
афæлдæхтой. Уызын сабитæй нæ фæтарст, базгъордта
зокъотæм, иу зокъо йæ судзинтыл систа æмæ къудзийы
бын æрбайсæфт».
Хъ. Цы куыстой сывæллæттæ хъæды? Цы федтой? Цы бакодта уызын? (Домы, цæмæй алы сывæллон дæр радзура
нывы тыххæй.)
Хъ. (амоны сывæллæтты дыккаг къорды архайд нывы).
Ацы сывæллæттæ та цы кусынц? Цы федтой бæласыл? Цы
архайы æхсæрæг?
(Байхъусын 2−3 сабимæ.)
Хъ. Кæй фæнды æнæхъæн нывы тыххæй æрдзурын?
(Байхъусын 1 сабимæ.)
(Стæй хъомылгæнæг домы сабитæй, цæмæй нывмæ гæсгæ
саразой 2 дзырдæй хъуыдыйад – (Уызын разгъордта.); 3
дзырдæй – (Æхсæрæг зокъо амбæхста).
Хъ. Бузныг, сабитæ, нæ иннæ фембæлдмæ.
10-æм ахуыры сахат
Темæ: «Æрдзы хъæбысы фембæлдтытæ». (Цæрæгойтæ.)
Нысантæ:
– Сабиты разæнгард кæнын хи царды хабæртты
тыххæй дзурыныл.
Архайын, цæмæй радзырды мидис хи ныхæстæй радзурой.
– Хицæн дзырды сæрмагонд миниуджытæ æвзарыныл
фæлварын сабиты.
– Рабæрæг æмæ ныффидар кæнын мыртæ [ж] æмæ
[ш]-йы растдзурынад.
38

Бауарзын кæнын сабитæн ирон адæмон фольклор.
Архайæн фæрæзтæ: дидактикон хъазтæн зиллакк амонæн
фатæгимæ (стрелкæимæ); нывтæ: æхсæрæг, хъæдхой,
хæфс, тæрхъус, уызын, арс, сæгуыт,жираф.
Радзырд «Тæппуд тæрхъус», Æлдаттаты Викторы чиныг
«Нæ алыварс Дуне нывты хуызы», 71-æм фарс.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг кæсы цалдæр уыци-уыцийы æмæ домы,
цæмæй сабитæ уаты къуымты ссарой, уыци-уыцийы цы
цæрæгойы тыххæй дзуры, уый, зæгъой йæ ном æмæ йæ
сæвæрой стъолыл.
1. Хинæй не срæзыд бæрзонд,
Нæу ыстыр йæ асæй.
Кæркдоны ’рдæм у йæ каст,
Фæлæ нæу æдас.
(Рувас)
2. Æппæт сырдтæй тугдзыхдæр,
Гуыбыныл − хæлæф…
Мæргътæ, фос фæцæгъды бирæ −
Зыд æмæ кæрæф.
(Бирæгъ)
3. Бæлæсты сæр гæппытæ
Фæкæндзæни бирæ.
Уарзы æхсæртæ æмæ
Æнгузы æппытæ.
(Æхсæрæг)
(Уыци-уыцитæн дзуапп куыд раттынц сабитæ, афтæ
хъомылгæнæг равдисы ныв − æххуысæн, сабитæй та домы,
цæмæй хъазæнтæ равдисой.)
Хъ. Куыд схонæн ис адоны: рувас, бирæгъ, æхсæрæг?
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С. Цæрæгойтæ.
Хъомылгæнæг ма ноджыдæр цалдæр нывы равдисы
сабитæм, цæмæй сын сæ нæмттæ радзурой.
Хъ. Адоны та куыд схондзыстæм?
Кæм цæрынц, цы хæрынц, уый та базондзыстæм хъазты
руаджы.
Д∕хъазт «Диссæгты быдыр».
Зылд – амонæн фатæгимæ. Зылдыл цалдæр раны – дæлгоммæ зылд нывтæ. Фатæг цы нывы ныхмæ æрлæууа,
уыцы ныв райсы саби æмæ дзуры йæ цæрæгойы тыххæй.
(Алы сывæллонæн дæр раттын ныхасы бар.)
(Арс, бирæгъ, рувас, æхсæрæг, хæфс, цæргæс, кæсаг.)
Хъ. Ацы цæрæгойты искуы федтат? (Сырддоны, хæфсыты
та – цады, кæсæгты – дуканийы.)
Фæлтæрæн миногонтимæ (Упражнение с прилагательными).
Мидис: сабитæ зылды слæууынц. Хъомылгæнæг сабитæй
иумæ порти æппары æмæ дзуры цæрæгойы ном, саби порти фæстæмæ хъомылгæнæгмæ баппардзæн æрмæстдæр
уæд, цæрæгойæн цавæр миниуджытæ ис, уый куы зæгъа.
Хъ. Рувас.
С. Налат, хинæйдзаг, давæгой.
Хъ. Арс.
С. Стыр, зылынкъах, æмбыдхор.
(Дзырдтæ: æхсæрæг, тæрхъус, хæфс, уызын, халон,
гъæркъæраг, сæгуыт æ. а.д.). Порти æппарын алы сабимæ
дæр радыгай.
Хъ. Хорз бахъуыды кодтам хъæддаг цæрæгойты. Ныр
æрбадут æмæ мæм лæмбынæг байхъусут.
Кæсы радзырд.
«Тæппуд тæрхъус». Æлдаттаты В.
Рувас тæрхъусы расырдта. Тæрхъус ма тыххæйты
йæ хуынкъмæ баирвæзт. Æрбадт йæ фæстæгтыл æмæ нык40

куыдта: «Ай мæнæн цы цард у? Алкæмæй, алцæмæй тæрс.
Æз мæхи доны куынæ баппарон!» Азгъордта тæрхъус
йæхи доны баппарынмæ. Доны былмæ куы бахæццæ, уæд
дзы хæфсытæ фæтарстысты æмæ сæхи доны бакалдтой.
Тæрхъус дзыхълæуд фæкодта: «Ай цы кусын! Мæхи
цæуыл сафын? Мæнæй ма тæппуддæртæ куы ис! − æмæ
раздæхт фæстæмæ. − Мæхи аххос у. Цæуылнæ зонын мæ
алыварс алцы æмæ алкæй?»
Уыйфæстæ раттын сабитæм фæрстытæ:
1. Цы ’рцыди тæрхъусыл?
2. Цы сфæнд кодта тæрхъус?
3. Тæрхъусæй тæппуддæр чи у?
4. Тæрхъусы дыууæ фæндæй растдæр кæцы у, донмæ
баппарын æви, алыварс цы æмæ чи ис, уыдоны зонын?
Хъомылгæнæг ма иу хатт кæсы тæрхъусы тыххæй æмæ,
сабитæй кæй бафæнда, уыдонæй иу райдайы радзырд,
иннæ та йæ кæронмæ ахæццæ кæны.
Байхъусы цалдæр сабимæ сæ фæндонмæ гæсгæ.
Хъ. (равдисы жирафы ныв). Баззади ма нæм иу цæрæгойы
ныв. Цавæр цæрæгой у? Кæм цæры?
Сабитæй домы 2−3 хатты цæрæгойы ном зæгъын.
Хъ. Сабитæ, байхъусут-ма Уалыты Лавренты æмдзæвгæ
«Жираф»-мæ.
а) Жираф нæ сырддоны куыдта,
Жираф зæрдиагæй куырдта:
«Ныффысс иу-мын фыстæг мæ мадмæ,
Мæ мадмæ − Африкæйы дардмæ!»
(Хъомылгæнæг æмдзæвгæ кæсы 2−3 хатты.)
Хъ. Цавæр мыр хъусæм ацы цæрæгойы номы? Жираф, жираф ([ж]).
Дзурæм иумæ: жираф (2–3 хатты.)
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б) «Шофыр машинæйыл цæуы,
Машинæ гуыв-гуыв кæны». (Дзурынц 2–3 хатты иумæ,
стæй иугай.)
Хъ. Дзырдтæ: шофыр æмæ машинæ.
Цавæр мыр хъусут ацы дзырдты та?
Ш-шофыр, машинæ ([ш]).
Бузныг, сабитæ. Нæ иннæ фембæлдмæ. Хæрзбон.
11-æм ахуыры сахат
Темæ: «Мыртæ [л] æмæ [р]». (Ныхасы мырон культурæ)
Нысантæ:
– Сбæрæг æмæ ныффидар кæнын мыртæ [л], [р]-йы
растдзурынад хицæнæй, дзырды кæцы ран лæууынц.
– Мыртæ раст дифференциаци кæныныл архайын
тексты; раст аразын фарстон хъуыдыйæдтæ.
– Архайын сæрмагондæй пайда кæнын номдарæй
гуырынон хауæны бирæон нымæцы.
Архайын тагъддзуринаг алы хуызы темпæй æмæ
интонацитæй дзурыныл.
Сабиты разæнгард кæнын хуызджын радзырдтæ дзурыныл.
Архайæн фæрæзтæ: Сæ нæмтты мыртæ [л], [р] кæмæн
ис, ахæм нывтæ. (Спайда кæнæн ис канд номдартæй нæ,
фæлæ æндæр ныхасы хæйттæй дæр).
Тагъддзуринаг: «Цъил», æмдз. «Аллон-биллон», æмдз.
«Рувас».
Ахуыры нывæст
(Сабитæ зылды лæууынц, хъомылгæнæг кæсы цыбыр
æмдзæвгæтæ.)
Хъ. Аллон -биллон!
Тынг æвиллон.
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Арв ысчъиллон,
Хохмæ схилон.
Арвыл зилон…
(Цæрукъаты А.).
Рувас бастад кафынæй,
Реуа-реуа-реуатæ.
Рувас хъæды æрфынæй,
Реуа-реуа-реуатæ.
Рамæсты йæм æхсæрæг,
Реуа-реуа-реуатæ…
(Уырымты П.)
– Сабитæ, æмдзæвгæйæ хицæн дзырдтæ кæсдзынæн, сымах лæмбынæг хъусут:
Аллон, рреуа,
Биллон, æрррфынæй.
– Хетæг, цавæр мыр хъусыс? (Кæсы ма дзырдтæ иу хатт).
Саби дзуапп радта.
– Цавæр мыр дæм хъуысы, Зæринæ, фыццаг дзырды: рреуа. (Сабийы дзуапп.)
– Зауыр, дзырд «аллон»-ы та? (Дзырд ал-л-лон-ы хъусын
[л].)
– Дзырд а-л-л-л-он-ы мыр [л] кæцы ран лæууы?
Зæгъут иумæ: а-л-л-л-он. (2–3 хатты.)
Сабиты дзуаппытæ.
Тагъддзуринаг
«Зилы, зилы, зилы цъил,
Иумæ йыл фæкæнæм цин!»
(Гаглойты Григол)
Хъ. Сабитæ, иумæ-ма радзурæм ацы дыууæрæнхъоны,
сыгъдæг дзурæм алы дзырд дæр. Интонацийæ бæрæг
кæнæм мыр [л].
(Хъомылгæнæг æмæ сабитæ иумæ дзурынц тагъддзуринаг
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æмæ цъилау æрзилынц.)
Хъ. Кæцы дзырдты фехъуыстат мыр [л]? (Зи-л-л-л-ы; цъилл-л.)
(Зилы, цъил – дзурынц сабитæ иумæ 2–3 хатты.)
– Тынг хорз бахъуыды кодтат мыр [л].
Хъазт «Фехъус мыр».
Хъ. Сабитæ, æз уын цы дзырдтæ бакæсон, уыдоны бацархайын хъæуы мыр [р] рахицæн кæнын. Мыр [р] куы фехъусат, уæд къухтæй хъустыл хæцут.
Дзырдтæ: ррагъ, рувас, ррихи, ррон, рррæдыд. (2–3 хатты
сæ дзурынц, стæй рабæрæг кæнынц мыр [р].
Хъазт «Кæцы ран цы лæууы?»
– Стъолыл – 6 нывы, мыр [л] æмæ [р] кæмæн ис сæ нæмтты,
ахæмтæ. Сабитæ сæ федтой æмæ бахъуыды кодтой, цы
цæй фæстæ лæууы, уый.
а) Рахонын иу сабийы, нывтæ куыд нæ уына, афтæ
йæ слæууын кæнын. Саби хъуамæ радзура нывтæн сæ
нæмттæ, куыд сæ бахъуыды кодта, афтæ.
б) Хъомылгæнæг сабимæ равдисы ныв (зæгъæм, рувасы
ныв) æмæ йæм фарст ратты:
– Ай цы у, Светæ? (Рувас.)
– Зауыр, цавæр мыр хъусыс дзырд «Рувас»-æн йæ райдианы? ([Р]).
(Р-р-р-у-в-а-с.)
– Фатимæ, цалдæр рувасы та куыд рахонæн ис? (Рувæстæ)
(Р-Р-Р-увæстæ).
– Бирæ рувæстæн ис цы? (Къæдзилтæ, цæстытæ, хъустæ.)
(Равдисын сæ нывы.)
– Мæдинæ, «лллампæ»-йы фыццаг мыр цы у? ([Л]).
Афтæ 4–5 сабимæ байхъусын.
Нывтæ: рагъæн, радио, раздарæн, род, рувас, рæхыс,
лампæ, лæппу, лæдзæг, лимон, бæлон. (Р-р-р-агъæн; р-ррод; р-р-радио; р-р-раздар-р-р-рæн; р-р-рувас; р-р-рæхыс;
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л-л-лампæ; л-л-лæппу; л-л-лæдзæг.)
Хъ. «Къæрр, къæрр, къæрр – къæркъæраг,
Хъæды фæдисон – гæркъæраг».
– Хъæды фæдисон цы у? Цы къæрр-къæрр кæны бæласы
сæрæй?
Сабиты дзуаппытæм байхъусын æмæ сæм равдисын
гæркъæраджы ныв (хъазæн, кæннод сабитæй искæй
гæркъæраджы ролы равдис).
Хъ. (гæркъæрагмæ фарст ратты): Чи дæ, чи? (Æз дæн
гæркъæраг.)
Хъ. Чи дæ, чи? (Гæркъæрагмæ фарст ратты.) Æз дæн
гæркъæраг.
Хъ. Гæркъæраг дзурын дæр зоны. Афæрсут æй: «Кæм цæры? Ардæм куыдæй æрбафтыд? Цы кусы рæвдауæндоны?
(Сабитæ фæрстытæ дæттынц «гæркъæрагмæ радыгай.)
– Нæ гæркъæраг ма нымайын дæр зоны. Афæрсут æй:
«Гæркъæраг, гæркъæраг, цал къæдзилы дын ис? (Мæнæн ис
иу къæдзил.)
(Алы саби дæр ратты фарст «гæркъæрагмæ»; бафæрсын
3–4 сабийы.)
1 с. Цал цæсты дын ис, гæркъæраг?
2 с. Цал хъусы дын ис?
3 с. Цал базыры дын ис? (Æмæ афтæ дарддæр.)
(Фæрстытæн дзуапп лæвæрд цæудзæн æрмæстдæр уæд,
саби æххæст хъуыдыйадæй фарст куы сараза.)
Хъ. Иттæг хорз арæхсут, сабитæ, фæлæ ма уын дæттын иу
хæслæвæрд. Байхъусут дзырдтæм æмæ мыр [л] куы фехъусат, уæд зарут: ля-ля-ля, мыр [р], уæд та – роро, роро, роро.
(Дзырдты хъуамæ мыртæ сыгъдæг хъуысой.)
Дзырдтæ: лæвар, рагъæн, лауыз, род, рон, лимон, лæдзæг,
равдисын, лæппу, рагон, рагъ, лæгдзинад, зиллакк, радио,
пиллон, бæлон, трактор.
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Кæронбæттæны хатдзæг.
Хъ. Хæрзбон. Нæ иннæ фембæлдмæ.
12-æм ахуыры сахат
Темæ: «Æз æмæ мæ буары хæйттæ».
Нысантæ:
– Ныффидар кæнын сабиты дзырдуаты буары хæйтты
нæмттæ; цæмæн хъæуынц, уый зонын.
Амонын рахиз æмæ галиу къух, рахиз æмæ галиу
къах; пайда кæнын фæрсдзырдтæ: сæрæй − бынæй;
размæ − фæстæмæ; рахизмæ − галиумæ; разæй −
фæстейæ; фарст «цæуыл?»-æн дзуапп дæттын æххæст
хъуыдыйæдтæй.
− Дзырдуатмæ бахæссын бæрцбарæн миногонтæ:
бæрзонддæр-ныллæгдæр; зæвæт, уæраг. Химæ зилын
æнæнизы хос у, уый æмбарын кæнын.
Архайæн фæрæзтæ: хъазæн чындз.
Ахуыры нывæст
(Сабитæ æмæ хъомылгæнæг зылды цæуынц.)
Хъомылгæнæг йæ фæрстытæн домы раст æмæ æххæст
дзуапп.
Зæгъæм, мырон фæлтæрæн: … Ша-ша-ша,
				
Ша-ша-ша,
Шартæ балхæдта Саса…
(Айларты Чермен)
– Цæй æххуысæй фехъуыстат æмдзæвгæ?
С. Махæн ис хъустæ. Хъустæ хъусынæн хъæуынц.
Хъ. (Сабиты иугай басмудын кæны духимæ, фæткъуымæ…)
Цæй æххуысæй бамбæрстат духийæн йæ тæф?
С. Ис нын фындз. Фындз æмбары тæф.
(Афтæ дарддæр алы сабийæн дæр ныхасы бар раттын, бу46

ары хæйттæй алкæй тыххæй дæр куыд радзурой.)
Хъазт «Дзуапп мæ фарстæн ратт».
а) Хъ. Цы ис сæрыл? (Амоны сабитæй искæй сæрмæ.)
С. Сæрыл ис дзыккутæ, цæсгом, хъустæ.
– Цæсгомыл та цы ис? (Амоны йæхи цæсгоммæ, стæй
хъазæн чындзы цæсгоммæ дæр.)
С. Цæстытæ сты цæсгомыл. Фындз, дзых, рустæ, роцъо,
былтæ дæр сты цæсгомыл (амонынц сæхиуыл).
– Къухыл та цы ис? (Равдисы йæ къух.)
С. Къухыл ис æнгуылдзтæ, ныхтæ, арм.
– Къахæн та цы ис? (Уæраг, зæвæт, æнгуылдзтæ, ныхтæ.)
Хъ. Зæгъут-ма иу хатт, цы ис къахæн?
(Сабитæ дзурынц 2–3 хатты иумæ: «зæвæт, уæраг» æмæ
амонынц сæхиуыл, кæм ис уæраг, зæвæт.
Змæлгæ хъазт «Къæхтæ».
Хъ. Сабитæ, цалгай сты нæ къухтæ æмæ нæ къæхтæ?
(Дыгæйттæ.)
Хъомылгæнæг равдисы рахиз къух æмæ дзуры:
– Ацы къух хонæм рахиз. Р-Р-Р-ахиз къух.
Зæгъут иумæ: «рахиз» æмæ мæм алчидæр йæ рахиз къух
равдисæд. Кæрæдзийæн салам раттут уæ рахиз къухæй.
(Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.)
Хъ. (схъил кодта галиу къух). Ацы къух та хонæм галиу.
Гал-л-л-л-иу къух.
Зæгъут иумæ: «галиу къух», равдисут уæ галиу къухтæ, –
домы хъомылгæнæг сабитæй.
Ирон адæмон хъазт «Чепена». (Хоровод.)
Хъомылгæнæг баиу кодта магнитофон æмæ райста
хъазæн чындз йæ къухмæ. (Хъуысы музыкæ.)
