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Ацы методикон æрмæг арæзт æрцыд ЦИППИ-йы ЮНЕСКОйы кафедрæйы кусджыты хъаруйæ. Методикон æрмæг дзуапп дæтты
«Ирон националон ахуырады концепцийы» принципты домæнтæн. Конспекттæ арæзт сты Л. А. Парамоновайы бæрнон редакцигонд «Рæвдауæндæтты сывæллæтты хъомылады, ахуырады æмæ
райрæзынады иумæйаг ахуырады дæнцæгон программæйы» бындурыл. Уыцы программæ æвдисы рæвдауæндæтты ахуырадон процессы
бындурон мидис æмæ бар дæтты йæ реализацигæнгæйæ варианттæ
æвзарынæн.
Ацы программæ кæй æрцыд æвзæрст, уый у баст, дыууæ æвзагæй
цы рæвдауæндæтты пайда кæнынц, уыдоны архайды хатдзæгтæ дзы
æвдыст кæй сты, уымæ гæсгæ. Программæ арæзт цыд куыд регионалон
æмæ хицæн авторты методикон куыстыты бындур æмæ уымæ гæсгæ
хуыйны «Дæнцæгон». Лæвæрд конспектты националон-регионалон
компонент рæвдауæндæтты ахуырадон тыгъдады ахсы сывæллоны
ахуыры æмæ райрæзынады æххæст бæрнон бынат.
Рæвдауæндæтты иумæйаг ахуырадон тыгъдад саразыны тыххæй
арæзт æрцыд иумæйаг перспективон-тематикон пълан. Тематикон
иудзинад бæрæг дары ахуырты æппæт хуызты дæр æмæ æндæр режимон процессты дæр. Æппæт ахуырты организацион формæ дæр у
дæлкъордон – сывæллоны сæрибар архайды бындурыл арæзт.
Сабиты ахуыр кæныны сæйраг метод у дидактикон хъазт.
Алы темæйыл куыст дæр райдайы, къуырийы райдиан арæзт
чи цæуы, уыцы алфамбылай дунеимæ зонгæ кæныныл ахуыртæй.
Уыйфæстæ, иннæ ахуырадон æмæ хъомыладон куысты хуызты фæлгæты, арфдæр æмæ уæрæхдæргонд цæуынц темæмæ хауæг
æмбарынæдтæ.
Авторты коллективы ис ныфс йæ коллегæтимæ коллективон
æмгуыстадæй æмæ курæг у, цæмæй ацы методикон æрмæджы тыххæй
сæ фæндæттæ æмæ фиппаинæгтæ æрвитой ахæм адрисыл:
362003, Дзæуджыхъæу, К. Марксы уынг, 36
ЦИППИ, ЮНЕСКО-йы кафедрæ.
Телефон: (8672) 53-89-73