Хъ. Сабитæ, лæмбынæг кæсут, цы архайд æвдисдзæн,
уымæ. Архайын хъæуы ныхæстæ бахъуыды кæныныл дæр.
Хъомылгæнæг райста хъазæн чындз æмæ дзуры:
– Рахиз къахæй Чепена,
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Ой! Ой! Чепена! (Хъазæн чындзæн йæ рахиз къахыл
рахæцы, цыма цæугæ кæны, афтæ.)
– Галиу къахæй Чепена,
Ой! Ой! Чепена! (Ныр та чындзæн йæ галиу къахыл размæ
рахæцыди).
– Размæ цæуы Чепена,
Ой! Ой! Чепена! (Хъазæн чындзы стъолыл размæ рацæуын
кæны.)
– Фæстæмæ цæуы Чепена,
Ой! Ой! Чепена! (Фæстæмæ рацæйцæуын кæнын хъазæн
чындзы.)
Хъ. Уæ зæрдæмæ цæуы нæ кафт, сабитæ? А-ма, уæдæ,
иумæ бафæлварæм. Слæууæм зылды.
(Сабитæ зылды слæууынц æмæ хъомылгæнæджы амындмæ
гæсгæ архайынц «Чепена» кафын æмæ зарын.)
Д∕хъазт «Зæгъ раст». I хæслæвæрд.
Мидис: хъомылгæнæг равдисы хъазæн чындз.
Мæнæ – чындз. Чындзæн ис сæр, цæсгом, фындз, рустæ.
Ис ын дыууæ къухы æмæ дыууæ къахы.
Цавæр буары хæйтты нæмттæ нæ загътон? (Дзуры ма иу
хатт.)
(Сабитæ иугай дзурынц, цы буары хæйтты нæмттæ нæ
загътой, уыдон.)
II хæслæвæрд. «Бæрзонддæр – ныллæгдæр».
Хъомылгæнæг рахоны иу сабийы размæ. Саби лæмбынæг
кæсы йе ’мбæлттæм æмæ галиуырдæм æвзары, ныллæгдæр
чи у, уыцы сабиты, рахизырдæм та – бæрзонддæр чи у, уыдоны. Саби хъуамæ йæ равзæрст бамбарын кæна.
Зæгъæм: Алан у бæрзонд лæппу,
Алинæ та – ныллæг чызг.
Алинæ у Аланæй ныллæгдæр.
Алан та у Алинæйæ бæрзонддæр.
(Алы сабийæн дæр ныхасы бар раттын.)
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III хæслæвæрд. «Уæле – дæле», «Сæрæй – бынæй».
Мидис: хъомылгæнæджы фæрстытæн саби хъуамæ дзуапп
ратта, мæнæ ацы фæрсдзырдтæй пайда кæнгæйæ: «сæрæй
– бынæй».
– Дæ къæхтæ дæле сты, Светæ, æви уæле?
– Дæ фындз, Аслан, разæй и æви фæстейы?
– Æхсар, ай дæ рахиз къух у æви дæ галиу?
– Дæ ацы æнгуылдз къахыл и æви къухыл?
– Зæвæт уæле вæййы æви дæле? (Æмæ афтæ
дарддæр.)
Уæгъд рæстæг ма «Чепена» иу хатт акафын æмæ азарын.
Хъ. Хæрзбон. Нæ иннæ фембæлдмæ.
13-æм ахуыры сахат
Темæ: «Фынджы уæлхъус хидарыны æгъдæуттæ.
Нысантæ:
– Сабиты ахуыр кæнын, фынгыл бадгæйæ хи куыд
дарын хъæуы, ууыл.
– Архайын рæдыдæн раст аргъ скæнын сюжетон
нывы мидисмæ гæсгæ. Хъомыл кæнын сабиты, хорз
хъуыддæгтæй дæнцæгтæ æрхæсгæйæ.
– Архайын цыбыр хуымæтæг хъуыдыйæдтæ аразын,
бæрæг дзырдæй спайда кæнгæйæ.
Æгъдау æмæ уæздандзинад парахат кæнын.
Архайæн фæрæзтæ: 10 фишкæйы къоппы: цалдæр –
нывтимæ, иннæтæ – сыгъдæг.
4 хъазæн чындзы; фынг хæринæгтимæ; сюжетон нывтæ
хидарыны æгъдæутты тематикæйæ; хъазæн чындз
«Мæдинæйы» хъæлæс магнитон лентæйыл фыст, чызг
йæхицæй æппæлы.
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Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ уаты дуары цур лæууынц.
Хъомылгæнæджы къухы – хъазæн чындз. Хъазæн чындзæй
хъомылгæнæг сабиты расхой-басхой кæны.
Хъ. Сабитæ, дуар байгом кæныны размæ уæ зæрдыл
æрлæууын кæнут хидарыны æгъдæуттæ. Чи растдæр
æмæ æххæстдæрæй радзура, театрмæ цæугæйæ цавæр
æгъдæуттыл дзырдтам, уыдон, уый уаты дуар гом кæндзæн
фыццаг.
Сабитæ иугай архайынц хидарыны æгъдæутты тыххæй
радзурын. Чи куыд дзуры, афтæ дуар гом кæны æмæ уатмæ
хизы.
(Хистæрæн бынат ратт; хъæрæй ма дзур: чызджы бауадз дæ разæй: чызгæн фæндаг ратт æ. а. д.)
Хъ. Хорз бахъуыды кодтат фæндагыл хидарыны æгъдæуттæ
дæр. Мæнмæ гæсгæ, Мæдинæ æппындæр æгъдауæн ницы
æмбары.
– Кæм фæрæдыди Мæдинæ?
Байхъусын сабиты фиппаинæгтæм, стæй хатдзæгтæ
скæнын.
Д∕хъазт «Раст у æви нæ?»
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ зылды бандæттыл æрбадынц.
Хъомылгæнæг баиу кодта магнитофон æмæ домы, цæмæй
сабитæ лæмбынæг байхъусой нæ уазæг «Мæдинæмæ».
Чызг дзуры: «Уый æз дæн. Хъуыды ма мæ кæнут? Сымах мæн барæвдыдтат, рæсугъд къаба мыл скодтат, мæ
сæрыхъуынтæ мын ныффастат. Æз уыдтæн театры, мæ
разæй чи бадт, уыцы лæппуйæн йæ къафетт аскъæфтон,
фæлмæн бандоныл фæхъеллау кодтон. Спектаклы фæстæ
трамваймæ æппæты разæй багæпп кодтон, зæронд нанайы мæ фæстæ фæуагътон, нана алæудзæн, уый бирæ
фæбадт. Рудзынгæй кæсæг мæхи скодтон æмæ билет дæр
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нæ балхæдтон. Ныр сымахмæ æрбахæццæ дæн. Уатмæ мæ
уæ разæй кæй нæ бауагътат, уый тыххæй уыл мæ мады сардауон.
Хъ. Куыд уæм кæсы, сабитæ, ацы чызг раст у æви нæу?
Æмæ уæм цæмæн афтæ кæсы? (Байхъусын сабиты
хатдзæгтæм.)
Хъ. Лæмбынæг хъуыстат, сабитæ, æмæ раст дзырдтат
Мæдинæйы æнæгъдау миты тыххæй. Цавæр æнæгъдау ми
бакодта, кæм фæрæдыди чызг? Иу хатт ма радзурут, хи
куыд дарын хъæуы театры, уынджы, уазæгуаты?
Сюжетон нывтæм гæсгæ радзур.
Хъ. (хъазæн чындзмæ дзурæгау). Мæдинæ лæмбынæг
æркæс махимæ мæнæ ацы нывтæм, байхъус сабитæм,
цæмæй алкæм дæр дæхи дарын зонай фынгыл бадгæйæ.
(Сабитæ иугай дзурынц, нывты цы архайд цæуы, уыдоны тыххæй, хъомылгæнæг та сын сæ дзуаппытæ æххæст
кæны, кæм хъæуа, уым.)
Д∕хъазт «Фынгыл хидарыны æгъдау».
Хъомылгæнæг сабиты æргом здахы, хъазæн чындзыты
къуымы цы фынг лæууы, уымæ.
– Сабитæ, цы ис фынгыл?
(Фынгыл ис алыхуызон хæринæгтæ: къафеттæ, чашкæты
цай, печенитæ; фæткъуытæ).
– Сбадын кæнут нæ хъазæн чындзыты фынгмæ хæстæгдæр
сæ бандæттыл. «Мæдинæйы» дæр ма ферох кæнут.
Хъомылгæнæг тагъд-тагъд, сабиты къуырдтытæ
кæнгæйæ, хъазæн чындз «Мæдинæйы» абадын кодта бандоныл. Февнæлдта къаффеттæм æмæ сæ йæ дзыппы
æвæры, фæткъуы – иннæ дзыппы. Цайцымæнмæ къух бадаргъ кодта æмæ цай акалдта.
Хъ. Сабитæ, куыд уæм кæсы, раст у «Мæдинæ»? Чи радзурдзæн, фынгыл бадгæйæ хи куыд дарын хъæуы?
Байхъусын сабитæм, стæй хъомылгæнæг хатдзæг скæны.
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Хъ. Раст стут, сабитæ. Фынгыл хæринаг æвæрд æрцыд, уæд
хъуамæ, кæрæдзийæн «табуафси» зæгъгæйæ, иугай сбадат.
Фынгыл бадгæйæ хи уæздан дарын хъæуы. Къафетт уа,
печени уа, райсын хъæуы иугай. Хæрды фæстæ та зæгъын
хъæуы «бузныг».
Хъ. Уæхи цардæй-ма мын, сабитæ, дæнцæгтæ æрхæссут.
Уе ’хсæн «Мæдинæйы» хуызæттæ ис æви нæй?
– Иу хатт-ма мын радзурут, хи куыд дарын хъæуы фынгыл
бадгæйæ. Байхъусын 3–4 сабимæ. (Кæрæдзийæн зæгъын
«табуафси»; хæлоф ма кæн; хæргæ-хæрын дзургæ ма кæн;
дæ къух куы не ‘ххæсса, уæд дæ фарсмæ бадæгæй ракур:
«табуафси, ратт мын фæткъуы», «бузныг» зæгъын.)
Хъ. Тынг хорз, сабитæ, ныр сымах зонут, фынгыл хи куыд
дарын хъæуы, уый. Иннæ хатт та цæудзыстæм нана æмæ
бабамæ уазæгуаты. Ирон фынгыл цавæр хæринæгтæ хордтой, уый базондзыстæм.
Дзургæ хъазт.
Хъ. Мæнæ къоппы ис фишкæтæ. Нывмæ гæсгæ фишкæ
чи сиса, уый дзуры, хи куыд фæдары фынгыл бадгæйæ,
æрмæст хъуыдыйады зæгъын хъæуы дзырд: табуафси; бузныг; хæлар.
Байхъусын 3–4 сабимæ, кæд ма рæстæг уа, уæд иннæтæн
дæр ныхасы бар раттын.
Хъ. Абон ма иу хатт нæ зæрдыл æрлæууын кодтам
адæмы астæу хидарыны æгъдæуттæ. Цыбырæй базонгæ
стæм, фынгыл бадгæйæ хи куыд дарын хъæуы. Нæ иннæ
фембæлды лæмбынæгдæр æрныхас кæндзыстæм фынгыл
хидарыны æгъдæуттæ æмæ ирон хæринæгты тыххæй.
Хæрзбон. Нæ иннæ фембæлдмæ.
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14-æм ахуыры сахат
Темæ:«Зымæг».
Нысантæ:
– Хи царды хабæрттыл дзургæйæ ахуыр кæнын,
афæдзы афонтæй кæцыйы цыдис архайд, уый сбæрæг
кæнын. Ныхасы мидæг пайда кæнын хуымæтæг даргъ
хъуыдыйæдтæй.
Дарддæр архайын лæвæрд дзырдтæн сæ миниуæг
сбæрæг кæныныл.
– Хъуыдыйады грамматикон арæзтмæ фылдæр æргом
здахыныл архайын баст ныхасы мидæг (саби дзуры,
хъомылгæнæг та йын йæ радзырд фыссы, кæннод интервьюты хуызы беседæ аразы).
– Мыртæ [цъ] æмæ [чъ] сыгъдæг дзурыныл архайын,
цы дзырдты æмбæлынц, уым. Ахуыр кæнын дзырдтæ
хайгай дих кæныныл.
Сабиты разæнгард кæнын иронау дзурынмæ.
Ахуыры нывæст
(Хъомылгæнæг æмæ сабитæ рудзынджы раз лæууынц æмæ
боны ахасты тыххæй дзурынц.)
Хъ. Абон мах зымæджы тыххæй радзырдтæ хъуыды
кæндзыстæм. Ахъуыды-ма кæнут, цы вæййы æрмæстдæр
зымæджы. (Мит, уазал, ихындзæгтæ, дзоныгътæ æмæ афтæ
дарддæр.)
Хъ. Мит та цавæр вæййы, сабитæ? (Хъыстхъыстгæнаг,
урс, хæмпус, фæлмæн.)
– Боныхъæд та цавæр вæййы зымæг?
(Сабитæ иугай дзурынц: уазал, мит фæуары , тымыгъ
хæссы).
– Бæлæстæй та цы зæгъын у уæ бон?
(Бæлæстæ сæ фæллад уадзынц; «фынæй кæнынц»: митæй
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сæхи бамбæрзтой, афтæмæй.)
– Цæрæгойтæ æмæ мæргътæ та? Адоны тыххæй та цы
зæгъдзыстут?
(Зымæгон мæргътæ уазалæй нæ тæрсынц, фæлæ сын
хæринаг дæттын хъæуы, уый тыххæй æмæ зымæг
мæргътæн хæринаг ссарын зын у).
Хъазт «Интервью».
Хъ. Цавæр дзырдтæ ис зæгъæн зымæджы тыххæй, Зæлинæ?
Мæнæ-ма микрофонæй радзур, цæмæй дæ æнæхъæн
рæвдауæндоны сабитæ дæр фехъусой.
(Сывæллон дзуры: «Митджын у зымæг. Боныхъæд у уазал. Тымыгъ хæссы, фæлæ уæддæр зымæгон æрдз вæййы
рæсугъд æмæ сыгъдæг.) Байхъусын 2–3 сывæллонмæ.
Хъ. Уæ интервьютæ уын æнæхъæн рæвдауæндон дæр фехъуыста, хуыздæр чи радзырдта зымæгон æрдзы тыххæй,
уый радзырд та æз мæнæ ныййарджыты къуымы бафидар
кæндзынæн. Уадз æмæ уæ мадæлтæ дæр зоной, куыд аив
дзурут иронау, уый.
Сымах зæрдæмæ та кæй радзырд тынгдæр фæцыд æмæ
цæмæн? (Байхъусын сабиты хъуыдытæм.)
Змæлгæ хъазт «Миты гæлæбутæ æмæ дымгæ».
Мидис: сабитæ дыууæ къордыл дих кæнынц: иутæ –
«Миты гæлæбутæ» æмæ «дымгæ» – иннæтæ.
Дымгæ куы æрбадымы: « у-у-у-у», уæд гæлæбутæ уаты
зилдух кæнын сисынц. Дымгæ æрсабыр æмæ «гæлæбутæ»
бадынц зæххыл.
Иннæ зылды «гæлæбутæ» уыдзысты «дымгæ», «дымгæ»
та – «гæлæбутæ». (Хъазынц 2–3 хатты.)
Хъомылгæнæг ма иу хатт дзуры, сабитæ зымæджы
миниуджытæй кæцытæ ранымадтой, уыдон: (уазал, митджын, тымыгъ æмæ уадхæссæг); æмæ мит цавæр у?
(Фæлмæн, хæмпус, урс, хъыстхъыстгæнаг, æрттиваг.)
– Базонут-ма, цæй тыххæй дзурдзынæн ныр та: зымæг
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æви миты. Чи тагъддæр базона хъæугæ дзырд, уый мæм
сдзурдзæн: «Уары урс фæлмæн хæмпус…» (Мит.)
– Цæй тыххæй радзырдтон? (Миты тыххæй.)
– Цы загътон миты тыххæй?
(Уары урс, фæлмæн, хæмпус мит.)
Зымæджы тыххæй дæр радзурын.
Хъазт «Удæгас» дзырдтæ».
I вариант.
Мидис: хъомылгæнæг æмбарын кæны, хъазт афтæ цæмæн
хуыйны, уый. Ацы хъазты «дзырдты» ролы хъаздзысты
сабитæ.
Зæгъæм: Фатимæ, ды уыдзынæ дзырд «бæлæстæ».
– Цавæр дзырд уыдзынæ, Фатимæ? (Бæлæстæ.) Домы,
цæмæй дзура хъæрæй.
– Сабитæ, цавæр дзырд у Фатимæ? (Бæлæстæ).
– Ды, Димæ, дзырд «бамбæрзта». Светæ та – «мит».
(Хъомылгæнæг Фатимæмæ цы фæрстытæ радта, алы
сабимæ дæр уыдон дæтты, сабитæ та дзуапп дæттынц.) Нæ
дзырдтæ лæууынц фæрсæй- фæрстæм (равдисы, сабитæ
куыд лæууынц, уый). Фыццаг Фатимæ зæгъы йæ дзырд
«бæлæстæ», стæй Димæ, фæстагмæ дзуры Светæ-«мит».
(Сывæллæттæ дзурынц сæ дзырдтæ, хъомылгæнæг та
æмбарын кæны, сабиты уыцы дзырдтæй кæй рауайы хъуыдыйад: «Мит бамбæрзта бæлæстæ». Бафидар кæны,
хъуыдыйады дзырдтæ куыд лæууынц, уый.
Хъомылгæнæг
домы,
цæмæй
«дзырдтæ»-сабитæ
фæйнæрдæм ацæуой; къухы æмдзæгъд фехъусгæйæ ногæй
сæ бынæтты æрлæууой.)
– Раст слæууыдысты нæ «дзырдтæ?» (Алы саби дæр аив
æмæ хъæрæй дзуры йæ дзырд æмæ райсы, йæ фæстæ
цы «дзырд» лæууы, уый къух. Иннæ сабитæ лæмбынæг
кæсынц æмæ хъусынц, кæд рæдийой, уæд раст кæнынц
«дзырдтæ».)
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II вариант.
Сабитæй йæхи лæмæгъдæр чи равдыста, уымæй хъомылгæнæг домы, цæмæй фæстаг «дзырдмæ» бацæуа æмæ йæ
зæгъа: (Бæлæстæ).
Саби-«дзырдтæй» иуы иуварс алæууын кæны.
Хъ. Цавæр дзырд рахаудта нæ хъуыдыйадæй? (Бæлæстæ.)
– Цавæр дзырдтæ ма баззад нæ хъуыдыйады? (Мит,
бамбæрзта).
– Цы нæм рауад, дзырд «бæлæстæ» куы рахицæн кодтам,
уæд? (Мит бамбæрзта.)
Афтæ хъуыдыйады алы дзырдимæ дæр ис ахæм архайд
равдисæн.
Цыппаррæнхъонтæ мыр [цъ] æмæ [чъ]- имæ.
Хъ. (аив кæсы дзырдтæ). Цал уæнгыл радих кæндзынæн
дзырд?
(Кæд сабиты бон нæ уа, уæд хъомылгæнæг æмбарын
кæны, дзырд хъæрæй æмæ хайгай раст дзургæйæ, цæмæй
сывæллоны бон уа банымайын, цал хатты æрлæууыд
дзургæйæ.) Цал хатты æрлæууыдтæн, уал уæнджы ис дзырды.
Кæронбæттæны ма хъомылгæнæг домы, цæмæй, мыртæ цъ
æмæ чъ кæцы дзырдты ис, уыдон дæргъвæтинæй радзурой.
15-æм ахуыры сахат
Темæ: «Зымæг».
Нысантæ:
– Дарддæр ахуыр кæнын сабиты хуымæтæг даргъ
хъуыдыйæдтæ аразыныл. «Кæсыныл» фæлтæрын,
хъуыдыйады мидæг дзырдтæ сæ бынæттæ баивгæйæ.
Хъуыдыйады мидæг дзырдтæ кæрæдзи фæстæ раст
бæттын, стæй сæ, сæ бынæттæ ивгæйæ, раст «бакæсын».
Ахуыр кæнын, иухуызон зæлынад кæмæн ис, ахæм
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дзырдтæ хъуыды кæнын. Фæлтæрын алыхуызон
хъæлæсыуагæй сыгъдæгдзуринæгтæ дзурыныл.
Рагагъоммæйы куыст. Хъомылгæнæг рагацау æртæ
сабиимæ ахуыр кæны 2 хъуыдыйады: «Зелим ласы дзоныгъ», «Дзоныгъ быры йæхæдæг». Фыццаг хъуыдыйады
алы саби дæр хъуыдыйады грамматикон арæзтмæ гæсгæ
дзырдты рæнхъæвæрд раст бахъуыды кæны. Дыккаг хъуыдыйады сабитæй алчидæр йæ дзырд дзурдзæн, æрмæст
æртæ сабийы дзурынц иумæ.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ хъазынц «дзырдтæй».
Йæ цурмæ рахоны, рагацау цы сабиты бацæттæ кодта,
уыдоны. Домы, цæмæй сæ дзырдтæ зæгъой хъæрæй æмæ
аив: «Зелим», «ласы», «дзоныгъ».
Хъ. Цы радзырдтой сабитæ-«дзырдтæ?»
С. Зелим ласы дзоныгъ.
Хъ. Цавæр дзырд у фыццаг, дыккаг, æртыккаг? (Сабитæ
дзурынц сæ хъуыдытæ.)
Хъ. Чи уæ равдисдзæн «сабитæй» арæзт хъуыдыйады
дзырд «ласы?»
(Сабитæ амонынц.)
Хъ. Ныр та ацы сабитæй аразæм æндæр «дзырдтæ».
Байхъусут-ма сæм. (Хъомылгæнæджы домæнмæ гæсгæ
дзурынц дзырдтæ: «дзоныгъ»; «быры»; «йæхæдæг»).
Хъ. Бамбæрстат сæ? (Сабиты дзуаппытæм байхъусын.)
– Цымæ, цæуылнæ бамбæрстат, сабитæ цы дзурынц, уый?
Цæмæй сæ раст бамбарæм, уый тыххæй цы бакæнын
хъæуы?
(Кæд сабитæн зын уа дзуапп раттын, уæд сын хъомылгæнæг
æмбарын кæны йæхæдæг: «Нæ сæ бамбæрстам уый
тыххæй, æмæ æртæйæ дæр иумæ дзурынц. Цæмæй хъуыдыйад фехъусæм æмæ бамбарæм, уый тыххæй хъуамæ
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сабитæ сæ дзырдтæ дзурой иугай, кæрæдзи фæдыл.)
Хъ. Иугай-ма зæгъут дзырдтæ радыгай.
– Цавæр хъуыдыйад нæм рауад.
С. «Дзоныгъ быры йæхæдæг».
Хъазт «Базон дзырд». 1-аг хъазт.
Хъомылгæнæг ракæны размæ æртæ сабийы.
1-аг – «чызг», 2-аг – «уарзы». Дзырдтæ дзуры хъæрæй,
цæмæй сæ иууылдæр фехъусой.)
3-аг сабийæн йæ хъусы бадзурдзæн дзырд «къафетт».
Хъ. Цавæр дзырд загътон æртыккаг сабийæн? (Байхъусын
сабиты хъуыдытæм, (4–5 сабимæ), стæй хъомылгæнæг
йæхæдæг дзуры, дзырдтæй цы хъуыдыйад æрхъуыды кодта, уый.)
(Чызг; уарзы; къафетт.)
«Чызг уарзы къафетт».
(Сабитæ цы дзырдтæ æрхъуыды кодтой æртыккаг
сабийæн, уыдонæй цалдæр хъуыдыйады аразы. Фыццаг дыууæ сабиимæ æртыккаг слæууы йæ ног дзырдимæ,
иннæтæ та кæсынц хъуыдыйад: «Чызг уарзы хъазын» æ.
а. д.)
2-аг хъазт.
Дзырдтæ сæ бынæттæй баив æмæ «бакæс» хъуыдыйад:
«Уарзы чызг кафетт?».
«Кафетт уарзы чызг?». (Алы хъуыдыйады дæр фæстаг
дзырд интонацийæ сбæрæг кæнын æмæ скæнын хатдзæг:
дзырдтæ иу сты, хъуыдыйæдтæ та – алыхуызон.)
Хъомылгæнæг кæсы, сабитæн зонгæ чи уа, ахæм æмдзæвгæ.
Хъазт «Бафтау дзырд» кæннод «Дарддæр зæгъ».
Ныхæстæ кæсгæйæ, алы ранхъæй дæр фæстаг дзырд нæ
бакæсы. Сабитæ сæхæдæг хъуамæ ссарой хъæугæ дзырд.
Зæгъæм:
1. Миты гæлæбутæ тæхынц.
2. Миты гæлæбутæ æрттивынц.
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3. Миты гæлæбутæ хъыст-хъыст кæнынц.
4. Миты гæлæбу тайы.
Алы хатт дæр хъæугæ дзырд куы ссарынц, уæд хъомылгæнæг
сабитæн бамбарын кæны, хъуыдыйад сæм кæй рауад,
уый, æмæ ма йæ иу хатт иумæ радзурынц, хъуыдыйады
дзырдтæ хъæлæсыуагæй раст æмæ аив дзургæйæ.
Хъ. Бузныг, сабитæ. Хорз архайдтат абоны ахуырты. Нæ
иннæ фембæлдмæ. Хæрзбон.
16-æм ахуыры сахат
Темæ: «Хойраджы продукттæ».
Нысантæ:
– Зæрдыл æрлæууын кæнын хойраджы продуктты
нæмттæ (5–7);
Зонын, цæмæн хъæуынц; цавæр хæринæгтæ скæнæн
ис ацы продукттæй; кæм сæ самал кæнæм; цы уавæры
æфснайд цæуынц.
– Иртæстон хауæны номдартæй аразын номон хауæны
номдартæ;
– Архайын, цæмæй сабитæ æмбарой, хойраджы
продукттæ адæймагæн куыд зынаргъ сты, уый.
Архайæн фæрæзтæ: нывтæ – хойраджы продукттæ:дзул,
дзидза, къафетт, æхсыр, айк, ссад æ.а.д., гæнæн кæд уа,
уæд та продукттæ равдисын. Рагацау бакæсын радзырд
«Иу æрдæг Фатъийæн». Токаты Дз. чиныг «Ирон æвзаг
рæвдауæндоны».
Ахуыры нывæст
(Хъомылгæнæг дзуры æртæ хойраджы продукты ном):
«Иу, дыууæ, æртæ, дзур мæ фæстæ!»
Æхсыр – дзидза – цай;
Царв – цыхт – дзул æмæ афтæ дарддæр.
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(Сабитæ дæр хъуамæ радзурой, хъомылгæнæг цы дзырдтæ
загъта, уыдон – 2–3 хатты.)
Хъазт «Цæмæй цы рауайдзæн?»
(Хъомылгæнæг равдисы продуктты ныв, кæннод продукттæн сæхи æмæ дæтты хуызæг).
Зæгъæм: «Айкæй цы рауайдзæн?» (Хъайла)
(Сабитæ хъуамæ дзуапп раттой номон хауæны номдарæй.)
– Ссадæй рауайдзæн (дзул).
– Æхсырæй рауайдзæн (цыхт).
– Дзидзайæ рауайдзæн (катлет).
– Фæткъуыйæ рауайдзæн (дон).
– Картофæй рауайдзæн (картофджын).
Хъазт «Афтæ у?»
Хъазты пайда кæнын вазыгджын хъуыдыйæдтæй бæттæг
«тæ»-имæ.
Цыхт – агуывзæйы, цай та – тæбæгъы. Афтæ у?
Кампот ныккодтон ведрайы, дон та – чашкæйы. Афтæ
у?
Цай скодтон тебæйы, катлет та – цайданы. Афтæ у?
Чъири – кастрункæйы, борщ та – тебæйы. Афтæ у?
Æхсыр – тæбæгъы, кас та – агуывзæйы. Афтæ у?
(Сабитæ архайынц хъуыдыйад сраст кæныныл.)
Хъомылгæнæг дæтты ног хæслæвæрдтæ сабитæн:
– Фаризæт, къафетт къоппы сæвæр, печенитæ та – тæбæгъы.
– Светæ, ратт Хетæгæн печени, къаффет та сæвæр дæ дзыппы.
– Зауыр, ды райс фæткъуы, Сосланæн та ратт кæрдо.
(Хъомылгæнæг иннæ сабитæй домы, цæмæй, се ’мбæлттæ
цы хæслæвæрдтæ æххæст кодтой, уыдоны тыххæй ма иу
хатт радзурой æмæ рабæрæг кæной хойраджы продуктты нæмттæ.)
Бакæсын радзырд «Иу æрдæг Фатъийæн» æмæ беседæ саразын.
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«Хъазæн чындз Мæдинæйы гуырæнбон».
(Пайда кæнæм предметты макеттæй.)
Хъ. Мæдинæйæн абон у йæ гуырæнбон. Мах уыдзыстæм
уазджытæ, Мæдинæ та нæ хынцгæ кæндзæн. Фыццаг уал
бахæрдзыстæм дзидзайæ лывзæ, уæлибæх (цыхтджын),
салат джитъри æмæ пъамидорæй, стæй цай бацымдзыстæм
тъорт æмæ къафеттимæ, кампот та гагадыргътæй конд
уыдзæн.
(Хъомылгæнæг сабитæм фæрстытæ ратты, цы цæимæ
хæрдзысты Мæдинæйы гуырæнбоны?)
Хъ. Сабитæ, гуырæнбоны лæварæн Мæдинæйæн нæ зарæг
азарæм.
(Сабитæ зылды лæууынц, хъомылгæнæг йæ къухмæ райста
хъазæн чындз æмæ зарынц зарæг иумæ.)
«Гуырæнбоны зарæг». Джимиты Кларæйы ныхæстæ.
17-æм ахуыры сахат
Темæ: «Транспорт».
Нысантæ:
– Сабиты зæрдыл æрлæууын кæнын, транспорты
тыххæй цы зонынц, уый. Архайын æддæгбынатон
æмæ иртæстон хауæнты номдартæй пайда кæнын лексикон фæлтæрæнты: «Цæуæм уазæгуаты горæтмæ»,
«Æз райдайдзынæн, ды кæронмæ ахæццæ кæн», «Зæгъ
раст».
– Архайын хъазæныл радзырд æрхъуыды кæнын æмæ
йæ найзусть бахъуыды кæныныл.
– Дзырдты мырон анализ: «Ссар ныв».
Транспорты цæугæйæ хидарыны æгъдæуттæ зæрдыл
дарын.
Архайæн фæрæзтæ: алыхуызон транспорты нывтæ æмæ
хъазæнтæ – сюжетон ныв «Уæзласæн машинæ», нывтæ:
мотоцикл, поезд, нау доны, ракетæ, хæдтæхæг, троллейбус,
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автобус, трамвай æмæ афтæ дарддæр.
Ахуыры нывæст
Сабитæ зылды лæууынц.
Хъомылгæнæг сабитæн байуары алы транспорты нывтæ
æмæ сæ домы радзурын:
1. Фæлтæрæн: «Уазæгуаты цæуæм горæтмæ».
– Цæуыл ацæудзынæ ды, Хетæг, горæтмæ?
Алы саби дæр йæ нывмæ гæсгæ дзуры:
Æз ацæудзынæн горæтмæ машинæйыл.
Æз ацæудзынæн науыл.
Æз ацæудзынæн поездыл æмæ афтæ дарддæр.
2-аг фæлтæрæн: «Æз райдайдзынæн, ды кæронмæ ахæццæ
кæн».
(Хъомылгæнæг амонæн фæйнæгыл транспорты нывтæ
дыгæйттæй фидар кæны кæрæдзи фæстæ.)
Зæгъæм: Машинæ цæуы фæндагыл, нау та ленк кæны денджызы.
(Фыццаг нывы тыххæй дзуры хъомылгæнæг йæхæдæг,
дыккаг нывы тыххæй та дзуры саби, стæй аразынц алы
дзырдимæ дæр хъуыдыйад.) Зæгъæм:
Машинæ цæуы фæндагыл, нау та ленк кæны доны.
Трамвай цæуы æфсæнвæндагыл, хæдтæхæг тæхы уæлдæфы
æ. а. д.
I
II
Нывтæ: Машинæ – нау
Трамвай – хæдтæхæг
Мотоцикл – нау
Хæдтæхæг – автобус
Нау – ракетæ
Ракетæ – поезд
Трактор – хæдтæхæг
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3-аг фæлтæрæн: «Цы цæимæ у хæлар?»
(Цæдисон хæуæны номдартæй пайда кæнын, темæимæ
баст фæрстытæн дзуапп дæтгæйæ.)
Машинæ «хæлар» автобусимæ у æви дзулимæ?
Хæдтæхæг «хæлар» арвимæ у æви донимæ?
Нау «хæлар» денджызимæ у æви зæххимæ?
Поезд «хæлар» фæндагимæ у æви арвимæ? (æ. а. д. алы
сабийæн дæр ныхасы бар раттын).
Улæфты рæстæг «Хæдтæхæг».
Сабитæй алчидæр слæууы йæ къахфындзтыл, къухтæ
ивазы хæрдмæ, стæй сбадынц ныллæг сæ уæрджытыл,
къухтæ фæйнæрдæм базыртау айсынц æмæ дзурынц:
Мах тæхæм, тæхæм уæлиау, (Фестынц уæлæмæ.)
Мах тæхæм, тæхæм ныллæг, (Æрбадынц ныллæг.)
Дард
тæхæм,
тæхæм,
тæхæм,
(Атæхынц
хъомылгæнæгæй дард.)
Мах тæхæм, тæхæм хæстæг. (Хъомылгæнæгмæ æрбатæхынц.)
(2–3 хатты ахъазын, цæмæй ныхæстæ бахъуыды кæной.)
«Уæзласæн машинæ».
Æрныхас кæнын æмæ саразын радзырд нывмæ гæсгæ.
Цавæр у уæзласæн машинæ?
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ иумæ архайынц радзырд радзурыныл:
Хъ. Мæнæ ай у уæзласæн машинæ. (Равдисы ныв.)
Цæйас у машинæ?
С. Машинæ у дынджыр, бæрзонд, даргъ.
Хъ. Ацы машинæ ласы алыхуызон уаргъ.
Цы ис машинæйæн уаргъ ласынæн?
С. Ис ын стыр даргъ гуыффæ.
Мæнæ ай та у йæ кæбинæ – бады дзы шофыр. (Амонынц
шофырмæ.)
Хъ. Машинæйæн фæсте гуыффæ ис, разæй та – матор.
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Размæ та цæй фæрцы цæуы уæзласæн машинæ?
С. Ис ын цыппар тымбыл цалхы. Цæлхытæ зилынц,
машинæ размæ цæуы .
Радзырд 2–3 хатты дзурынц сабитæ радыгай, цæмæй йæ
бахъуыды кæной.
Мырон анализ:
Хъомылгæнæг темæимæ баст нывты нæмттæ аив æмæ
сыгъдæг дзуры, цæмæй сабитæм мыртæ раст хъуысой.
Домы, цæмæй бацамоной ахæм ныв, йæ номы æвзаг
кæмæн «скусын кæны матор»: р-р-ракетæ, хæдтæхæг, верр-ртолет; автобус, нау, тр-р-рак-тор-р-р-р, машинæ, тр-рроллейбус, поезд, мотоцикл, тр-р-рамвай.
Хъ. Тынг хорз, сабитæ, ныр та ма мын иу хатт радзурут, чи
уæ цавæр транспортыл ацыд горæтмæ уазæгуаты. (Сабитæ
архайынц.)
Хæрзбон. Нæ иннæ фембæлдмæ.
18-æм ахуыры сахат
Темæ: «Дæсныйæдтæ». (Професситæ.)
Нысантæ:
– Радзырды мидис хи ныхæстæй дзурыныл архайын.
Сбæлвырд кæнын дзырд «дæсныйад»-ы нысан.
Бæрæг дæсныйады кусæджы чи хъæуы, уыцы предметты нæмттæ зонын.
Алы хуызы архайдмæ гæсгæ базонын, цавæр дæсныйад ис адæймагмæ. (Пантомимæ.)
Архайын, цæмæй сабитæ алы куыстæн дæр аргъ
кæнын зоной.
Архайæн фæрæзтæ: Хъантемыраты Кларæйы радзырд
«Ма тæрс». Чиныг «Нæ хурты хуртæн», 210 фарс.
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Ахуыры нывæст
I. Хъомылгæнæг кæсы радзырд æмæ ратты сабитæм
фæрстытæ:
1. Цæуыл дзуры фыссæг радзырды?
2. Цæмæн схуыдтой радзырд «Мæ тæрс»?
3. Гыццыл чызг Ленæйы кæдæм бакодтой скъоладзаутæ?
4. Цæуыл фæци радзырд?
Байхъусын сабиты дзуаппытæм æмæ ма иу хатт бакæсын
радзырд.
Хъ. Сабитæ, ныффыссæм-ма фыстæг иннæ рæвдауæндонмæ, уыдонмæ ахæм чиныг нæй. Сымах мын дзурут,
радзырдæй цы бахъуыды кодтат, уый, æз та фысдзынæн.
Уадз æмæ уыцы сабитæ дæр базонгæ уой ацы радзырдимæ.
Хъомылгæнæг цалдæр сабийы размæ ракæны, сабитæ
сæхæдæг æвзарынц, чи дзурдзæн фыццаг, дыккаг, чи
радзурдзæн радзырды кæрон. Хъомылгæнæг фыссы.
Иннæ сабитæ та лæмбынæг хъусынц æмæ хатдзæгтæ
кæнынц: раст аразынц хъуыдыйæдтæ, афтæ зæгъын
æмбæлы æви нæ.
Змæлгæ хъазт «Аэробикæ». Икъаты Вл.
Иу, дыууæ, æртæ, цыппар,
Къухтæ – гуырыл.
Къухтæ риуы размæ тил, –
Кафгæ, –
Д ’алыварс æрзил.
Гæпп фæстæмæ,
Гæпп фæстæмæ,
Гæпп, гæпп, гæпп
Кæныс мæнмæ.
Рæвдздæр, фæндыр,
Рæвдздæр цæгъд.
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Хистæр, сабитæн æмдзæгъд!
Хъомылгæнæг ма иу хатт æрныхас кæны радзырдыл: «Ма
тæрс».
«Цы куыстгæнæг уыди Бæройты лæг?
Кæм куыста? Цавæр дæсныйад æм уыди?
Хъ. Раст зæгъут, Бæройты лæг уыди милиционер. Куыста
милицæйы.
– Æмæ йæ куыст цæй мидæг ис?
С. Адæмы хъахъхъæны; къæрныхты ахсы….
Хъ. Æртæ дзырдæй чи сараздзæн хъуыдыйад, иу дзырд
«милиционер» куыд уа, афтæ.