Скъолайы агъоммæйы кары сабиты ныв кæныны
курдиаты райрæзт æмæ уый фæдыл
нысанæвæрды хицæнцинæдтæ
Æмткæй райсгæйæ, ацы чиныджы амындтытæ
бæззынц рæвдауæндæтты æппæт къордты (кæстæр,
астæуккаг, хистæр æмæ скъоламæ цæттæгæнæн)
хъомылгæнджыты куысты спайда кæнынæн дæр.
Æххæстæй лæвæрд цæуы методикон æрмæг: программæйы
характеристикæ, æмбарынгæнæн фыстæджытæ, методикон
амындтытæ, ахуырты темæтæ, перспективон-тематико
пълантæ, ахуырты биноныг конспекттæ, диагностикæ
кæныны амындтытæ æмæ алы кары сабиты зонындзинæдтæ
сбæрæг кæныны мадзæлттæ.
Ахуырты конспектты райдиан хайы бæстон
дзырдæуы, алы темæйыл бакусыны тыххæй дæр: архайды
цавæр хуызтæй пайда кæнын æмбæлы, цæмæй аивадонахуырадон хæстæ æмæ нысантæ къухы бафтой; цавæр
техникæ æмæ аивадон æрмæгæй спайда кæнын хъæуы,
ныв кæнгæйæ. Чиныджы ацы хайы ис аивадон архайды
хатдзæгтæ, стæй, авторы хъуыдымæ гæсгæ, темæйы
райхæлдæн тынгдæр цавæр цæстуынгæ æрмæг бабæздзæн,
уый фæдыл уынаффæтæ.
Лæвæрд конспектты хицæндзинад уый мидæг ис, æмæ,
сфæлдыстадон дисциплинæ амонгæйæ, развæлгъау зын
базонæн у, ахуыр куыд ацæудзæни, уый. Хъомылгæнджыты
фæрстыты дæр æмæ хъомылгæнинæгты дзуæппыты дæр ам
зæрдæ дарæн нæй уыцы иунæг, «раст» вариантыл. Алцыдæр
аразгæ у къорды алы уæнгæй дæр æмæ, æмткæй райсгæйæ,
– сабиты къорды зонындзинæдты иумæйаг æмвæзадæй.
Уыцы æууæлтæ ахсджиаг сты сабитимæ ныхасы, уымæ
гæсгæ фæрстытæ æмæ дзуæппытæ чиныджы лæвæрд
цæуынц зæрдаивæй æмæ хъомылгæнæгæй домынц
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сфæлдыстадон ахаст.
Темæйы райхæлд аразгæ у цæстуынгæ æмæ ифтонггæнæн æрмæджытæй дæр: уыдоны фæрцы ивæн ис
акценттæ.
Темæйы фæдыл раныхас логикон æгъдауæй хъуамæ уа
рагацау хъуыдыгонд, фæлæ ахуыры рæстæг хъомылгæнæг
йæхæдæг банкъардзæн, сывæллæттæ темæ райхалынмæ
цæттæ сты, ныв кæнынмæ бавналыны тыххæй фаг
информаци æмæ æнкъарæнтæ райстой, æви нæ, уыдæттæ.
Ахуырты конспекттæ арæзт сты астæуккаг
æмвæзады сабитæн, уымæ гæсгæ хъомылгæнæджы бон
у, цæмæй сæ, йæ къорды иумæйаг æмвæзадмæ гæсгæ,
фæвазыгджындæр, кæнæ та фæхуымæтæгдæр кæна.
Къорды сабитæ æмхуызон никуы вæййынц – иутæ сты
уæзбын, архайынц сабыргай, иннæтæ та – цæрдæг, уайтагъд
бамбарынц, хъомылгæнæг сæ цы домы, уый. Фыццæгтæн
темæ бамбарын кæнынæн фылдæр рæстæг хъæуы, фæлæ
уыйхыгъд дыккæгтæ та æнцад бадын бирæ нæ фæразынц,
истæмæ сын лæмбынæг æркæсын æнцон нæу. Æртыккаг
хуызы сабитæ сты æхгæдзæрдæ, семæ кусын æппæтæй
зындæр у, уымæн æмæ алфамбылай дунемæ се ргом не
здахынц. Цыбыр дзырдæй, хъомылгæнæджы куыст домы
алы сабимæ дæр индивидуалон æгъдауæй бацæуын, йæ
удыхъæдмæ йын «дæгъæл» ссарын. Уымæ гæсгæ къорды
хъуамæ 10 – 12 сабийæ фылдæр ма уа.
Ныв кæныны курдиат райрæзæн ахуырты конспекттæ
конд сты скъолайы агъоммæйы кары сабитæн æмæ
æххæссынц рæвдауæндоны хъомылгæнинæгты цыппар
карыл. Уый дзурæг у ууыл, æмæ фаг ахъаз нæ фæуыдзысты,
хайгай сæ куы пайда чындæуа. уæд: сабитæ æваст нæ, фæлæ
цадæггай хъуамæ фæлтæрой ныв кæныны аивады, фæдфæдыл уагæй хъуамæ æфта сæ зонындзинæдтыл, иу карæй
иннæ кармæ арæхстджындæр кæна сæ къухты архайд.
5

Конспектты цы ахуыртыл дзырд цæуы, уыдон арæзт
сты афтæ, цæмæй рæстæгæй-рæстæгмæ рацыд темæтæм
раздæхæн уа – æрмæст фæлхат кæныны охыл нæ, фæлæ
зонындзинæдтæ рапарахат кæнын æмæ алы бæлвырд
темæйы аивадон-ахуырадон хæстæ фæарфдæр кæныны
тыххæй. Уымæ гæсгæ ахуыртæ хъуамæ цæуой кæрæдзийы
фæстæ, фæд-фæдыл, Конспекттæй фрагментарон хуызы
пайдагæнæн нæй.
Ахуырты темæтæ арæзт сты афтæ, цæмæй раргом кæной, сабимæ йæ кармæ гæсгæ цы зонындзинæдтæ
ис, уыдонæн сæ аивадон аспект дæр. Бацархайын хъæуы
темæйы фæдыл информаци сабийы фæлгæнæн æмæ фантазийыл чи сахада, ахæм æндæр, хъазæн, сфæлдыстадон
уагыл рацаразын.
Ахуырты нысантæ æмæ размæвæрд хæстыл куы
дзурæм, уæд зæрдыл дарын хъæуы, кæстæр кары сабитæн
аивадон курдиаты райрæзты ахуырты фæрцы кæй фидар
кæны сæ психологон æмæ эмоционалон ахаст ныв кæныны
архайдмæ. Уымæ гæсгæ тынг ахсджиаг у сабиты уыцы архайд раст сæвæрын. Саби предметы фæлгонц хуызæнæн
скæндзæн, хахх акæндзæн, кæнæ цыдæр ныв хуызджын
ахорæнтæй саив кæндзæн, уый сæйраг нæу. Сæйраг у
рæзгæ адæймаджы сфæлдыстадон нывкæнынадыл бафтауын æмæ йæ фæлгæнæны уыцы диссаджы дунейæ, йæ кар
цас амоны, уыйбæрц фæхайджын кæнын.
Уый у, кæй кой кæнæм, уыцы методологон бацæуæны æппæты сæйрагдæр хицæндзинад.
Сабитимæ йæ куыст ацы конспекттæм гæсгæ аразын
чи сфæнд кæна, уыцы хъомылгæнджытæ йæ хъуамæ
сæ зæрдæмæ айсой æмæ йæ сæ архайды рæбинаг
цæджындзыл банымайой.
Йæ бон цы у æмæ цы нæу, уый тыххæй сабийы бæсты,
йæ интеллектуалон авналæнтæ йын ницæмæ даргæйæ,
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хистæртæ фылдæр хатт сæхæдæг бауынаффæ кæнынц.
Афтæмæй та сабиты магъз нæ ахсы, зын æмæ йын æнцон
цы у, уый: бавналы, цы йын бабар кæнынц, ууыл кусынмæ.
Сæйрагдæр, информаци хъуамæ лæвæрд цæуа
æнцонæмбарæн, цымыдисаг æмæ хъазыны хуызы. Ацы ран
та сабиты сфæлдыстадон нывкæнынадыл фæцалх кæныны
æууæл, зæгъæн дæр ын нæй, ахæм ахъаз фæуыдзæн.
Ахуырты конспектты ахсджиаг бынат ахсынц аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæрæзтæй пайда кæнын.
2. Хуызиртасынад.
3. Композици.
Ахсджиаг у, цæмæй, сæ алыварс дуне ныв кæнгæйæ,
сабитæ пайда кæной, сæ кармæ гæсгæ сын æнцоæмбарæн чи
у, аивады уыцы фæрæзтæй (хæххытæ æмæ ахорæнты алы
хуызтæй), бæлвырд уагыл равæрын зоной хуызæвдысты
хæйттæ æмæ а. д.
Хуыз у сабиты уарзондæр аивадон фæрæз. Ныв
кæнгæйæ саби цавæр хуызтæм тынгдæр здахы йе ргом,
уымæ гæсгæ йын æнцонæй бамбарæн ис йæ миддуне –
æнкъард зæрдæйы хицау у, æви хъæлдзæг, йæ уды исты тас
и, æви цæуылдæр цин кæны.
Сабиты сфæлдыстадон авналæнты райрæзтыл
куы кусæм, уæд сын уый æнæмæнг ахады сæ удыхъæды