(Сабитæ дзурынц иугай, хъомылгæнæг, кæм хъæуы, уым
сраст кæны сабиты.)
– Цавæр дæсныйæдтæ ма зонут?
(Байхъусын сабитæм).
Хъ. Ахъуыды-ма кæнут, цавæр предмет хъæуы милиционеры йæ куысты?
Сабиты хъуыдытæ.
Хъ. Хуыйæджы дæсныйад кæмæ ис, уыцы адæймаг та цы
фæкусы?
С. Хуыйы дарæс: къабатæ, хæлаф, хæдон; палтотæ.
Хъ. Цавæр кусæнгæрзтæй пайда кæны хуыйæг йæ куысты?
(Æндах; судзин; хæсгард; мел; ручкæ; хъуымац; цæппæртæ.)
Хъ. Дзабырхуыйæг та цы куыстгæнæг у?
(Хуыйы дзабыртæ, туфлитæ; цалцæг кæны цырыхъхъы
бынтæ.)
– Цавæр кусæнгæрзтæ хъæуы дзабырхуыйæджы та?
(Зæгæл; бурæмæдз; дзæбуг; судзин.)
Хъ. Дохтыр та цы куыстгæнæг у, сабитæ?
(Рынчынты дзæбæх кæны; байхъусы; тæвд бары; уколтæ
кæны.)
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– Йæ куысты та цавæр кусæнгæрзтæ хъæуы дохтыры?
(Хостæ, шприцтæ, бæмбæг, судзинтæ, тæвдбарæн).
Хъ. Иуныхасæй, хуыйæг цы хуыйы? (Хуыйæг хуыйы
дарæс.)
– Дзабырхуыйæг цы хуыйы? (Дзабырхуыйаг хуыйы æмæ
цалцæг кæны къахыдарæс.) æмæ афтæ дарддæр.
Хъазт «Базон-базон». Цавæр дæсныйад ис ацы адæймагмæ? Хъомылгæнæг архайдæй равдисы цалдæр хуызы
дæсныйады: рæвдауæг (цыма пъолтæ швабрæйæ сæрфы.)
Сабиты дзуапп: − Рæвдауæг швабрæйæ сæрфы пъол.
Пианист (цыма пианинæйыл цæгъды.)
Дохтыр (цыма рынчынмæ хъусы) æмæ афтæ дарддæр.
Кæронбæттæны, сабитæй кæй фæнды, уый архайдæй
(мимикæйæ) равдисы алы хуызы дæсныйæдтæ, хъомылгæнæг та хъуамæ базона: цавæр дæсныйад ис, саби кæй
равдыста, уыцы адæймагмæ.
Хъ. Хæрзбон. Нæ иннæ фембæлдмæ.
19-æм ахуыры сахат
Темæ: «Спорт».
Нысантæ:
– Сабиты дзырдуаты ныффидар кæнын алы дæсныйæдты хуызтæ.
– Базонгæ кæнын сабиты дзырд «спорт»-ы нысанимæ: цавæр спорты хуызтæ ис, цы пайда у спорт
«æнæниздзинадæн? Дзырд «спортивон»-имæ бабæттын номдар: (спортивон зал, спортивон ерыстæ,
спортивон дарæс æ.а.д.) Архайын вазыгджын
дзырдтæ аразын.
– Мыртæ [хъ] æмæ [къ] сыгъдæгдзурыныл архайын
фæлтæрæн «Æвзаг»-æй пайда кæнгæйæ.
Алы хуызы ерысты архайынмæ разæнгард кæнын сабиты.
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Рагагъоммæйы куыст: ерыстæ равдисын спортивон
хъæзтытæй.
Цæстуынгæ æрмæг: чиныг «Нæ хурты хуртæн». Айларты
М. 149 ф. «Лæппутæ»; Дауырæ, 187 фарс. «Аэробикæ»;
2 зылды: сырх, бур.
Сюжетон нывтæ алы хуызы спортæй архайджытимæ (велосипедист; футболист; хоккеист; фигурист). Спортивон дарæсы нывтæ (кедтæ, футболкæ, кроссовкæтæ),
спортивон инвентары нывтæ (велосипед; къахдзоныгътæ:
къæлæтджынтæ; «бæх», порти; æ.а.д алы хуызы предметы нывтæ).
Ахуыры нывæст
Хъ. Уæ райсом хорз, сабитæ!
Знон нæм рæвдауæндоны цы хъæлдзæг уыди. Скъоладзаутæ
дæр ма нæм уазæгуаты уыдысты. Цымæ, цæмæн?
Байхъусын сабитæм.
Хъ. Раст загътат. Знон нæ рæвдауæндоны ерыстæ цыдысты. Скъоламæ кæй цæттæ кæнæм, уыцы сабитæ æмæ
фыццæгæмкъласонты æхсæн цыдысты ерыстæ.
Дзырд «ерыс» куыд æмбарут, сабитæ?
(Сабиты дзуаппытæм байхъусын, стæй хатдзæгтæ
скæнын.)
Хъ. Сабитæ, ерыстæ цæмæй цыдысты: хæрынæй,
дзурынæй, зарынæй, кафынæй?
(Хъомылгæнæг алы хуызы фæрстытæ дæтты сабитæм.)
Сабиты дзуаппытæ: (гæпп кæнынæй, тырыса хæссынæй,
порти æппарынæй; æ.а.д.)
Хъ. Ерыстæ: хæрдмæ гæпкæнынæй, дæргъмæ гæпкæнынæй, чыргъæдмæ порти æппарынæй, тырыса хæссынæй,
лидзынæй − иу ныхасæй куыд схонæн ис?
Сабитæй алчи йæ хъуыды зæгъы.
Ацы ерысты хуызтæ хауынц спортмæ.
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Хъ. Цавæр ерыстæ уыд, уæдæ, сабитæ, нæ рæвдауæндоны?
(Спортæй ерыстæ; спортивон ерыстæ.)
Хъ. Куыд хъуыды кæнут, цæмæн хъæуы спорты архайын?
Байхъусын 3–4 сабимæ.
Хъ. Цавæр спорты хуызтæ зонут?
Ерыстæм цæттæ кæнгæйæ цы ми кæнынц спортсментæ?
(Лидзынц; гæпп кæнынц дæргъмæ, хæрдмæ; ленк кæнынц
æ.а.д.)
Ерыстæ та кæцы ран цыдысты рæвдауæндоны?
С. Спортивон залы.
Хъ. Цавæр дарæс уыди нæ ерысгæнджытыл?
(Урс майкæтæ æмæ сау шортиктæ – иу къорды архайджытыл. Цъæх шортиктæ æмæ сырх майкæтæ та – иннæ
къорды спортсментыл.) (Цыфæнды æндæр хуызтæ дæр.)
Улæфты минут «Аэробикæ». (Дауырæ.)
Хъ. Ерыстæ куыд цыдысты, уый федтам. Цæмæй сымах бон дæр уа спортивон ерысты архайын, уый тыххæй
æмраст слæуут æмæ иумæ мæ фæстæ дзурут:
1, 2, 3, 4. (Нымайынц.)
Рæвдздæр у, –
Дæ бынат ар. (Зылды æрлæууын.)
Къæхтæ – иумæ,
Къухтæ – ’ндæгъд.
Гæпп фæстæмæ,
Гæпп фæрсмæ,
Гæпп, гæпп, гæпп кæныс мæнмæ.
Къæхтæ радгай размæ ’ппар. (Гæпп кæнынц
хъомылгæнæгмæ, размæ.)
1, 2, 3, 4 (ногæй та нымайынц),
Къухтæ – гуырыл.
Кæн гуыбыр (æргуыбыр кæнын, къухтæй астæутыл
хæцгæйæ.)
Сæмраст кæн (раст ыслæууын.)
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Гъеныр дæ гуыр,
Къухтæ риуы размæ тил – (къухтæ размæ тилы.)
Гæпп фæстæмæ, гæпп фæрсмæ,
Гæпп, гæпп, гæпп кæныс мæнмæ. (Хъомылгæнæджы
’рдæм та гæпп кæнынц.)
1, 2, 3, 4.
(Хъазт цæуы 1−2 хатты.)
(Хъомылгæнæг бафидар кодта спорты алы хуызы сюж.
нывтæ амонæн фæйнæгыл.)
Хъ. Æркæсут лæмбынæг нывтæм æмæ зæгъут, цавæр спорты хуызтæ базыдтат?
Сабитæй алкæй ныхасмæ дæр байхъусын, кæд сын зын уа
кæцыдæр спорты хуыз равзарын, уæд сын æй хъомылгæнæг
йæхæдæг æмбарын кæны, кæннод сæм ратты алы хуызы
фæрстытæ.
Зæгъæм: Гæппытæгæнæг. Фарст: «Цæй сæрты гæпп кæны?
Кæд гæпп кæны, уæд чи у?» (Гæпгæнæг.)
Хъ. Байхъусут цыппаррæнхъонтæм. (Айларты Михал.)
1. Райсомæй Æмзоры
Иунæг хатт куы фенис:
Хъазæн фæзмæ згъоры,
Бирæ уарзы теннис.
− Куыд уæм кæсы, сабитæ, теннис спорты хуыз у? Теннисæй
чи хъазы уый та куыд хонæм? (Теннисист.)
2. Уалдзæджы у, сæрды,
Дзиу, зæгъай, Ахболæй,
Хъазын ис сæ зæрды
Ерысæй футболæй.
− Футболæй чи хъазы уыдон чи сты? (Футболисттæ.)
3. Ким цæрдæг æвналы,
Абырсы Иналы.
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Уый хæцы хъæбысæй, –
Дзурынц уæд: « Æрбырс æй!»
− Зæгъут-ма, сабитæ, цæмæй хæцы Ким? (Хъæбысæй.)
2–3 хатты дзурынц иумæ хъомылгæнæджы фæстæ:
Хъæбыс – хъæбысæй.
Хъæбысæй чи хæцы, уый та у хъæбысæйхæцæг.
Зæгъæм иумæ:
хъæбысæйхæцæг (2–3 хатты).
Хъомылгæнæг, мыр «хъ» кæй бон нæу зæгъын, уыдонæн бабар кæны цалдæр дзырды уæнггай дзурын: хъæд, хъæд-даг;
хъæд-бын, хъæд-рæ-бын; хъæбыс, хъæ-быс-хæст, хъæндил; хъæ-пæн. Æ.а.д.
IV. Хъ. Æз дзурдзынæн дзырдтæ иугай, сымахæй алчидæр
мæ дзырдмæ бафтаудзæн дзырд «спортивон».
Зал (спортивон зал).
Къорд – спортивон къорд.
Ерыс – спортивон ерыс.
Дзабыртæ – спортивон дзабыртæ.
Скъола – спортивон скъола (æ. а. д.).
Д∕хъазт «Дарæсмæ гæсгæ равзар спортивон инвентарь».
Хъомылгæнæг спортивон инвентарь æмæ спортивон
дарæсты нывтæ стъолыл æвæры. Сабиты дыууæ къордыл радих кæны. Иу къорд æвзары спортивон дарæс сырх
зылдмæ, иннæ та – спортивон инвентарь бур зылдмæ.
(Нывты астæу, спортмæ чи нæ хауы, ахæм предметтæ
дæр ис.)
Йе спортивон дарæс кæннод инвентарь цавæр спорты
хуызмæ хауы, уый чи растдæр радзура, уыцы къорд «Ерысты» рамбулдзæн.
Кæронбæттæны хатдзæгтæ.
Хъ. Нæ иннæ фембæлдмæ.
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20-æм ахуыры сахат
Темæ: «Æфсады бæрæгбон».
Нысантæ:
– Зонгæ кæнын сабиты дзырдтæ «æфсæддон»
æмæ «хæрзиуæджы» нысанимæ. Æмбарын кæнын,
æфсæддон цин бæрнон хъуыддаг кæй у, уый.
Архайын темæимæ баст сюжетон нывтæм гæсгæ цыбыр радзырдтæ аразын.
– Мыр [хъ] сыгъдæг дзурыныл ахуыр кæнын, фæлтæрæн «Æвзаг»-æй спайда кæнгæйæ. Дзырдтæ:
æфсæддон, хъайтар, хъæбатыр, майдан, орден сабиты дзырдуаты ныффидар кæны.
– Алыхуызы радзырдтæ æмæ æмдзæвгæты руаджы
сæрыстырдзинады æнкъарæнтæ æвзæрын кæнын
сабитæм æфсад æмæ райгуырæн зæхмæ.
Рагагъоммæйы куыст: Бæрæгбоны размæ бакæсын
сабитæн иу-цалдæр радзырды, æмдзæвгæйы нæ Иры хæстон
хъайтартæ æмæ ныры рæстæджы æфсæддонты тыххæй.
Сабитæн бабар кæнын, цæмæй, сæ фыдæлтæ æфсады
кæмæн уыдысты, уыдон сын сæ къамтæ æрбахæссой.
Ахуырты размæ хъомылгæнæг къултыл бафидар кодта
къамтæ, темæимæ баст сюжетон нывтæ. Цыбырæй радзурын Плиты Иссæйы тыххæй, равдисын ын йæ къам.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг кæсы Цæгæраты Гигойы
«Æфсадмæ».
«Ацы хорз бæлццæттæ чи сты?
Афтæ кæдæм кæнынц тагъд?
Уыдон æххæст лæгтæ систы,
Не ’фсадмæ цæуынц ныр та…
Райгуырæн бæстæйы уарзтæй
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æмдзæвгæ

Се ’взонг зæрдæтæ сты дзаг.
Адон лæудзысты цырддзастæй,
Н’ арæнтыл ма цæуа знаг!»
Хъ. Ахъуыды-ма кæнут, сабитæ, æмæ зæгъут, цавæр бæрæгбонтæ зонут.
Сабитæ иугай дзурынц.
I. Хъ. Абон дæр та у бæрæгбон. Цымæ, цавæр бæрæгбон у?
Уаты æрзилæм æмæ лæмбынæг нывтæм æркæсæм.
(Къулыл – хæстон хъайтар Плиты Иссæйы къам.) Сабитæ,
чи у, цымæ, ацы адæймаг? Цы куыстгæнæг?
Сабитæй кæй фæнды, уымæн ныхасы бар раттын.
Хъ. Раст зæгъут. Ацы адæймаг у Плиты Иссæ. Иссæ у
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты инæлæр. Йæ риуыл та цы ис,
цымæ?
Сабитæ: медаль, орден, стъалытæ.
Хъ. Сабитæ, медаль иронау хонæм майдан.
Иумæ дзурæм: майдан – майдантæ. (2–3 хатты.)
Цал майданы ис Иссæйы риуыл?
(Иссæйæн йæ риуыл ис бирæ майдантæ æмæ ордентæ.)
Хъ. Майдантæ æмæ ордентæ, стъалытæ, уыдон иу ныхасæй
хонæм хæрзиуджытæ.
Зæгъæм иумæ: хæрзиуæг – хæрзиуджытæ. (2–3 хатты.)
Хъ. Байхъусут-ма:
II. Æмдзæвгæ «Цины бон».
«Хъазгæ, райгæ хур ыскаст,
Худынц, кæс, йæ тынтæ!
Дæттæ ферттывтой æваст
Айнæджы рæбынтæй.
«Цæй, гыцци, хæрзбон, хæрзбон!» –
Дзуры фырт йæ мадмæ, –
«Æз цæуын мæ цины бон
Кадджындæр æфсадмæ!...»
			
Баситы Мысост
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Сабитæй кæй фæнды, уымæн ныхасы бар раттын, цæмæй
йæ фыды тыххæй радзура, къамтæй цы стенд сарæзтой,
уымæ сын се ’ргом раздахгæйæ.
Хъ. Сымахæй та æфсæддон суæвын кæй фæнды æмæ
цæмæн?
Сабитæй алчи йæ хъуыдытæ дзуры.
Хъ. Цæмæй уæ хорз æфсæддонтæ рауайа, уый тыххæй та
ныр архайын хъæуы спортæй, спортивон хъæзтытæ уын уæ
уæнгтæ фидар кæнынц. Райгуырæн бæстæ хъахъхъæнынæн
хъæддых æмæ хъæбатыр фæсивæд хъæуы.
Улæфты рæстæг
Иу, дыууæ, æртæ, цыппар,
Рæвдздæр у,
Дæ бынат ар.
Къæхтæ – иумæ,
Къухтæ – ’ндæгъд.
Гæпп фæстæмæ,
Гæпп фæрсмæ,
Гæпп, гæпп, гæпп кæныс мæнмæ.
Иу, дыууæ, æртæ, цыппар,
Къæхтæ радгай размæ ’ппар.
(1–2 хатты ахъазын. Ныхæстæ зонгæ сты раздæры
ахуыртæй.)
Кæронбæттæны хатдзæг.
Хъ. Сабитæ, уæдæ æфсæддонтæ цавæр хъуамæ уой?
С. Хъæддых, хъæбатыр, цæрдæг, сæрæн.
Хъомылгæнæг кæсы Балаты Альберты æмдзæвгæ «Ме
’фсымæр – æфсæддон».
Сабитæн æмдзæвгæ зонгæ у æмæ йæ хъомылгæнæджы
фæндонмæ гæсгæ азардзысты.
Хъ. Мæнмæ гæсгæ, сымахæй хорз æфсæддонтæ рауайдзæн,
æмæ нæ Фыдыбæстæйæн знагæй тас нæ уыдзæн.
Нæ иннæ фембæлдмæ. Хæрзбон.
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21-æм ахуыры сахат
Темæ: «Уалдзæг».
Нысантæ:
– Рабæрæг кæнын сабиты зонындзинæдтæ афæдзы
афоны тыххæй, цавæр бæрæггæнæнтæм гæсгæ йæ
базыдтой. Архайын хъомылгæнæджы фæрстытæм
гæсгæ радзырдтæ аразын.
– Хъуыдыйæдтæ аразын бæттæг «уый тыххæй æмæ»имæ, фарст «цæмæн»-æн дзуапп дæтгæйæ.
– Мыртæ [с] æмæ [ш] дифференциаци кæнын.
Дзырдуат: донуайæн; къанау; къуыбар; хъармдæр;
æртавын; тайын; хæл-хæл кæнын; æрбатæхын.
Цымыдисы æнкъарæнтæ æвзæрын кæнын уалдзыгон
æрдзмæ сабиты зæрдæты.
Архайæн фæрæзтæ: алыхуызы предметтæ; мыр с æмæ ш
кæмæн ис сæ нæмтты, ахæм нывтæ. Зылд – дыууæ дихы
конд. Сюжетон нывтæ темæмæ гæсгæ.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг ратты сабитæм цалдæр фарсты.
Фæрстытæн дзуапп дæттын хъæуы, цыбыр радзырд
куыд рауайа, афтæ.
Зæгъæм: Цавæр афæдзы афон уыди?
Кæд ралæууыд уалдзæг?
Цæмæн ралæууы уалдзæг?
Куыд ралæууы уалдзæг?
Цавæр бæрæггæнæнтæм гæсгæ базыдтат, уалдзæг
у, уый? æ. а. д.
Сабитæ иугай архайынц.
Фæлтæрæн «Афтæ цæмæн у?»
Хъазт «Зæгъ раст».
Хъомылгæнæг дзуры фарстон нысанимæ хъуыдыйæдтæ,
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сабитæ сын хъуамæ грамматикон æгъдаумæ гæсгæ раст
дзуаппытæ раттой:
Ракалдысты бæласы сыфтæ æви къалиутæ?
Тæхынц цъиутæ æви миты гæлæбутæ?
Хæл-хæл кæны дон æви бон?
Ныддымст бæласы къуыбар æви цæппæр?
Æрбатæхынц лыстæг цæрæгойтæ æви цъиутæ хъарм
бæстæйæ?
Сæтты их æви мит?
Дид. хъазт «Цы цæй фарсмæ?»
Амонæн фæйнæгыл æхсæз-авд нывы рæнхъæвæрд, сæ
нæмтты – мыр [с] æмæ [ш]:
соскæ (сывæдæг): шашкæтæ; сæнæфсир; шахмæттæ;
сæгъ: сæтæлæг; машинæ; сæрвасæн; сырддонцъиу;
салфеткæ: саби; шайбæ; шифанер; шифер; шляпæ:
Хъомылгæнæг ратты фарст: «Цы ис соскæйы фарсмæ?
С. Соскæйы фарсмæ ис шашкæтæ.
Хъ. Шашкæты фарсмæ та цы ис?
Д∕хъазт «Равзар ныв».
Сабиты дыууæ къордыл радих кæнын.
Фыццаг къорд – «Саби».
Дыккаг – «Штурман».
«Саби»-йы къорд равзарынц, мыр [с] кæмæн ис сæ нæмтты,
ахæм нывтæ.
«Штурман» та – мыр [ш] кæмæн ис сæ нæмтты, ахæм
нывтæ.
Хъ. Мит цæмæн тайы?
С. Уый тыххæй æмæ хур хуыздæр æртавта зæхх.
Хъ. Кæрты астæуты къанæуттæ цæмæ згъорынц?
Сабиты дзуаппы хъуамæ уа бæттæг «уый тыххæй æмæ».
– Цæмæн хæл-хæл кæны къанауы дон? Уый тыххæй æмæ
мит тайы.
– Бæлæсты къуыбæрттæ дымсгæ цæмæн кæнынц?
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– Цъиутæ та цæмæн æрбатæхынц?
– Цæмæн фæзынынц лыстæг цæрæгойтæ? æ. а. д.
Дидактикон хъазт «Уалдзæг цы нæ вæййы».
Хъомылгæнæг ратты фарст: «Уалдзæг мит фæуары?»
С. Уалдзæг мит нæ фæуары.
Хъ. Уалдзæг бæлæсты сыфтæ буртæ æмæ сырхытæ
вæййынц?
С. Уалдзæг бæласы сыфтæ бур нæ вæййынц æ. а. д.
Базон-базон, уый кæд вæййы?
«Ног та сулæфыди зæхх,
Быдыр ранæй-ран фæцъæх.
Бæлас ракалдта сыфтæр,
Хъуысы тракторы къæр-къæр…
Чи йæ зоны, уый кæд вæййы?
С. Уалдзæг.
Хъазт «Æмдзæгъд кæн».
Хъомылгæнæг дзуры алы хуызы ныхасы хæйттæ.
Уалдзæгмæ чи хауы, ахæм дзырдтæ куы хъусой сабитæ,
уæд æмдзæгъд кæндзысты.
Дзырдтæ: тавы; сыфтæртæ згъæлынц; тайы; тымыгъ
хæссы; хæл-хæл кæны дон; хъарм; ирд; уазал; дымсынц;
æрбатахт, донкалæн; ихсаст; ныйих, митуард; хур; æ. а.
д. Зæгъæм: Æз равзæрстон сывæдæг (соскæ), уый тыххæй
æмæ дæн – «саби».
Æз равзæрстон шашкæтæ, уый тыххæй æмæ дæн «штурман».
Афтæ архайынц, цалынмæ нывтæ се ’ппæт дæр нæ фæуой,
уæдмæ.
Кæронбæттæн. Тагъддзуринаг радзурæм.
Са-са-са; -Са-са-са,
Шартæ балхæдта
Са-са! (2–3 хатты.)
Цæй, ныр нæ иннæ фембæлдмæ. Хæрзбон.
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22-æм ахуыры сахат
Темæ: «Уалдзæджы тыххæй æмдзæвгæтæ».
Нысантæ:
– Мыртæ [цъ] æмæ [ц] сыгъдæг дзурыныл архайын.
Сабитимæ Уалыты Лавренты æмдзæвгæ «Ахстæттæ» сахуыр кæнын. Архайын æмдзæвгæ аив дзурыныл.
Æмбарын кæнын сабитæн уалдзæджы ралæуд, куыд
хонынц ирон адæм мартъийы мæй?
– Сабиты ныхасы рæзтыл архайын.
– Уарзондзинады æнкъарæнтæ æвзæрын кæнын æрдзы рæсугъддзинæдтæм.
Раздæры ахуырты хъомылгæнæг раныхас кодта уалдзæджы æрдзы фæзындты тыххæй.
Æмбалдзинад парахат кæнын сабитæм.
Архайæн фæрæзтæ: сюж. ныв «Уалдзæг æрцыд». Нывы
æвдыст – уалдзыгон æрдз: сабитæ бæлæстыл фидар
кæнынц цъиутæн хæдзæрттæ: ихтæдзынджыты дон кæрты
астæуты уайы, сабитæ дзы гæххæттын наутæ уадзынц.
Ахуыры нывæст
Сыгъдæгдзуринаг: – Цъиу-цви-цорз!
Цъиу-цви-цорз!
Уалдзыгон хур нын у хорз!
(2–3 хатты радзурын.)
Хъ. «Цæуы мыст фæндагыл. Иуахæмы йæ размæ фæци
хæдзар. Куы ничи йæм ракаст, уæд мыст хæдзары æрцарди.
Иухатт дын æм чидæр дуар бахоста. Мыст дуар байгом
кодта æмæ уыны – йæ къæсæрмæ лæууы цыдæр æнахуыр
уазæг».
Сабитæ, куыд уæм кæсы, чи уыди уазæг? Радзурут радзырд
дарддæр.
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(Сабитæй алчидæр архайы радзырд йæхимæ гæсгæ радзурын.)
Хъомылгæнæг сабитæй æппæлы æмæ сæм ратты фæрстытæ:
– Цавæр афæдзы афон у ныртæккæ?
– Уалдзыгон мæйтæ цал сты æмæ ныртæккæ кæцы мæй у?
Сабитæ архайынц хъомылгæнæджы фæрстытæн дзуапп
раттыныл.
Хъ. Уалдзæджы фыццаг мæй та куыд хонынц ирон адæм?
(Уалдзæггæнæг, уалдзæджы сæр.)
Хъ. Ирон адæм уалдзæджы фыццаг мæй хонынц «тæргæйтты мæй». Цымæ, цæмæн?
Зæгъынц иумæ: тæргæйтты мæй (2–3 хатты), стæй
сабитæ дзурынц иугай сæ хъуыдытæ тæргæйтты мæйы
тыххæй, кæм хъæуа, уым сын хъомылгæнæг æххуыс кæны.
Хъ. Радзурут-ма цыбырæй уалдзæджы тыххæй.
С. Бонтæ фæдаргъ сты. Хур хуыздæр тавы зæхх. Миттæ
æмæ ихындзæгтæ тайынц. Алырдыгæйты дон уайы…
Хъомылгæнæг амонæн фæйнæгыл ныв фидар кæны æмæ
кæсы Уалыты Лавренты æмдзæвгæ.
Ахстæттæ
1. «Уалдзæг! Уалдзæг!» –
Худы бон.
Æрхы хъæлдзæг
Уайы дон.
2. Тагъд та хъæды
Зардзæн маргъ.
Маргъ йæ фæдыл
Сайдзæн мах.
3. Маргъы дæр
Хъæуы хæдзар:
Уа цæмæй
Рæсугъд йæ цард.
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4. Ахстæттæ
Ыскодтам мах,
Ног къуымты
Цæрдзысты тагъд.
5. Рауадздзысты
Уым лæппынтæ.
Зардзысты
Гыццыл лæппутæн.
Хъ. Зæринæ, куыд схуыдта поэт йæ æмдзæвгæ? Бакæс-ма,
Хетæг, нывмæ æмæ зæгъ, ныв æмæ æмдзæвгæйы ныхæсты
иумæйагæй цы ис?
(Сабитæм байхъусын.)
Хъомылгæнæг сабитæм алы хуызы фæрстытæ ратты.
С. Хур йæ хъарм тынтæй æртавта зæхх. Ихындзæгты дон
фæйнæрдæм згъоры кæрты. Арв у сыгъдæг. Бон у хъарм.
Цъиутæ бæлæстыл бадынц æмæ хъæлдзæг зарджытæ
кæнынц.
Хъ. Фатимæ, куыд фыссы поэт уалдзæджы тыххæй?
С. Уалдзæг, уалдзæг! – Худы бон.
Хъ. Ома æрдз райхъал, бæстæ цин æмæ уынæр фестад.
– Мæргъты тыххæй та цы зæгъы поэт æмдзæвгæйы?
С. Тагъд нæм æрбатæхдзысты мæргътæ æмæ та сæ зарæг
дардыл хъуысдзæн.
Хъ. Цæмæй мæргътæ махмæ æрбынат кæной, уый тыххæй
та сын цы скæнын хъæуы? Цы зæгъы поэт?
(Байхъусын сабиты дзуаппытæм æмæ ма иу хатт
æмдзæвгæйæ цалдæр рæнхъы бакæсын.)
… Маргъы дæр
Хъæуы хæдзар:
Уа цæмæй
Рæсугъд йæ цард.
Ахстæттæ
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Ыскодтам мах,
Ног къуымты
Цæрдзысты тагъд…
Хъомылгæнæг ма иу хатт кæсы æмдзæвгæ, уыйфæстæ та
йæ дзурынц иумæ аив.
Дзургæ хъазт «Дзедз æмæ дзедз».
Мидис: сабиты дыууæ къордыл радих кæнын. Иу къорд
фарстон хъуыдыйæдтæ дзурдзысты, иннæ къорд та дзуапп
дæтдзысты. (Ныхæстæ сабитæн зонгæ сты.)
– Уæлæ халон фæтæхы,
Дзедз æмæ дзедз!
– Йæ дзыхы та цы хæссы?
Дзедз æмæ дзедз!
– Йæ дзыхы та – хъæмпы хал!
Дзедз æмæ дзедз!
Хъæмпы халæй цы кæны?
Дзедз æмæ дзедз!
– Ахстон дзы сараза,
Дзедз æмæ дзедз!
Ахстонæй та цы кæны?
Дзедз æмæ дзедз!
– Лæппынтæ дзы рауадза,
Дзедз æмæ дзедз!
– Лæппынтæй та цы кæны?
Дзедз æмæ дзедз!
– Хуымæллæгмæ сæ арвита,
Дзедз æмæ дзедз! …
æмæ афтæ дарддæр.
81

«Ирон æвзаджы чиныг рæвдауæндоны», автор Токаты Дз.
Кæронбæттæны – змæлгæ хъазт «Цъиутæ». Сабитæ,
цыма цъиутæ сты, афтæ «ратæх-батæх» кæнынц уаты
астæу. Хъомылгæнæг дзуры: «Цъиутæ æртахтысты,
Донбыл æрбадтысты,
Найынц сæхи».
(Сабитæ бадынц ныллæг æмæ, цыма сæхи доны найынц,
афтæ сæ сæртæ æркъул кæнынц æмæ «базыртæ» батилынц.) Хъомылгæнæг та ногæй дзуры:
– Ног та стахтысты уæлæрвтæм æмæ зарджытæ кæнынц:
«Цъиу-цъви-цорз, цъиу-цъви-цорз,
Уалдзыгон хур нын у хорз». (2–3 хатты.)
23-æм ахуыры сахат
Темæ: «Фыдбылызæй дæхи бахиз».
Нысантæ:
– Сабиты разæнгард кæнын се ’мгæрттæн æмæ
хистæртæн хи царды хабæрттæ дзурыныл.
– Ахуыр кæнын радзырд «Тæссонд хид»-ы мидис
текстмæ хæстæг дзурыныл.
– Дзырдуат хъæздыгдæр кæнын хуызджын дзырдтæй.
Архайæн фæрæзтæ: 1 схемæ – хид цæугæдоны сæрты.
2 схемæ – хидæй иу фæйнæг – саст, цæуы йыл чызг.
3 схемæ – хидæй – фæйнæг саст, цæуынц ыл 2
лæппуйы.
4 схемæ – сабитæ зылды лæууынц æмæ цæуылдæр
ныхас кæнынц.
Рагагъоммæйы куыст. Бакæсын сабитæн уырыссаг
фыссæг Ю. Ермолаевы радзырд «Тæссонд хид», ратæлмац
æй кæнын; базон-базон доны тыххæй. (Дауырæ.)
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг дзуры базон-базон доны тыххæй.
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Сысы – арвы тыгъдмæ стæхы,
Миты хуызы зæхмæ здæхы,
Хуры хъарм тынтæм æртайы,
Фурды кæсæгты ныннайы,
Уайы. Рауайы дзы – цы?
Зон æй! Уæларты фыцы! (Дон.)
Сабиты хъуыдытæм байхъусын, стæй хатдзæг скæнын,
цæмæн афтæ хъуыды кæнынц?
(Кæд хъæуа, уæд хъомылгæнæг йæ къухтæй амоны, донæй
нæхи куыд æхсæм; цайдан пецыл куыд æвæры, ныккæны
дзы дон; не ’нгуылдзты æхсæн куыд ацæуы дон.)
Базон-базоны фæстаг дыууæ хъуыдыйады ма хъомылгæнæг
иу хатт бакæсы.
– Чи уæ куыд хъуыды кæны, сабитæ?
Цæй тыххæй у базон-базон?
Къухты дон фæлæудзæн?
(Байхъусы сабиты хъуыдытæм æмæ дыккаг базон-базон
кæсы цæугæдоны тыххæй.)
Уарынтæ, суадæттæ, цъитийы дон –
Уыдонæй бабирæ вæййы бынтон.
Сабитæ сæ хъуыдытæ дзурынц.
Хъ. Цæмæн афтæ хъуыды кæнут, сабитæ?
(Сабиты дзуаппытæм байхъусын æмæ ма иу базон-базон
хиды тыххæй бакæсын.)
3) Даргъ лæгæн – цыбыр рон. (Къанауыл – хид.)
Хъомылгæнæг базон-базонты дзуаппытæм гæсгæ хатдзæг
скæны, стæй домы сабитæй, цæмæй ма иу хатт лæмбынæг
байхъусой фыссæг Ермолаевы радзырд «Страшный
мостик»-мæ тæлмацгондæй.
«Хъæды кæрон бæлæсты бынты згъордта иу
цæугæдон. Иу былæй иннæ былмæ цæмæй бахизæн уа, уый
тыххæй йыл кæддæр чидæр скодта хид. Азтæ цыдысты
æмæ, хид цы фæйнæджытæй арæзт уыд, уыдон сабыргай
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сæттын байдыдтой. Иубон Зæринæ фæцæйцыд хъæдмæ,
хидмæ куыд бахызт, афтæ йæ къахы бын фæйнæг асаст.
«Цыдæр æмбыд фæйнæг у», – ахъуыды кодта чызг æмæ
фæйнæг донмæ асхуыста.
Хидыл ма ноджы цыдысты дыууæ лæппуйы дæр.
Гыццыл ма бахъæуа, донмæ ма ныххауой. «Ницæйаг хид
у ай», – зæгъгæ, загътой лæппутæ дæр æмæ та уыдон дæр
фæйнæг донмæ асхуыстой. Хидыл цæуын тæссаг ысси.
Фæстæмæ куы ’рбаздæхтысты сæ хъæумæ, уæд сæ
хæлæрттæн радзырдтой, саст хидыл цæуын тæссаг кæй у,
уый, æмæ сæ бафæдзæхстой: «Арæхстгай-иу цæут хиды
сæрты, цалдæр фæйнæджы дзы нæ фаг кæны».
Хъ. Куыд уæм кæсы, сабитæ, хорз хъуыддаг сарæзтой? Се
’мбæлтты фыдбылызæй бахызтой?
– Хуыздæр та цы уыдаид, цымæ? Цæмæн?
(Байхъусын сабиты хъуыдытæм.)
Хъ. Радзырдæй, цæугæдоны сæрты цы хид уыд, уый
тыххæй базыдтам: «Хорз хид уыд».
– Цы ’рцыди хидыл? (Сабиты дзуаппытæ.)
– Цы загъта чызг хиды тыххæй? (Сабиты дзуапп.)
Байхъусут-ма, радзырды чызг хидыл куыд цыди, уыцы
скъуыддзагмæ иу хатт. (Кæсы.)
– Уыйфæстæ та чи фæцæйцыд хидыл?
– Цы та загътой лæппутæ дæр хиды тыххæй?
– Куыд бафæдзæхстой лæппутæ æмæ чызг се ’мбæлтты?
Хъ. Радзырды фыццаг хайы фыссæг фыссы хиды тыххæй.
Мæнæ ацы схемæйыл – цæугæдон æмæ йæ сæрты хид.
(Амонæн фæйнæгыл схемæ бафидар кæны.)
Хидыл фæцæуы чызг Зæринæ, уыцы рæстæг йæ къахы бын
хидæй иу фæйнæг фæсаст. (Фидар кæны дыккаг схемæ дæр
амонæн фæйнæгыл: хид æмæ чызг, саст фæйнæг.)
– Уыйфæстæ та цы ’рцыди? (Сабитæм байхъусын.)
Мæнæ ацы схемæйыл та – хид, саст фæйнæг æмæ лæппутæ.
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(Бафидар кодта схемæ.)
– Сабитæ се ’мбæлттæн бамбарын кодтой, саст хидыл
тæссаг кæй у цæуын. (Схемæ фидаргонд цæуы фæйнæгыл:
сабитæ зылды лæууынц æмæ ныхас кæнынц.)
Хъомылгæнæг «Тæссонд хид»-ы тыххæй арæзт схемæтæм
гæсгæ 2–3 сабийæн бабар кæны радзурын, иннæ сабитæ
та хъуамæ радзырдæн, сæхи цавæр кæрон фæнды, ахæм
æрхъуыды кæной.
Хъомылгæнæг ма бабар кæны, цæмæй, сабитæй кæй
фæнды, уый 1-аг схемæйы тыххæй радзура, 2-аг саби –
2-аг схемæйы тыххæй æ. а. д., цы кæрон æрхъуыды кодтой,
уый тыххæй дæр.
Кæронбæттæны – сыгъдæгдзуринаг доны тыххæй: дзурынц сындæггай, фæсусæй; сындæггай, хъæрдæрæй;
тагъд-тагъд.
Дон, дон, дон, ныхс мын мæ къухтæ,
Дон, дон, дон, ныхс мын мæ хъустæ,
Дон, дон, дон, ныхс мын мæ фындз,
Науæд мыл фæхæцдзæн бындз.
Тагъддзуринаг:
Донласæг ласта дон цæугæдонæй? (Донласæг.)
Донласæг ласта дон цæугæдонæй? (Ласта.)
Дзургæ-дзурын сабитæ фыццаг хъуыдыйады фарсты
нысанмæ гæсгæ, цы дзырд фæбæрæг кæнæм, уый дзурынц
– донласæг; дыккаг хъуыдыйады та – ласта.
Хъ. Тынг хорз бакуыстат, сабитæ.
Хæрзбон. Нæ иннæ фембæлдмæ.
24-æм ахуыры сахат
Темæ: «Зондджын машинæ».
Нысантæ:
– Сфæлхат кæнын сабитимæ алы хуызы дæсныйæдтæ.
Цыбыр радзырд радзурын нывмæ гæсгæ. Зонгæ кæнын
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дзырдбаст «Зондджын машинæ»-йы нысанимæ æмдзæвгæ бакæсгæйæ.