рæсугъддзинадыл, се нкъарæнты хъæздыгдзинадыл.
Ныв кæныны ахуырты сабиты æрмæст алыварс дунейы
фæлгонцтæ кæныныл нæ фæцалх вæййынц. Уыимæ ма
рæзгæ адæймæгтæ зонгæ кæнынц аивады алы хуызты
уацмыстимæ, нывгæнджыты сфæлдыстадимæ, дуне æмæ
сæ райгуырæн Ирыстоны рагон æмæ нырыккон аивады
диссæгтимæ.
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Националон компонент конспектты лæвæрд цæуы
къордæй-къордмæ куыдфылдæргæнгæ.
Алцæмæн дæр йæхи рæстæг æмæ кар кæй ис, уымæ
гæсгæ уал кæстæр къорды хъомылгæнинæгтæ нырма символикон хуызы ныв кæнынмæ æмхиц вæййынц. Хур, дидинæг,
бæлас, цъиу, – уыцы æмбарынæдтæ æппæтдунеон сты.
Сабитæ цин кæнынц райгуырæн æрдзы рæсугъддзинадыл,
йæ зайæгойтæ æмæ цæрæгойтыл, уарзынц сæ хæстæг
хиуæттæ æмæ сæ сыхæгты.
Сæхи æмбарынхъом куы фæвæййынц, уæд ахсджиаг у сабитæн ирон аивад, сæ адæмы æгъдæуттæ æмæ
культурæмæ се ргом аздахын – уый у Райгуырæн
бæстæмæ уарзондзинад гуырын кæныны бындур.
Ахуыртæн сæрмагонд фæтк ис. Райдианы архайд
æмæ ныхæсты фæстæ рахизын хъæуы ахуыры темæмæ.
Равдисын æмбæлы цæстуынгæ æмæ иллюстративон æрмæг. Æрдзон предметтæм сабитæ уадз æмæ къухæй дæр
æвналой – афтæмæй сæ цæстытыл æнцондæрæй уайдзысты. Темæ бамбарын кæнын æмæ йæ ныффидар кæнынæн
стыр ахъаз у хъазты мадзал.
Сабитæ æмæ хъомылгæнæджы ахастдзинæдтæ
хъуамæ уой зæрдæхæлар æмæ æргом, арф æмæ эмоционалон. Хъомылгæнæджы фæлгонц – фæрнджын æмæ æууæнкджын, ахуыргонд æмæ хиуылхæцгæ. Сабитæн сæ
хорз хæлар у, цыфæндыйæ дæр сæ цæсты никуы бафтауы,
афтæмæй сын сæ азым та æргом дзуры. Бирæ зоны æмæ
сын йæ зонындзинæдтæ нæ хæлæг кæны. Сабитимæ куы
фæхъазы, уæд сæ алыварс дуне аргъау фесты. Хъазыны
мадзал кæстæр кърды сабиты хъомылады ахсджиаг мадзал
у.
Фæстаг рæстæджы фæзынди сæрмагондæй сывæллæттæн фæзынди тынг бирæ алыхуызон аивадон æрмæджытæ: мелтæ (сой, мыдадз, пастель), гуашь æмæ акрил
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ахорæнтæ – æрттивæгтæ, тыбартыбургæнæгтæ, маркертæ
æмæ гель ручкæтæ, хæрзхъæд хуызджын кърандæстæ
æмæ æнд. ах.
Кæй зæгъын æй хъæуы, уæлдай æргом здахын хъæуы
райгуырæн æрдзы нывтæм, Кавказы адæмты царды уаг
æвдисæг хуызистытæм.
Уæлдай хатт банысан кæнын æмбæлы, схематикон
нывтæ райуаринаг æрмæгæн кæй нæ бæззынц, уый, Уыдон
аивады фæндагамонæнтæ æмæ сфæлдыстады фæзминаг
хуызæгтæ не сты, сабийы фæлгæнæн æмæ фантазийы
рæзтыл н ахадынц.
Сабиты зонгæ кæнын хъæуы профессионалон аивады
уацмыстимæ дæр. Уый тыххæй хъуамæ хъомылгæнæгмæ
уа нывгæнджыты хуызджын æмæ графикон куыстыты
репродукцитæ. Йæхи зæрдæмæ тынгдæр чи цæуы, æрмæст