Сабиты дзырдуатмæ бахæссын дзырдбæстытæ:
«уæзисæн машинæ», «æфсæн уæрдæх», «фистæгæй
цæуæг».
Сæ зæлынад хæстæг цы дзырдтæн у, ахæмтæ рабæрæг
кæнын æмдзæвгæйы.
Архайæн фæрæзтæ: амонæн фæйнæг; алы хуызы
машинæты нывтæ; сюжетон ныв «Аразынц хæдзар».
Рагагъоммæйы куыст. Хъомылгæнæг æмæ сабитæ абалц
кодтой, хæдзар кæм аразынц, ахæм (хæстæг) ранмæ.
Арæзтады кусджытæй исчи семæ сæрмагонд ныхас
ракæны: цавæр дæсныйæдтæ ис хæдзараразæгмæ; цавæр
машинæтыл кусынц æ. а. д.
Ахуыры нывæст
I. Хъомылгæнæг дзуры базон-базоны ныхæстæ.
Дыууæ рæнхъæй раст лæууынц,
Фондз, дæс, ыссæдз – сæдæ,
Цыппаркъуымон цæстытæй
Кæрæдзимæ фæлгæсынц.
Базонут-ма, цы сты æмæ
Кæм лæууынц? (Хæдзæрттæ, уынг.)
Хъомылгæнæджы раныхас: «Зауыр, уынгты цы адæм
цæуынц, уыдон куыд хонæм?»
С. Фистæгæйцæуæг.
Хъ. Светæ, уынгты та фистæгæйцæуæг адæймæгтæ
кæуылты хъуамæ цæуой?
Сывæллоны дзуапмæ байхъусын.
Хъ. Сослан, æмæ фæндаг та урсхæххытæ ахуырст цæмæн
у?
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Сабиты дзуаппытæм байхъусын æмæ дарддæр бакæсын
Баситы М. æмдзæвгæ «Нæ уынг».
Уæ, нæхи чысыл Кæку,
Мах уынгты-иу арæх цу.
Ам ныр ног рæвдауæндон ис,
Ам ныр ног хæдзæрттæ ис…
Стыр уæладзыджы – балкъон.
Мидæгæй сæхимæ – дон…
Хъазынмæ сæ кæрты – фæз,
Уым æдзух фæкафын æз.
Æмдзæвгæйы мидис равзарын.
Дарддæр хъомылгæнæг, амонæн фæйнæгыл цы сюжетон
ныв ауыгъд ис, уымæ сабиты æргом здахы:
«Сабитæ, уæ зæрдыл-ма æрлæууын кæнут, ацы кусджытæ
кæцы ран сты? Чи сты? Цы куысты сæргъы лæууынц?»
Хъомылгæнæг байхъусы сабиты радзырдтæм, стæй амоны , кусджытæн стыр æххуыс чи у, уыцы машинæмæ æмæ
фæрсы: «Цы æххуыс кæны ацы машинæ æмæ цы хуыйны?»
Сабитæ сæ хъуыдытæ дзурынц.
Хъ. Раст зæгъут, уый у подъемный кран. Ацы машинæ иронау «Уæзисæн» хонынц. Зæгъут иумæ: «Уæзисæн машинæ»
(2–3 хатты).
Уæзисæн машинæ
Асинмæ гæсгæ – йæ арæзт,
У тыхджын æмæ хæрзарæхст,
Фындзыл баст – æфсæн уæрдæх,
Зилы алырдæм уæрæх.
Афтæ зондджын у, мæ хуртæ, –
Сдæтты амайджытæм дуртæ
Иугай нæ, фæлæ цæндæй,
Кусы ток цæттæ фæндæй.
Дардмæ «гогыз-фындз» ивазы,
Къултæ сисын дæр фæразы,
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Аразы та нын хæдзар,
У йæ базонын дæ бар.
Дауырæ
Хъ. Сабитæ мæнæ ацы «зондджын» машинæ куынæ уа,
уæд хæдзар тагъд арæзт цæудзæн æви нæ? Цавæр уæзтæ
сисæн ис ацы «зондджын» машинæйæ?
С. Дуртæ хæрдмæ исын зын у адæймагæн, уæзисæн машинæ
сæ уайтагъд хæдзары сæрмæ схæццæ кæны… æ.а.д.
Хъ. Цавæр зондджын машинæтæ ма зонут? Куыд æххус
кæнынц адæймагæн? Нывы уыцы машинæтæ кæцытæ сты?
Дидактикон хъазт «Зондджын машинæтæ».
(Сабитæй алчи йæ хъуыды дзуры æмæ амоны машинæмæ –
федтой сæ, хæдзар кæм аразынц, уым.)
Фæлтæрæн.
Кæрæдзимæ сæ зæлынад хæстæг кæмæн у, ахæм дзырдтæ
рабæрæг кæнын æмдзæвгæ «Уæзисæн машинæ»-йы
рæнхъыты. (Картинки символы + предм. карт.)
Зæгъæм: арæзт – хæрзарæхст.
Уæрдæх – уæрæх.
Хуртæ – дуртæ.
Цæндæй – фæндæй.
Ивазы – фæразы.
Кæронбæттæн.
Хъ. Тынг хорз бакуыстат, сабитæ.
Нæ иннæ фембæлдмæ, хæрзбон.
25-æм ахуыры сахат
Темæ: «Космос».
Нысантæ:
– Рабæрæг кæнын сабиты зонындзинæдтæ дæсныйæдты тыххæй.
– Ахуыр кæнын сабиты, нывы сæйрагдæр предметтæ
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кæцытæ сты, уыдон рабæрæг кæнын æмæ равдисын сæ бастдзинад. Хъомылгæнæджы фæрстытæн
æххæст дзуапп дæттыныл архайын.
– Архайын аив ныхасы рæзтыл кусын; радзырд
аразгæйæ, пайда кæнын вазыгджын хъуыдыйæдтæй,
ныхмæвæрд дзырдтæй.
Сæрыстырдзинады æнкъарæнтæ парахат кæнын
сабитæм.
Дзырдуат: космос, космонавт, зæххы къори, «Бонвæрнон»
(планетæ), арæхстджын.
Архайæн фæрæзтæ: темæимæ баст сюжетон нывтæ:
стъалыджын арв, ракетæ, тæхы уæлæрвтæм, ныв-схемæ:
гæлæбу, цъиу, хæдтæхæг, ракетæ, шар, порти, зæххы къори
(глобус), ракетæ зæххыл æрбадынæввонг.
Рагагъоммæйы куыст: уаты къултыл космосимæ баст сюжетон нывтæ: равдисын стъалыджын арв; базонгæ кæнын
сабиты зæххы къориимæ, Мæй æмæ Хуримæ; космосмæ
ракетæйыл цæмæн тæхынц? Бакæсын Сиукъаты Никъалайы радзырдтæ: «Арв» æмæ «Мæй – не ’ввахсдæр сыхаг».
«Кæсыны чиныг» 3-аг къласæн. 273, 282 фæрстæ.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг кæсы Багаты Ладийы æмдзæвгæйæ скъуыддзаг: «Хъусут! Космосы – Гагарин».
Æз нæ цины аккаг тых куы ссарин, –
Дунетыл æй ахæссин бæгуы.
«Хъусут! Хъусут! Космосы – Гагарин!» –
Райсом раджы радзырдта Мæскуы! …
Адæймагæн Зæхх уыдис йæ авдæн,
Æмæ йыл нæртон лæппу ыслæг.
Райсом хъуамæ Мæйы дæр æрбадæм,
Хъуамæ Марсмæ сæргъæвæм цæрæг…
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Хъ. Ралæууыд уалдзæг. Тагъд уыдзæн бæрæгбон. Чи йæ
зоны, цавæр бæрæгбон уыдзæн?
С. Космонавтты бæрæгбон.
Хъ. Зæгъут-ма, фыццаг космонавт чи уыди?
С. Фыццаг космонавт нæ Зæххыл уыд Юрий Гагарин.
Хъ. Нæ æмдзæвгæ дæр кæй тыххæй уыд? (Кæсы ма иу
хатт æмдзæвгæ.)
Байхъусын сабитæй иу-цалдæры дзуаппытæм.
Хъ. Космонавттæ сæхи куыд цæттæ кæнынц уæлæрвтæм
стæхынмæ, уый тыххæй цы зонут? Радзурут-ма нын космонавтты фыдæбоны тыххæй.
(Байхъусын 2–3 сабимæ.)
Хъ. Цы дзæбæх хъарм бон у, сабитæ! Хурмæ уæ цæсгæмттæ
равдисут. Хур нын дæтты цард, рухс æмæ хъарм. Æнæ хуры
рухс æмæ æнæ хуры хъармæй Зæххыл цард нæй.
Къухтæ уæлæмæ сисут, цыма хурмæ сидæм, афтæ, æмæ
дзурут мæ фæстæ:
Арвыл – хур,
Арвыл – хур.
Къаппа-къоппа
Дары бур.
Хъ. Сабитæ, кæй уæ фæнды «космосмæ» атæхын? Цæуыл
атæхдзыстут?
С. Хæдтæхæгыл. Науыл. Ракетæйыл. (Бандæттæй аразæм
ракетæ.)
Хъ. Нау æмæ ракетæ та чи аразы æмæ кæм? Зонут сæ?
Байхъусын сабиты хатдзæгтæм. (Кæд хъæуа, уæд сын
æххуыс кæны хъомылгæнæг йæхæдæг.) Мах дæр сарæзтам
ракетæ. Равзарæм командæ. Космосмæ тæхынмæ равзарын
хъæуы къамандир. Ахъуыды кæнут, цавæр миниуджытæ
йæм хъуамæ уа? Цы куыст кæндзæн къамандир?
С. Къамандир хъуамæ уа зондджын, тыхджын, арæхстджын,
ныфсджын.
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Хъ. Зæгъæм иумæ: арæхстджын (2–3 хатты.)
ныфсджын (2–3 хатты.)
– Ноджы ма чи хъæуы, ракетæ цæмæй стæха, уый тыххæй?
С. Космонавт.
Хъ. Цавæр миниуджытæ уа хъуамæ космонавтмæ та? Цы
фæкусы космонавт ракетæйы?
С. Космонавт хъуамæ алкæмæй хуыздæр зона ракетæйы
кусæн хæйттæ;
йæ цæст хъуамæ дара стъалытæм, хурмæ, мæймæ;
ахуыр кæна космосæй зæххы къори æ. а. д.
Хъ. Штурман цы куыстгæнæг у, уый зонут? Цавæр адæймаг
уа хъуамæ штурман та?
(Кæд сабитæ нæ зонынц штурманы куыст, уæд сын æй
хъомылгæнæг æмбарын кæны.)
Сабиты дзуаппытæм байхъусын æмæ хатдзæгтæ скæнын.
Дидактикон хъазт «Зæгъ иннæрдæм». («Антонимтæй
хъазт».)
Мидис: Æз дзурдзынæн адæймаджы миниуджытæ, сымах та уыцы миниуджытæн дзурдзыстут сæ ныхмæвæрд
дзырдтæ. Сабитæ зылды лæууынц. Хъомылгæнæг баппары порти сабитæй иумæ æмæ дзуры: «Зивæггæнаг». Саби
æппары порти ногæй хъомылгæнæгмæ æмæ дзуры: «Кусаг
магуса».
Æнкъард – хъæлдзæг.
Лæмæгъ – тыхджын.
Сындæг – тагъд.
Тæлфаг – сабыр.
Зæронд – æрыгон.
Тæппуд – уæндаг.
Нæуæндаг – ныфсджын.
Хъазты кæрон хъомылгæнæг сабитæй иуæн бабар кæны,
космонавтæн цавæр хорз миниуджытæ хъуамæ уа, уыдон
ранымайын.
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Хъ. Сабитæ! Æркæсут ацы ныв-схемæмæ æмæ зæгъут: цы
иу кæны ацы предметты. Кæцытæ сты адæймаджы къухтæй
конд, кæцыты нын радта æрдз?
(Равдисы амонæн фæйнæгыл ныв-схемæ, ис ыл нывгонд
гæлæбу, цъиу, ракетæ, тæхгæ шар, хæдтæхæг.)
С. Ацы предметтæ се ’ппæт дæр уæлдæфы тæхынц. Ракетæ,
шар, хæдтæхæг – адон адæймаг сарæзта. Гæлæбу æмæ цъиу
та æрдзы лæвар сты.
Дидактикон хъазт «О – Нæ».
Хъ. Æз бахъуыды кæндзынæн предметы ном. Сымах мæм
фæрстытæ дæтдзыстут иугай.
Зæгъæм: Æз «О» кæннод «Нæ»-йæ дæтдзынæн дзуапп уæ
фарстæн.
С. Цæрæгой у дæ предмет?
Хъ. Нæ.
С. Адæймаг æй скодта?
Хъ. О.
С. Хæдзары мигæнæн у?
Хъ. Нæ.
С. Транспорты хуыз у?
Хъ. О.
С. Уæзласæн транспорт у?
Хъ. Нæ.
С. Уæлдæфон транспорт у?
Хъ. О. Æ. а. д.
Кæронбæттæны ма хъомылгæнæг байгом кодта сюжетон нывтæ: «Стъалыджын арвмæ фæтæхы ракетæ»;
«Нау тæхы Мæймæ» æмæ скæны хатдзæгтæ:
«Сабитæ, науæн хæдтæхæджы хуызæн йæ бон у стæхын
Мæймæ; ласы алы хуызы æрмæг космонавттæн, хæринаг
æ. а. д. Йæ куыст куы бакæны, уæд ногæй раздæхы зæхмæ.
Ракетæйæн та йæ иу хай æрхауы зæхмæ парашютимæ.
Уыцы хайы фæбадынц космонавттæ». (Равдисы, ракетæ
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куыд бады зæххыл, уый ныв.)
Хъ. Мæнмæ гæсгæ, уæ зæрдыл бадардзыстут, космосы
тыххæй цы фехъуыстат, уыдон. Нæ кæронбæттæны ма –
уыци-уыци:
1) «Нæ уæлхæдзар цæхæры кæфойыл –
Кæрдзыны æрдæг». (Мæй.)
2) «Бон цæуы – æхсæв фынæй кæны». (Хур.)
26-æм ахуыры сахат
Темæ: «Цъиутæ».
Нысантæ:
– Сабитæн æмбарын кæнын иумæйаг дзырд «цъиутæ»йы нысан. Сбæрæг кæнын, цавæр цъиутæ зонынц.
Архайын æддагбынатон хауæны номдартæй пайда
кæнын (кæуыл? цæуыл?); нымæцон номдаримæ раст
бæттын.
– Ахуыр кæнын сабиты сюжетон нывтæм гæсгæ цыбыр радзырдтæ хъуыды кæнын.
– Мыртæ [хъ] [къ] раст дзурыныл архайын, фæлтæрæн
«Æвзаг»-æй пайда кæнгæйæ.
Нæ гыццыл хæлæрттыл аудыныл архайын.
Дзырдуат: уыг, сырддонцъиу, хъæдхой, халон, цæргæс.
Архайæн фæрæзтæ: алы хуызы цъиуты нывтæ; 3 зиллаччы; сюжетон ныв «Куыдз æмæ халæттæ»; амонæн
фæйнæгыл – «Хъазæн фæз».
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг сабитæн байуары алы хуызы цъиуты нывтæ
æмæ, тæхгæ цы машинæтæ кæнынц, уыдоны нывтæ.
Гауызыл – æртæ зиллаччы. Иу зиллакмæ сабитæ æмбырд
кæнынц хæдзарон мæргъты, дыккаг зиллакмæ – хъæддаг
зымæгиуатгæнæг мæргъты нывтæ, æртыккагмæ та – хъарм
93

бæстæйæ цы цъиутæ æрбатæхынц, уыдоны нывтæ. Цавæр
предметтæ ма уæм баззад? Цъиутимæ сæ цæуылнæ æвæрут?
Хъ. Æркæсут цъиутæм æмæ мæм равдисут халон, хъæдхой
æмæ гæркъæраджы нывтæ.
(Сабитæ архайынц.) Равдисут хæдтæхæг, ракетæ, вертолет,
шар.
Хъ. Зæгъ-ма, Алан, цы ис халонæн? Цавæр уæнгты хæйтты
нæмттæ зоныс?
С. Халонæн ис: сæр, дыууæ сау цæсты, бырынкъ, къæдзил,
къæхтæ, базыртæ, риу.
(Афтæ алы цъиуы тыххæй дæр радзурынц иугай.)
Хъ. Уæдæ хæдтæхæг маргъ нæу? Тæхгæ куы кæны? (Байхъусын сабитæм.)
Дидактикон хъазт «Цы цæуыл бады?»
Хъомылгæнæг сабиты æргом здахы амонæн фæйнæгмæ.
«Хъазæн фæзыл» дыууæ рæнхъæй фидар кæны нывтæ.
Уæллаг рæнхъы: халон, сырддонцъиу, уыг, хъæдхой,
гæркъæраг. Бинаг рæнхъы: кау, кæрдæг, къалиу, бæлас,
къудзи, къутæр. Цъиутæй – амонæн хæххытæ бинаг
рæнхъы нывтæм. Сабитæ аразынц хъуыдыйæдтæ ацы
дзырдтимæ.
Гæнæн ис, æмæ сабитæй
Зæгъæм: халонæй – амонæн хахх каумæ.
1. Халон бады кауыл.
2. Сырддонцъиу бады къалиуыл.
3. Уыг бады бæласыл.
4. Гæркъæраг бады къудзийыл.

иутæ уой «мæргътæ»,
иннæтæ та: «кау», «къалиу»,
«бæлас», «къудзи» æ. а. д.
Хъомылгæнæджы æмдзæгъдмæ
гæсгæ «цъиутæй», кæй цæуыл
бадын фæнды, уыцы сабимæ
«батæхы» æмæ дзуры:

Хъ. Цæуыл бады халон? Æ. а. д.
Хъ. Цал халоны бады кауыл? (Кауыл бады иу халон.)
– Цал къахы ис халонæн?
– Цал базыры ис сырддонцъиуæн?
– Цал цæстæй фæкæсы уыг?
– Цал бырынчъы ис хъæдхойæн?
Дидактикон хъазт «Сраст кæнут рæдыд».
94

Хъ. Хъæдхойæн разæй ис йæ къæдзил? (Хъæдхойы къæдзил
ис фæстейы.)
Сырддонцъиуы бырынкъ фæсте ис? (Сырддонцъиуы бырынкъ ис йæ сæрыл, разæй.)
Уыгæн дыууæ сæры ис? (Уыгæн ис иу сæр.)
Халонæн йæ къæхтæ йæ синтыл сты? Æ. а. д.
Хъ. Тынг хорз бакуыстат, ныр лæмбынæг байхъусут базонбазонмæ:
Хъæд йæ бырынкъæй рæхойы,
Раст цыма зæгæлтæ хойы. (Равдисы къухтæй.)
Сау – йæхæдæг, сырх – йæ худ,
Сасчытæ – йæ дзæцц, йæ уд!
Цавæр цъиу у уый? (Хъæдхой).
Фæлтæрæн «Æвзаг».
Хъ. Дзурæм иумæ: Хъæдхой, хъæдхой, хъæдхойæг,
Фæцæуы дæм нæ хонæг. (2–3 хатты.)
Хъæдхой тулдзы хойы, хойы, –
Раст цыма кæйдæр рæхойы… (2–3 хатты.)
Къæр-къæр, къæр-къæр, гæркъæраг,
Цæуыл кæныс æрдиаг? (2–3 хатты.)