уыдон нæ, фæлæ, æмткæй райсгæйæ, аивады алы здæхтытæ
чи æвдисы, ахæмтæ. Кæй зæгъын æй хъæуы, уæлдай хъусдард хъуамæ уа Ирыстоны нывгæнджыты сфæлдыстадмæ.
Цымыдисаг сты рагон æмæ нырыккон архитектурæйы
шедевртæ. Сабитæн равдисын æмбæлы Дзæуджыхъæуы
хуызистытæ афæдзы алы афонты, ирон архитектурæйы
хуызæгтæ.
Кæй зæгъын æй хъæуы, сабиты зонгæ кæнын æмбæлы
сæхи сфæлдыстадимæ дæр. Ацы ран бахынцинаг у иу
æууæл: сабитæ зæрдиагдæрæй æркæсдзысты сæхи карæн
сабиты уацмыстæм.
Ахсджиаг у ахуыртæм цæстуынгæ æрмæг бамбырд кæнын дæр: сывæллоны хъазæнтæ, алыхуызон мигæнæнтæ, дурынтæ, ирæтты ивгъуыдыл дзурæг æмæ æнд
ах. предметтæ.
Уæлдай аахсджиаг сты сабиты фæлгæнæн æмæ
æнкъарынад рæзынгæнæг æрдзон хуызæгтæ: денджызон
дуртæ æмæ сæтæлхъузджытæ; къæдзæхты схъиуæццæгтæ;
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хусгонд кæсæгтæ, гæлæбутæ, цъырцъырæгтæ, хъæндилтæ;
рæсугъд маргъы систæ; фæззыгон сыфтæртæ; дидинæгкалæг
уалдзыгон къалиутæ; дидидинджытæ æмæ æнд. ах.
Цæстуынгæ æрмæгæн иттæг хорз бабæздзысты
дыргътæ, халсартæ дæр, гагадыргътæ, зокъотæ, æнгузтæ,
æхсæртæ æмæ æнд. ах. дæр. Цæстуынгæ тæлмæнты (æрдзон
хуыз, алыхуызон формæ æмæ ас) æдде ма уыдон сабиты
бирæ æндæр æнкъарæнтæ дæр базмæлын кæндзысты: ад,
хæрздæф, æддаг бакасты уырзæйхатæн хæдгъуыз æууæлтæ
æмæ а. д.
Æвзæр нæ уаид, тезгъойы рæстæг сабитæ сæхæдæг
дæр куы амал кæниккой цæстуынгæ æрмæг, уæд.
Цæстуынгæ æрмæг сты цардæгас къуымы цæрджытæ
дæр: кæсæгтæ, цъиутæ, уырытæ, хæфсытæ æмæ æндæр
цæрæгойтæ.
3-7-аздзыд сабитæй, адæймаджы сурæт, куыддæриддæр æмбæлы, афтæ сныв кæной, уый бадомæн
нæй. Пейзаж ныв кæнгæйæ дæр уыдон нæ сарæхсдзысты,
арв æмæ зæхх кæм баиу вæййынц, уыцы хахх банысан
кæнынмæ.
Алкæмæн дæр зындгонд у, саби информаци йæ
зæрдыл хуыздæр кæй бадары графикон нысан, хахнывы руаджы, уый. Уымæ гæсгæ сабиты нывтæн æндæр барæнтæм
гæсгæ аргъонд вæййы. Кæд нывы эстетикон æууæл фæстаг
хъуыддаг нæу, уæддæр сæйрагдæр у, йæ нывыл архайгæйæ,
саби сфæлдыстадон уавæры кæй аныгъуылы, уый. Уымæн
æмæ афтæмæй йæ курдиат рæзгæ кæны, райхъал вæййы.
Саби хъуамæ æнæ искæй æххуысæй ныв кæна. Дзыхы ныхасæй дарддæр сабиты нывтæм хъомылгæнæджы
къух хъуамæ æппындæр ма хæццæ кæна!
Хатдзæг кæнгæйæ, зæгъæн ис: хъомылгæнæджы хæс
у сабийæн аивады хуымæтæг зонындзинæдтæ раттын,
цæмæй йын уыдоны руаджы йæ алыварс дунеимæ зонгæ
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кæнын æнцондæр уа. Хъомылгæнæг хъуамæ тырна сабийы
аивадон курдиат райтынг кæнынмæ, цæмæй уыцы æууæл
сахада йæ удыхъæды хъæздыгдзинадыл.
Астæуккаг къорды ахуырадон пълан
№

Ахуыры сæр

1

Хуымæтæг математикон
æмбарынæдтæ райтынг
кæнын
Ирон ныхасы рæзт
Уырыссаг ныхасы рæзт
Алфамбылай дунеимæ базонгæ кæнын
Физикон культурæ
Музыкалон аивад
Ныв кæныны аивад
Ирон æвзаг амонын
Уырыссаг æвзаг амонын
Æдæппæтæй

2
3
4
5
6
7
8
9

11

Вариант
на осетинском языке
(зан.⁄нед)

Вариант
на русском
языке
(зан.⁄нед)

1

1

1
1
2
2
1
2
10

1
1
2
2
1
3
11

Астæуккаг къорды ахуырты темæтæ *
15−22 сентябрь		
23−30 сентябрь		
1−21 октябрь			
22−29 октябрь		
30 октябрь-14 ноябрь		
15–22 ноябрь			
23 ноябрь-1 декабрь		
1 декабрь-15 январь 		
15–22 январь 		
23 январь-1 февраль		
2–9 февраль			
10–17 февраль		
18–25 февраль		
26 февраль-8 мартъи		
9–16 мартъи			
17–23 мартъи			
24 мартъи-15 апрель		
16–23 апрель			
24 апрель-9 май		
10–17 май 			
17 май -1 июнь

Мæ бинонтæ
Мæ рæвдауæндон
Фæззæг
Мæ райгуырæн бæстæ
Æз æмæ мæ буар
Хи дарыны культурæ
Театр
Зымæг
Мигæнæнтæ æмæ хойрæгтæ
Уæлæдарæс
Мебель
Музей
Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
Мамæйы бон
Дæсныйæдты дуне
Транспорт
Уалдзæг
Æрдз
Хорз æмæ фыд
Дæхи хъахъхъæн
Сæрд

*Ахуыры бонтæ лæвæрд цæуынц зæрдаивæй.
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Сентябрь/1У къуыри

Мæй
Къуыритæ

Сентябрь/Ш
къуыри

Иумæйаг темæ

1. «Мæ бинонтæ»

2. «Мæ рæвдауæндон»

Ахуырты нымæц

1

1

Ахуыры темæ

«Не нгом бинонтæ»

«Диссаджы фынтæ»

13

Бинонтæ æмæ
хиуæтты зонын.
Портретон жанры тыххæй
зонындзинæдтæ
фæфылдæр кæнын

Рæвдауæндоны
цардимæ зонгæ
кæнын. Йæ агъуыстыты йын куыннæ
дзæгъæл кæной, ууыл
бакусын.

Зæрдывæрдæй
ныв кæнын.
Хуызджын
фломастертæй
кусын

Фантази æмæ
фæлгæнæны
бындурыл ныв
кæнын. Гуашь
ахорæнтæй кусын

Нысантæ

Сюжетон композицийы алыхуызон
предметтæ ныв
кæныныл бакусын.

Хиуæтты
цæсгæмттæ ныв
кæныныл бакусын

Фæлгонцадон
фæрæзтæ

Аргъауы диссаджы фæлгонц
сфæлдисын,
ахорæнтæ æмæ
æрмæджыты
æнахуыр
æмиуадтæй пайда
кæнгæйæ.

Барæй равзарын
æмæ спайда кæнын
рæвдаугæ, фæлмæн,
рæсуг хуызтæй

Хуызиртасынад

Æцæгдзинады чи
не мбæлы, ахæм
уавæр равдисын. Сабийы
фæндонмæ
гæсгæ арæзт
композици.