Хъ. Бирæ цыдæртæ базыдтат цъиуты тыххæй. Зæгъут-ма,
хъарм бæстæйæ та нæм цавæр цъиутæ æрбатæхы? Равдисут
сын сæ нывтæ. (Сабитæ иугай нымайынц æмæ равдисынц
цъиуты нывтæ: хърихъупп, зæрватыкк, сауцъиу, цъиах
æ. æнд. Фидар сæ кæнынц амонæн фæйнæгыл.)
– Цы пайда хæссынц адæймаг æмæ æрдзæн?
Байхъусын сабиты дзуаппытæм. Хъомылгæнæг ма сабиты
æргом раздахы сюжетон ныв: «Куыдз æмæ халон»-мæ. 2–3
сабийы радзырдтæм байхъусын:
«Куыдзæн йæ хицау радта дзидза. Кауæй ратахтысты
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дыууæ сау халоны. Куыдзы алыварс зилынц, гæпп-гæпп
кæнынц. Иу халон ныццавта куыдзы йæ бырынкъæй, иннæ
та йын йæ дзидза аскъæфта.
Куыдз азгъордта халоны фæстæ, фæлæ халæттæ атахтысты»…
Сабитæм раттын нывмæ гæсгæ фæрстытæ.
Кæронбæттæн.
Хъ. Цавæр цъиуты тыххæй дзырдтам?
Цы пайда нын дæттынц цъиутæ?
Уалдзæг та цы аразынц?
Цæмæн хъæуы цъиуты ахстæттæ? Æ. а. д.
Цы цау æрцыд куыдзыл?
Нæ иннæ ахуырты рæстæг та сахуыр кæндзыстæм
Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæ «Цъиу æмæ сывæллæттæ».
Ныр та – нæ иннæ фембæлдмæ.
Хæрзбон.
27-æм ахуыры сахат
Темæ: «Лыстæг цæрæгойтæ».
Нысантæ:
– Зонгæ кæнын сабиты лыстæг цæрæгойтимæ; амонын сын сæ нæмттæ; кæм цæрынц, цы хæрынц,
цæмæн хъæуынц?
– Ахуыр кæнын бæрæг предметты нывтæм гæсгæ
радзырдтæ (аргъау) аразыныл. Архайын бæрæг
дзырдтæ уæнггай дих кæныныл.
– Мыр [л]-йы артикуляци æмæ зæлынад дзырдты. Нæ алфамбылай цæрæгойтæм уарзондзинады
æнкъарæнтæ æвзæрын кæнын сабиты зæрдæты.
Дзырдтæ: цъырцъыраг, гæлæбу, уаллон, бындз, къогъо,
мыдыбындз, хъæндил, мæлдзыг, мæлдзыгдон; бырын,
æхсынын.
Архайæн фæрæзтæ: сюжетон нывтæ аргъау радзурынæн
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æххуысæн, предметон нывтæ лыстæг цæрæгойтимæ; сюжетон ныв «Уыгæрдæн».
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг амонæн фæйнæгыл æртæ рæнхъæй цæрæгойты нывтæ фидар кæны.
Хъазт «Цыппæрæймаг у уæлдай».
Бындз, мæлдзыг, сауцъиу, мыдыбындз;
Цъырцъыраг, хъæндил, уаллон, куыдз;
Къогъо, гæлæбу, бындз, тæрхъус.
Сабитæ хъуамæ базоной, цæрæгойтæ цавæртæ сты; радзурой сын сæ нæмттæ æмæ рахицæн кæной уæлдай предметы ныв.
Дидактикон хъазт «Кæм æмбæхсынц лыстæг цæрæгойтæ сæхи?»
Хъомылгæнæг уаты алыратты бамбæхсы лыстæг
цæрæгойтæн сæ нывтæ.
Сабитæ цæуынц æмæ сæ агурынц. Цæрæгой чи ссара,
уымæн − фыццаг ныхасы бар.
Хъ. Лыстæг цæрæгойтæ сæхи бамбæхстой. Ссарæм-ма сæ?
Лæмбынæг кæсут. Дзурæм афтæ:
– Бындз бамбæхст дидинæджы бын.
Хъ. Хетæг, гæлæбу та кæм бамбæхст?
С. Гæлæбу бамбæхст сыфы бын.
(Равдисы, кæцы сыфы бынæй райста гæлæбу.)
– Фатимæ, хъæндил та кæм бамбæхст?
С. Хъæндил бамбæхст зокъойы бын. Æ. а. д. (Равдисы,
хъæндилы кæм ссардта, уыцы зокъо.)
Дзырдтæй хъазт «Цавæр хуыз ис?»
Хъ. Æз дзурдзынæн æмæ уæм æвдисдзынæн лыстæг
цæрæгойæн йæ ном æмæ ныв. Сымах та, сабитæ, зæгъут,
цавæр у цæрæгойæн йæ хуыз.
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(Равдисын, уаты алырæтты кæй ссардтой, уыцы лыстæг
цæрæгойты .)
Хъ. Гæлæбу – бурхъулон гæлæбу. (Дзурынц сабитæ.)
Мæлдзыг – сау-сауид мæлдзыг. (Дзурынц иумæ, стæй иугай.)
Хъæндил – сырх-сырхид хъæндил. (Сабитæ.)
Цъырцъыраг – кæрдæгхуыз цъырцъыраг. (Сабийы
дзуапп.)
Къогъо – æрвхуыз къогъо. Æ. а. д. (Сабийы дзуапп.)
Хъомылгæнæг сабиты æргом здахы, амонæн фæйнæгыл
цы нывтæ ис, уыдонмæ. Уыцы нывтæм гæсгæ радзурын
хъæуы радзырд.
(Ныхасы бар раттын, дзырдæргъæвддæр чи у сабитæй,
уыдонæн.)
Хъомылгæнæг амоны нывмæ: «Цы уынут нывы?»
С. Мыдыбындз дидинæгыл æрбадт.
Хъ. «Атæхы дывдывгæнгæ. Дидинæджы атъыссы йæ цыргъ
фындз. Уарзы кусын алы бон дæр цырд, æмæ махæн кæны
адджын мыд…»
Хъомылгæнæг та амоны нывтæм: «Адон та цы сты?»
С. Мæлдзыг æмæ къогъо. (Сабитæ нывтæм гæсгæ хъуамæ
æрхъуыды кæной аргъау.)
Хъ. Куыд схондзыстут аргъау?
С. Мæлдзыг æмæ къогъо. (Дзурынц иугай.)
«Мæлдзыг æмæ къогъо уыдысты хæлæрттæ. Иубон балцы
фæцыдысты. Доны сæрты сæ ахизын хъуыд. Къогъо атахт
доны иннæ фарсмæ. Мæлдзыг доны ныххаудта. Къогъо
йæ хæларæн тынг фæтарст. Тæхын нæ зоны, хъæмпы хал
ссардта æмæ йæ мæлдзыгмæ баппæрста. Мæлдзыг хъæмпы
халыл ныффидар æмæ доны иннæ фæрс фæци. Къогъо æмæ
мæлдзыг дарддæр ацыдысты…»
Хъ. Тынг хорз аргъау æрхъуыды кодтат. Чи зæгъдзæн,
къогъо æмæ мæлдзыг цавæр цæрæгойтæ сты?
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С. Къогъо æмæ мæлдзыг лыстæг цæрæгойтæ сты.
Хъ. Чи сæ цы пайда хæссы? (Байхъусын сабитæм.)
Хъомылгæнæг равдисы æртæ предметон нывы. Сабитæ
сын хъуамæ зæгъой сæ нæмттæ æмæ, цы пайда дæттынц,
уый; лыстæг цæрæгойты нæмттæ уæнггай зæгъын 2–3
хатты.
Гæлæбу – гæ-лæ-бу, гæ-лæ-бу.
Цъырцъыраг – цъыр-цъы-раг, цъыр-цъы-раг.
Мæлдзыг – мæл-дзыг, мæл-дзыг, мæл-дзыг.
Хъ. Тынг хорз. Хъæлæсыуагæй-ма рахицæн кæнут дзырдты [л] æмæ зæгъут, цы цæуыл бады? (Равдисы нывтæ иугай.)
Зæгъæм: Мæлдзыг – мæлллдзыг бады мæлдзыгдоны раз.
Гæл-л-лæбу бады дидинæджы дидинсыфыл-л-л.
Бæл-л-ласы сыфыл бады бындз æ. а. д.
Хъ. Сабитæ, абон мах дзырдтам лыстæг цæрæгойты тыххæй. Базыдтам, кæм цæрынц, цы хæрынц, цы пайда сты,
æмæ сæм цы цæстæй кæсын хъæуы, уый.
Нæ иннæ фембæлдмæ. Хæрзбон.
28-æм ахуыры сахат
Темæ: «Æфсæддон-уæлахиздзау».
Нысантæ:
– Сабиты зонындзинæдтæ парахатдæр кæнын
Уæлахизы бæрæгбоны тыххæй. Архайын, цæмæй
сабитæ фылдæр зоной Уæрæсейы æфсад æмæ
æфсæддонты тыххæй.
– Ахуыр кæнын лæмбынæг хъусыныл æмæ радзырды мидисмæ гæсгæ фæрстытæн æххæст дзуаппытæ
дæттыныл.
– Сабиты зæрдæты æвзæрын кæнын сæрыстырдзинад
не ’фсæддонтæм, хæсты ветерантæм.
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Дзырдтæ: Уæлахизы бон, цытджын, сæрыстыр.
Архайæн фæрæзтæ: иллюстрацитæ хæстон тематикæйæ;
Уæрæсе æмæ Аланийы тырысатæ æрæмбырд кæнынæн
æрмæг; алы æфсады хуызты нывтæ, хæцæнгæрзтæ, хæстон
транспорты нывтæ.
Рагагъоммæйы куыст.
Бакæсын сабитæн хæсты тематикæимæ баст æмдзæвгæтæ,
радзырдтæ. Радзурын сын нæ ирон сгуыхт æфсæддонты
тыххæй, равдисын сын сæ къамтæ. 4–5 сабиимæ бацæттæ
кæнын цыбыр биографион радзырдтæ нæ хæстон хъайтарты тыххæй (Плиты Иссæ, Дзусаты Ибрагим, æ. æнд.).
Ахуыры нывæст
Хъ. Сабитæ, абоны ахуыры сахат иннæ ахуырты хуызæн
нæ уыдзæн. Иуæрдыгæй, æнкъард бон, иннæрдыгæй та –
хъæлдзæг. Цæмæн, цымæ? Чи зоны, цавæр бæрæгбонмæ
æнхъæлмæ кæсæм?
(Байхъусын сабиты хъуыдытæм.)
Хъ. Раст у, сабитæ, 9-æм Майы фæцис Фыдыбæстæйы
Стыр хæст. Уыцы бон – Фарæстæм Май – нæ адæмæн сси
стыр Уæлахизы бон. Байхъусут-ма ацы зарæгмæ. (Сабитæ
хъусынц лæугæйæ.) «Фарæстæм Май». Моргуаты Ю.
Хъ. Цавæр у музыкæ, Зæринæ? (Кадджын.)
– Хистæр адæмæй хæсты чи уыд, уыдонæй искæй зонут?
Радзурут-ма сын сæ хæстон балцы тыххæй. (Плиты Иссæ,
Дзусаты Ибрагим.)
(Байхъусын, кæй бацæттæ кодта, уыдонæй 2–3 сабимæ.)
Хъ. Куыд бæрæг кæнынц нæ Ирыстоны зæххыл, Сослан,
ацы стыр бæрæгбон?
(Саби дзуры, хъомылгæнæг æмæ йæ иннæ сабитæ æххæст
кæнынц.)
Хъазт «Æрæмбырд кæн тырыса».
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(Цы амонынц тырысайы æртæ хуызы.)
Хъомылгæнæг сабиты æргом здахы иллюстрацитæм,
къамтæм, æмæ дзуры: «Нæ зæххыл дæр æмæ фæсарæнты
дæр хæсты фæстæ баззад бирæ цыртдзæвæнтæ (равдисы
нывтæ.) Ацы хæстонтæ нæ Фыдыбæстæйы сæрвæлтау радтой сæ цард æмæ нал æрыздæхтысты хæсты быдырæй.
Хъомылгæнæг кæсы Уырымты Петяйы æмдзæвгæ: «Цырты раз».
«Нæ сыхæй заргæ карз тохмæ фæцыд,
Фæлæ фæцух æнахъомæй æмгæрттæй,
Кæйдæр зæххыл ныр сыстади йæ цырт.
Сæрибарыл ныггуыпп ласта йæ зæрдæ»…
Ацы æмдзæвгæйы ныхæстæ дзурæг сты, нæ Иры зæххыл,
нæ ирон адæмы сæрыл йæ цард чи радта, уыцы хæстон,
дард Уæрæсейы цæрæг Петр Барбашовыл. Уый йæ цард
нæ бавгъау кодта, цæмæй мах абон æдасæй цæрæм нæ
зæххыл. Немыцаг хæцæнгарзы нæмгуытæй нæ фæтарст,
йæ цард радта, цæмæй мин адæймаджы æгасæй баззадаиккой, уый тыххæй. Йе стыр хъайтардзинады тыххæй Петр
Барбашовæн нæ Иры зæххыл æрцыд стыр цыртдзæвæн
æвæрд. Алы Фарæстæм Майы дæр адæм дидинджытимæ
æрбацæуынц æмæ йын ныллæг сæ сæртæй æркувынц.
Æркæсын иллюстрацитæм, нывтæм, къамтæм. Æвдыст дзы цæуынц хæсты ветерантæ æмæ нырыккон
æфсæддонтæ – ныры рæстæг хъахъхъæнынц нæ уарзон
фыдыбæстæ.
Дидактикон хъазт «Кæмæн цы?» «Чи цавæр æфсады
уæнг у?»
(Алы хуызы æфсады нывтæ, хæстон техникæ æмæ
хæцæнгæрзтæм гæсгæ базонын, кæмæн цы æмбæлы?)
Хъомылгæнæг ма кæронбæттæны кæсы дыууæ æмдзæвгæйæ скъуыддзæгтæ.
«Мах цыдыстæм ацы бонмæ азтæ,
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Знаг æрлæууыд зонгуытыл пырхæй.
Рахауди йæ сау тырыса састæй,
Мах тырыса баззади сырхæй…»
Цæгæраты Гиго
Цавæр хуызтæ ис ныры тырысатæн? Хæстон тырысайы
хуыз та цавæр уыд?
Хъ. Стыр кад, тыхджын намыс равдыстой нæ фæсивæд, нæ
фыдæлтæ. Хъæбатыртæ рох никуы уыдзысты. Фæлæ хæст
хæст у, Райгуырæн зæхх иунæг у æмæ йыл тынг фидар
хæцын хъæуы.
– Чи уæ куыд хъуыды кæны, цавæр уа хъуамæ æфсæддон?
С. Тыхджын, хъæбатыр, ныфсджын, йæ адæмы уарза, йæ
Райгуырæн бæстæ уарза æ. а. д.
Хъ. Байхъусут мæнæ ацы æмдзæвгæмæ дæр.
«Лæгæн зынаргъ куыннæ вæййынц
Йæ бинонтæ, йæ мад!
Лæгæн зынаргъ куыннæ вæййы
Йæ рæзгæ бонты цард!
Фæлæ уæддæр, ныййарæг зæхх,
Дæуæн æмбал кæм и?
Дæуæй зæрдæйæн адджындæр,
Зæгъ-ма мын, чи у, чи?»
Кочысаты М.
Хъ. Цæй тыххæй дзурæг у ацы æмдзæвгæ та?
С. Уарзондзинад райгуырæн зæхмæ, адæммæ, нæ алфамбылай дунемæ.
Хъ. Куыд зæгъæн ис нæ æфсæддонтæ æмæ хæстон адæмæй?
Алчидæр уæ иу дзырд æрхъуыды кæнæд.
С. Ныфсджын, цытджын, кадджын, тыхджын, хъайтар,
нымысджын.
Хъ. Иу хатт ма зæгъут, цавæр бæрæгбон уыдзæн?
С. Стыр Уæлахизы бон – Фарæстæм Май.
Хъ. Бузныг, сабитæ. Ныр лæмбынæгдæр æркæсут, нæ
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равдыстмæ цы æрмæджытæ бацæттæ кодтам, уыдонмæ,
æмæ уæ зæрдыл бадарут ацы кадджын бон.
Сабитæ ма иу хатт къамтæм кæсынц, Моргуаты Юрийы
зарæджы зæлтæм хъусгæйæ.
29-æм ахуыры сахат
Темæ: «Театр. Кино».
Нысантæ:
– Бафидар кæнын сабиты зонындзинæдтæ театр æмæ
кинойы тыххæй. Цæмæй хицæн кæнынц театр æмæ
кино?
– Ахуыр кæнын номдар «театр» æмæ миногон
«театралон»-æй дзырдбæстытæ аразыныл. Театр
æмæ киномæ уарзондзинады æнкъарæнтæ сæвзæрын
кæнын сабитæм.
– Архайын æддагбынатон хауæны номдартæй пайда
кæнын хъуыдыйады.
Архайæн фæрæзтæ: аргъау «Булкъ»-мæ костюмтæ æмæ
декорацитæ. Ахуыры размæ сабиты акæнын театрмæ, кæд
гæнæн уа, уæд киномæ дæр. Цыбыр инсценировкæтæй равдыст саразын рæвдауæндоны. Равдисын кинонывтæ дæр.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сабитæ, хъуыды ма йæ кæнут, айразмæ кæм уыдыстæм,
уый?
(Сабитæ сæ хъуыдытæ дзурынц.)
Хъ. Уæ зæрдæмæ тынгдæр цы фæцыд цирчы?
(Сабитæй алчи йæ хъуыдытæ дзуры.)
Хъ. Æмæ æрмæст цирчы вæййы артисттæ æви ма сæ æндæр
ран дæр фенæн ис?
С. Артисттæ ма киноты дæр фенæм, театры дæр, кафгæ
дæр фæкæнынц.
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Хъ. Цы уæлдай ис, театры артист æмæ, кинойы кæй равдисынц, уыцы артистæй? Цирчы артистæй?
Сабитæ сæ хъуыдытæ дзурынц, хъомылгæнæг та сын,
кæд хъæуа, уæд æххуыс кæны: «Театры артисты уынæм
хæстæгмæ, кинойы артистты та уынæм телевизорæй; театралон артистæн нæ бон дидинджытæ раттын дæр у, телевизоры цы артист уынæм, уымæн дидинджытæ нæ балæвар
кæндзынæ, дæ къухæмдзæгъд дын нæ фехъусдзæн».
Хъ. Куыд схонæн ис, театры артисттæ цы ран фæхъазынц,
уыцы бынат?
С. Сценæ. Артисттæ хъазынц сценæйыл.
Хъ. Кæсгæ сæм чи кæны, уыцы адæм та кæм фæбадынц
æмæ сæ куыд хонæм?
С. Адæм бадынц залы.
Хъ. Дзырд «театралон»-имæ бабæттут номдартæ: зал,
сценæ, артист, равдыст, программæ. Цавæр дзырдбæстытæ
нæм рауайдзæн? Зæгъæм, зал. Куыд зæгъæн ис ацы дыууæ
дзырды иумæ? Зал æмæ театралон – театралон зал.
Хъ. Залы цы адæм бадынц, уыдоны хонæм театрдзаутæ.
(Дзурынц иумæ 2–3 хатты.)
Сабитæ иугай дзурынц: театралон зал.
Хъ. Артист – театралон артист (дзуры сабитæй иу);
программæ – театралон программæ;
зал – театралон зал;
равдыст – театралон равдыст;
сценæ – театралон сценæ;
афишæ – театралон афишæ æ. а. д.