Къорды портрет.
Бацархайын
бинонтæй алкæй
фæлгонц дæр
скæнын

Композици

Аивадон-ахуырадон хæстæ

Программæйы мидис

Астæуккаг къорды (4-5 аздзыдтæ) перспективон-тематикон пълан

Аивадон архайды

Октябрь/ 1 къуыри

Октябрь/П къуыри

Октябрь/1 III къуыри

3

фæткъуы

«Фæззыгон
бæлас».

«Сыгъзæрин фæззæг»

«Сыгъзæрин фæззæг»

14

3. «Фæззæг»

Сабиты хуыздæр
базонгæ кæнын
фæззæджы сæйраг
миниуджытимæ.
Рагвæззæг æмæ
æрæгвæззæг.

Сабиты хуыздæр
базонгæ кæнын
фæззæджы сæйраг
миниуджытимæ.
Рагвæззæг æмæ
æрæгвæззæг.

Тæлмæнты
бындурыл ныв
кæнын. Гуашь
ахорæнтæй хуызджын гæххæттыл
кусын

Афæдзы алы афонты
сæйраг миниуджытæ
иу бæласы
фæлгонцыл сфæлхат
кæнын.

Тæлмæнты
бындурыл ныв
кæнын. Гуашь
ахорæнтæй хуызджын гæххæттыл
кусын.

Натурæмæ гæсгæ
ныв кæнын. Гуашь ахорæнтæй
архайын.

Бæлас ныв кæныны
арæхстдзинæд
ныффидар кæнын.
Фонæн спайда
кæнын хуызджын
кæнæ ахуырст
гæххæттæй.

Бæлас ныв кæныны
арæхстдзинæд
ныффидар кæнын.
Фонæн спайда
кæнын хуызджын
кæнæ ахуырст
гæххæттæй.

Æрдзон хæххыты
пластикæ равдисын.
Бæласы раздæры
хуызæвдысты схемæ
фæбæлвырддæр
æмæ
фæвазыгджындæр
кæнын.

Хуызæнкъарынадыл
активон куыст. Эмоционалон айзæлдмæ
гæсгæ хуызтæ
скъордтæ кæнын.

Хуызæнкъарынадыл
активон куыст. Эмоционалон айзæлдмæ
гæсгæ хуызтæ
скъордтæ кæнын.

Фæззыгон дыргъты
фæлгъуызты
рæсугъддзинад
банкъарын.
Палитрæйыл
архайын, хуызты фæлгъуызтæ
æвзарын.

Бæласы сæйраг
хуызфыст
банысан кæнын.
Фон пейзажы
хæйттæй байдзаг
кæнын.

4. «Мæ райгуырæн
бæстæ»

5. «Æз æмæ мæ буар»

Октябрь/IV къуыри

Ноябрь/1 къуыри

Ноябрь/П къуыри

2

1

«Фыстæ æмæ фыййау»

«Æз мæхи найын»

«Пуртийæ хъазт»

15

Ирыстоны пейзажы
хицæндзинæдтыл
æрдзурын.

Сабитæн дарддæр
амонын адæймаджы
буары конд. Буары
хæйттæм сын сæ хъус
æрдарын.

Сабитæн дарддæр
амонын адæймаджы
буары конд. Змæлгæ
хъæзтыты ахадындзинады тыххæй
æрдзурын.

Зæрдывæрдæй
ныв кæнын.
Хуызджын
фломастертæй
кусын.

Зæрдывæрдæй
ныв кæнын. Сойджын пастельтæй
(мелтæй)кусын.

Тæлмæнтæ æмæ
цæстдардмæ
гæсгæ ныв
кæнын. Сойджын
пастельтæй
(мелтæй)кусын.

Фезмæлд бамбарыны фыццаг
фæлварæн. Сурæт
цæугæ-цæуын
равдисыныл
бацархайын.

Адæймаджы
сурæт ныв
кæныны
арæхстдзинæдтæ
ныффидар кæнын.
Буары хæйттæ сæ
бынæтты æвдыст
куыд цæуой, ууыл
архайын.