Дидактикон хъазт «Театр «Саби».
Хъ. Сабитæ, мæн фæнды, цæмæй сымах дæр равдисат
спектакль. Мæнæ нын гауыз уыдзæн сценæ, бандæттæ
кæм лæууынц, уый та – зал.
– Читæ уыдзысты артисттæ?
Сабитæй кæй фæнды, уыдон цалдæрæй рацыдысты размæ,
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слæууыдысты гауызыл, иннæ сабиты къорд та сбадтысты бандæттыл «залы».
– Цавæр спектакль равдисдзыстут уæ театры?
С. «Булкъ».
Хъ. Хорз. Ныффыссын хъæуы афишæ, цæмæй нæм
спектаклмæ æрбацæуой театрдзаутæ.
(2–3 сабийы райстой гæххæтт æмæ хъомылгæнæджы
амындмæ гæсгæ ныв кæнынц афишæ. Сабитæ йæ куыд
уыной, афтæ йæ æрцауындзынц.)
Хъ. Театрдзаутæ залы сæ бынæтты сбадынц æмæ æртæ
хатты дзæнгæрæг ныззары. Æмбæрзæн байгом, æмæ чи
фæзыны сценæйыл, Хетæг?
С. Сценæйыл фæзыны артист.
Хъ. Иунæг артист вæййы театры, Сослан? (Бирæ артисттæ.)
С. Театры ма кусынц музыканттæ, режиссер, нывгæнæг.
Хъ. Музыканттæ та цæмæн хъæуынц театры?
С. Спектакль аив кæнынц сæ музыкæйæ.
Хъ. Режиссер та цы фæкусы театры, Зоя?
С. Режиссер спектакль сæвæры, ахуыр кæны артистты,
цæмæй сæ рольтæ хорз хъазой.
Хъ. Æз дæр абон уæ театры режиссер уыдзынæн. Нæ театр
схонæм «Саби». Разы стут мемæ?
Сабитæ разыйы дзуапп радтой æмæ кæсынц спектакль
«Булкъ»-мæ.
Хъ. Сабитæ, абон нæ театры театрдзаутæ федтой спектакль
«Булкъ». Иннæ хатт та ацæудзыстæм киномæ. Кинойы
махæн нæ бон нæу рольтæ ахъазын. Нæ бон у экранмæ
кæсын æмæ лæмбынæг хъусын. Нæхи куыд дарын хъæуы
залы, уый та зонут.
Хæрзбон. Нæ иннæ фембæлдмæ.
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30-æм ахуыры сахат
Темæ: «Ногмæ йæ дарæстæ ивы»…
Нысантæ:
– Рабæрæг кæнын сабиты зонындзинæдтæ нæ
уарзондæр горæт Дзæуджыхъæуы тыххæй. Ахуыр
сæ кæнын зæрдиагæй архайын; хи царды хабæрттæй
дæнцæгтæ æрхæссын.
– Иууон нымæцы номдарæй бирæон нымæцы
номдартæ æмæ гуырынон хауæн аразыныл сæ
ахуыр кæнын.
– Ахуыр кæнын сабиты цæрæгойты æууæлты тыххæй
дзурыныл. Парахат кæнын сæрыстырдзинады æнкъарæнтæ нæ райгуырæн зæхмæ.
Мыр [л] æмæ [р]-ы растзæлынадмæ хъус дарын, ныхасы рæзтыл кусгæйæ.
Архайæн фæрæзтæ: къамтæ, иллюстрацитæ нæ горæты
алы бынæттæй (Сæрибары фæз; Уæлахизы фæз; Штыбæйы
фæз; Уæлахизы аллейæ; куклаты театр; ирон драмон театр; Хетæгкаты Къ. номыл фæлладуадзæн фæз; фантанты фæз. æ.а.д.)
Нывты æмбырдгонд: бæлас; заз; дзæнгæрæг; уарди,
æхсæнчъыхос (ромашка.)
«Макет» – зоопарк цæрæгойтимæ.
«Макет» – фæндæгтæ: светофор, машинæтæ – уаты алы
къуымты æвæрд.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ зылды бандæттыл бадынц.
Галиуæрдыгæй цы саби бады, уымæ иугай дæтты горæты
нывтæ, иллюстрацитæ, уый та сæ дарддæр ратты, йæ
фарсмæ чи бады, уыцы сабимæ. Афтæ къамтæ (нывтæ)
зылдыл ацæуынц, алы саби дæр сæм куыд æркæса, афтæ.
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Хъ. Сабитæ, цавæр бынæттæ базыдтат, къамтæм (нывтæм)
æркæсгæйæ?
Байхъусын сабитæм.
Цалынмæ сабитæ къамтæм (нывтæм) кæсынц, уæдмæ
хъомылгæнæг цыбыр комментаритæ кæны:
− Нæ райгуырæн зæххыл уарзондæр æмæ сæйрагдæр горæт
у Дзæуджыхъæу. Нæ горæт у нæ республикæйы иннæ
горæттæ æмæ хъæутæн сæ мад. Ардыгæй Уæрæсейы алы
къуымтæм ацæуæн ис æнцонæй. Дзæуджыхъæу æппæт
горæттæй дæр рæсугъддæр у. Байхъусут-ма Асаты Астемыры æмдзæвгæмæ:
Мæ райгуырæн зæхх
Ирыстон – нæ бæстæ,
Дзæуджыхъæу – нæ мад,
Нæ хæхты, нæ фæзты
Мах аразæм цард.
Уæрæсе – нæ бæстæ,
Ирыстон – нæ мад.
Йæ адæм – цæргæстæ,
Йæ сау зæхх – бæркад.
Хъ. Кæимæ бары поэт нæ ирон адæмы? Ирыстон махæн цы
у? Дзæуджыхъæу та? (Байхъусын сабитæм.)
Хъ. Сабитæ, балцы ацæуын уæ кæй фæнды?
(Сабитæ се ’ппæт дæр разыйы дзуапп радтой.)
– Абалц кæнæм нæ уарзон горæты уынгты.
(Фæцæуынц уаты иу кæронæй иннæмæ æмæ æрлæууынц
«Макет»-фæндаджы раз.)
Хъ. Кæдæм æрбахæццæ стæм? Цы уынут?
(Хъомылгæнæг æххуысæн светофор æмæ машинæйы
тыххæй уыци-уыцитæ дзуры.)
1) Ис æртæ цæсты мæнæн,
Калынц радыгай тæмæн.
Сырх ыссыгъдис – уæд æрлæуу,
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Бур – уæд цъус фæгæдзæ кæн,
Ссыгъди цъæх – дæттын дын бар,
Размæ ныр дæ фæндаг дар.
(Светофор.)
2) Къухтæ йын нæй, дзургæ нæ кæны,
Уынгæ нæ кæны, фæлæ йе ’ртæ цæстæй
фæндаг амоны.
(Светофор.)
3) Размæ тулын æз цæрдæг,
Ис цыппар цалхы мæнæн.
Цырд фæлæууын, æнхъæлцау,
Фæндагамонæг рухсытæм.
(Машинæ.)
Хъ. Цæмæн уæм афтæ кæсы, æмæ уыци-уыцитæ светофор æмæ машинæйы тыххæй сты? Нæ хъæуы уынгты дæр
фæндагамонæг рухсытæ судзы?
Байхъусын сабитæм æмæ бацæуын иннæ «Макет»фæлладуадзæн фæзмæ.
Хъ. Ам ис бирæ бæлæстæ, дидинджытæ. Хъуысы цъиуты
зарын. – Сабитæ, хъæдмæ æрбахæццæ стæм?
(Сабиты ныхасмæ байхъусын.)
Хъ. Цæмæн афтæ хъуыды кæнут? Ноджыдæр ма цы фенæн
ис фæлладуадзæн фæзы? Кæм ис фæлладуадзæн фæз? Нæ
хъæуы астæу?
С. Алыхуызон зайæгойтæ, дидинджытæ, цæрæгойтæ,
мæргътæ ис фенæн ацы фæзы. Фæлладуадзæн фæз ис нæ
республикæйы сæйраг сахар – Дзæуджыхъæуы астæу.
Хъомылгæнæг ратты сабитæм уыци-уыцитæ:
1) Фæзыны нæм уалдзæг
Лæгъз дидинæг, бур…
Нæ æрдзон буц уазæг –
Худæндзаст, хæмпус… (Къаппа-къоппа.)
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2) Бæлæсты ’хсæн бæрæг дары
Йæ уындæй, йæ кондæй.
Булæмæргъ дæр уымæн зары
Ацы бæласыл бæрзондæй. (Бæрз.)
Хъ. Равдисут сæ нывы (къаппа-къоппа æмæ бæрзытæ.)
Хъ. Цавæр зайæгойтæ ма ис фенæн нæ фæлладуадзæн
фæзы? (Сабитæй чи цавæр зайæгойтæ æмæ бæлæсты
нæмттæ зоны, уыдон дзурынц.)
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ зылды лæууынц.
Хъ. Сабитæ, нæ горæты ис цалдæр театры, музейтæ,
стадионтæ, фæлладуадзæн фæзтæ. Цавæр зæрдылдарæн
бынæтты тыххæй у уæ бон радзурын? Чи уæ кæм уыд?
Диссагæй цы федтат? Цавæр бынæтты тыххæй ма фехъуыстат?
(Байхъусын сабиты радзырдтæм. Кæд сын зын уа, уæд
хъомылгæнæг дæнцæгтæ æрхæссы йæхи цардæй.)
Зæгъæм: «Æз уыдтæн мæ мадимæ фантанты фæзы. Федтон дзы бирæ адæм. Адæм сæ фæллад уадзынц бандæттыл.
Сабитæ хъазынц, сæхи найынц». Æ. а. д.
«Æз та уыдтæн сырддоны….» – дзуры саби.
Хъ. Куклаты театр «Саби»-йы та уæ чи уыди? Æмæ цы
федтат театры? Сценæйыл та чи уыди? Залы та? (Байхъусын 2–3 сабимæ.)
Хъ. (равдисы хъазæн чындз). Мæдинæ та федта клоунтæ,
ахуыргонд цъиутæ, куыйтæ, маймулитæ, тигртæ, домбайтæ.
Цымæ кæм уыди Мæдинæ?
С. Мæдинæ ацы сырдты æмæ клоунты федта цирчы.
Хъ. Æмæ мах горæты цирк ис? (Нæ горæтмæ цирк
Мæскуыйæ ыссæуы.)
Хъ. Стадион та цы у, цымæ? Цæмæн хъæуы? (Сабиты
дзуаппытæм байхъусын.)
Хъ. Стадион хъазæн фæз у. Зæгъæм иумæ: «Хъазæн фæз».
Нæ балц кæронмæ ахæццæ кæнæм? Цомут-ма мемæ.
109

(Æрлæууынц «Макет» -сырддоны цур.)
Хъ. Кæдæм æрбацыдыстæм? Хъазæн фæзмæ? Фæлладуадзæн фæзмæ?
С. Сырддонмæ. Мах æрбахæццæ стæм сырддонмæ.
Хъ. Мæ уыци-уыцитæн дзуапп чи ратта, уымæн уыдзæн
йæхи уыци-уыци радзурыны бар.
1) Ма мæ хъыгдар, цу дæхицæн.
Дар дæ фæндаг раст!
Хъæбысхæсты фемхиц ыстæм, –
Ма мæ ракæн хъаст!
(Домбай.)
2) Сау-хъулон дæргъытæ бæх
Ам к’ уаид нæ разы!
Бакастæй рæсугъд, дзæбæх,
Сывæллæттæн – хъазæн.
(Зебрæ.)
Хъ. Ныр та сымах æрхъуыды кæнут сырддоны цæрджытыл
уыци-уыцитæ. Радзурут, цæрæгойты тыххæй цы зонут,
уый. Цавæр æууæлтæ сæм ис? Æрмæст дæ сырдæн йæ ном
ма зæгъ. (Сабитæ архайынц.)
Зæгъæм:
Залмысыфау – йæ хъустæ,
1-аг саби.
Цæдзынджы йас – йæ къæхтæ.
Йæ къæдзил – бæндæн,
Йæ фындз – донцæуæн хæтæл,
Кæд æмæ дзы нуазы дон. (Пыл.)
Хъ. Нæ сырддоны уæртджынхæфс (черепахæ) нæ федтат?
С. Ис дзы цыппар уæртджынхæфсы. Уыдонæн ис цыппар
лæппыны.
Хъ. Дзурæм иумæ: цыппар лæппыны. (2–3 хатты.)
Нæ ахуыры сахат кæронмæ æрхæццæ. Фæстæмæ раздæхын
афон у. Зæгъут «хæрзбон» сырдтæн æмæ сырддоны
кусджытæн.
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Нæ иннæ фембæлдмæ.
31-æм ахуыры сахат
Темæ: «Тагъд ралæудзæн сæрд».
Нысантæ:
– Сабиты разæнгард кæнын темæимæ баст ныхасыл,
архайыныл. Рабæрæг кæнын сабиты зонындзинæдтæ
афæдзы афонты тыххæй. Кæцы афæдзы афон нæм
æрбалæууыд?
– Ахуыр кæнын сабиты текстмæ хæстæг аргъауы мидис радзурыныл.
– Сабиты дзырдуат хъæздыгдæр кæнын аив ныхæстæй,
[цъ] сыгъдæгдзурыныл архайын.
Сабиты разæнгард кæнын иронау дзурынмæ.
Цæстуынгæ æрмæг. Хъазæнтæ: æрыскъæф, къогъо, цъиу,
мыст, хæфс; зылд афæдзы афонтæй; сюж. нывтæ алы
афæдзы афонæй дæр.
Ахуыры нывæст
Хъ. Ралæууыд сæрд. Уæ зæрдыл-ма æрлæууын кæнут, цы
хорздзинæдтæ ис сæрдыгон æрдзы? Цы вæййы сæрды?
(Афæдзы афонты зылдмæ гæсгæ сабитæ сæ хъуыдытæ
дзурынц, пайда кæнын сюжетон нывтæй.)
Хъ. Радзурут-ма, цавæр хъæзтытæй хъазын уарзут сæрды?
(Сабитæй, кæй фæнда, уый йæхи царды хабæрттæй исты
цауты тыххæй радзуры.)
Хъ. Сабитæ, чи уæ ахста кæсаг? Чи уæ уыди хъæды зокъотæ
æмæ гагадыргътæ æмбырд кæнынмæ? Баба æмæ нанайæн
цæхæрадоны кусынмæ чи æххуыс кодта сæрды? Радзурутма нын.
(Сабитæй дзырдарæхстдæр чи уа, уыдонæн фыццаг ныхасы бар раттын.)
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Хъ. Байхъусут Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæ «Сæрд»æй скъуыддзагмæ (2 хатты йæ бакæсын æмæ фæрстытæ
раттын сабитæм.)
Хур судзы… Уырыдзы
Хæрынæн бæззы…
Чи хъæдæй рæгъæдæй
Сырх мæнæргъ хæссы…
Цавæр вæййынц сæрдыгон бонтæ? (Тæвд, хъæлдзæг,
рæсугъд.)
Хъ. Сæрдыгон æрдз у тынг рæсугъд. Рæстæг вæййы
хъарм, зæрдæ рухс кæны алыхуызы дидинджыты уындæй,
мæргъты хъæлдзæг зарджытæй. Сцæттæ вæййы æрыскъæф,
мæнæргъы. Абон уын æз радзурдзынæн уырыссаг æвзагæй
тæлмацгонд аргъау «Æрыскъæф».
(Сабиты сбадын кæнын гауызыл. Амонæн фæйнæгыл
хъомылгæнæг аргъауы мидисмæ гæсгæ фидар кæндзæн
нывтæ, кæннод хъазæнтæ иугай, рæнхъæй æвæрдзæн
стъолыл.)
«Æрттивы хуры цæст арвæй. Хъæдрæбын æрдузы сцæттæ
æрыскъæф. Гагадыргъ хуры тынтæм йæ сырх уадултæ
тавы. (Райсы æрыскъæф.) Къогъо ауыдта æрыскъæф æмæ
ныззарыди: «З-з-з, æрыскъæф сцæттæ, сырх-сырхид,
хæрздæф!» (Æрыскъæфы фарсмæ æвæры къогъойы.)
Къогъойы фехъуыста цъиу, атахт æрдузмæ. Фæнды йæ
æрыскъæф бахæрын. (Авæры цъиуы стъолыл.) Къогъойы
фехъуыста мыст. Мыст дæр азгъордта æрдузмæ. Фæнды
йæ гагадыргъ бахæрын. (Хъомылгæнæг мысты дæр æвæры
стъолыл цъиуы фæстæ æмæ дзуры дарддæр.) Къогъойы ма
фехъуыста хæфс дæр. Гæпгæпгæнгæ æрбахæццæ æрдузмæ.
Сфæнд кодта æрыскъæф бахæрын. (Хæфсы дæр стъолыл
мысты фарсмæ æвæры.)
Æваст æрбадымдта дымгæ æмæ хуры æрттиваг цæсгом
мигътæ бамбæхстой. Къогъо уый куы ауыдта, уæд нызза112

рыди: «Уардзæн къæвда: хуылыдз, уазал». Къогъойы фехъуыста цъиу, тагъд-тагъд бæласы къалиумæ стахт. Къогъойы ма фехъуыста мыст дæр æмæ тагъд-тагъд йæ хуынкъмæ
алыгъд. Фехъуыста ма йæ ноджы хæфс, тагъд-тагъд уый
дæр залмы сыфы бын фæмидæг….
Æрыскъæф та уарыны æртæхтæм йæхи найы æмæ цин
кæны, кæй йæ ничи бахордта, ууыл».
Хъомылгæнæг ратты сабитæм аргъауы мидисмæ гæсгæ
фæрстытæ:
– Аргъау уæ зæрдæмæ фæцыд?
– Цавæр ныхæстæй райдайы аргъау?
– Куыд ныззарыди къогъо, æрыскъæф куы федта, уæд?
– Цъиу къогъойы куы фехъуыста, уæд цы бакодта?
– Кæй ма фæндыди æрыскъæф бахæрын?
(Мыст, хæфс æмæ цъиуы.)
Хъ. Мигътæ сæхгæдтой хуры цæсгом. Къогъо уый куы
ауыдта, уæд куыд ныцъцъыс-цъыс кодта? (З-з-з-з, – зарынц
сабитæ иумæ.)
– Къогъойы фехъуыста цъиу æмæ … (дарддæр дзурынц
сабитæ хъуыдыйад кæронмæ).
– Цæуыл цин кодта гагадыргъ? (Сабитæ сæ хъуыдытæ
дзурынц.)
Хъомылгæнæг ма иу хатт кæсы, гагадыргъ йæхи уарыны
донæй куыд найы æмæ куыд цин кæны, уыцы ныхæстæ.
Фæнды уæ, уæд иумæ ахъазæм аргъау рольтæм гæсгæ?
Мæнæ – нæ хъазæнтæ. Кæй уæ фæнды аргъау радзурын
æмæ рольтæм гæсгæ ахъазын?
Байхъусын, сабитæй кæй фæнды, уыдонмæ. Дзурынц иумæ
– иу саби райдайы аргъау дзурын, стæй иннæ – йæ фæстæ,
æртыккаг кæронмæ ахæццæ кæны аргъау.
(2–3 хатты радзурын аргъау, рæстæг куыд амона, афтæ.)
Кæронбæттæны ма иу хатт сабиты зæрдыл æрлæууын
кæнын сæрдыгон æрдзы рæсугъддзинæдтæ.
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