Адæймаг æмæ
хæдзарон
фосы бæстон
хуызфыстытытæ.

Хъазты змæлд
æмæ хъæлæба чи
банкъарын кæна,
ахæм ирд, контрастон ахорæнтæй
спайда кæнын.

Кафелы рухс,
сыгъдæг æмæ
сатæг хуызтæ
æмæ йæ чырæгты
аив равæрдæй
спайда кæнын.

Сабиты равзæрст
хуызтæ –
хæларзæрдæ,
хурæфсæст,
фæлмæн. Контрасты мадзалæй
спайда кæнын.

Æмархайдгæнæг
цалдæр сабийы
егъау сурæты сыфыл равæрын.

Æмархайдгæнæг
дыууæ сурæты
сыфыл равæрын.

Сыфыл равæрын
фыййау æмæ
цалдæр фысы
сурæттæ. Фон –
хæххон пейзаж.

6. «Хи дарыны
культурæ»

7. «Театр»

Ноябрь/Ш къуыри

Ноябрь/1У къуыри

Декабрь/1 къуыри

1

1

«Рувас æмæ тæрхъус»

«Артистты равдыст»

«Зымæджы портрет»

16
Зымæджы сæйраг
миниуджытæ
сфæлхат кæнын.
Æрмæг æнахуыр хуызы дæтгæйæ, темæмæ
цымыдисдзинад
бацырен кæнын.

Сабиты театримæ
базонгæ кæнн,
актеры дæсныйадыл
æрдзурын.

Тæлмæнты
бындурыл
ныв кæнын.
Хуызджын
фломастертæй
хуызджын
гæххæттыл
кусын.

Фантазийы
бындурыл ныв
кæнын. Гуашь
ахорæнтæй
кусын.

Хи дарын æмæ
адæмы æхсæн
ахастдзинæдты
культурæйыл
æрдзурын.

Цы аргъау
бакастысты,
уымæ гæсгæ ныв
кæнын. Гуашь
ахорæнтæй
кусын.

Аллегорион портрет
сфæлдисынæн
спайда кæнын
зымæджы хицæн
миниуджытæй.

Лæвæрд темæйыл
хуымæтæг сюжетон композици скæныны
арæхстдзинæдтæй
спайда кæнын.

Хъæддаг
цæрæгойты
хуызфыссынад.
Сæ конд æмæ
буары хæйтты
характерон
хицæндзинæдтæм
лæмбынæг
æркæсын.

Диссаджы
зымæгон темæйыл
чи сфидауа, барæй
ахорæнты ахæм
фæлгъуызтæ
равзарын. Сæ
фылдæр – «уазал»
гаммæйы хуызтæ.

Хи эмоционалон уавæр
ирд ахорæнты
руаджы равдисын.
Иугæнæг фоны
хуызы спайда
кæнын хуызджын
гæххæттæй.

Цæрæгойты
кæрцыты хуызмæ
лæмбынæг
æркæсын. Хуызы
руаджы аргъауы
цауы равг банысан кæнын.

Сабитæ, куыд сæ
бафæнда, афтæ
сыфыл равæрæнт
аргъауы фæлгонц
– змæлгæйæ,
кæнæ та æнцад
лæугæйæ.

Зæрдæмæ тындæр
чи фæцыди, уыцы
сæйраг архайджыты – артистты егъау хуызфыст. Театры элементтæй
спайда кæнын.

Сыфыл равæрын
сюжетон хаххæй
баст цалдæр
цæрæгойы
сурæты.

Декабрь/Шкъуыри

Декабрь /1У къуыри

Январь/Ш къуыри

1

«Митын Дада»

«Цъиуты хæрæндон»

«Федорæйы маст»

17

9. «Мигæнæнтæ æмæ
хæринаг»

Зымæгон
бæрæгбæтты
хицæндзинæдтыл ныхас дарддæр ахæццæ
кæнын.

Сабитæн мæргъты
зымæгон цардыл
æрдзургæйæ сæ
зонындзинæдтæ
удæгас æрдзы
тыххæй фæфылдæр
кæнын.

Æрдзурын
мигæнæнты хуызтæ
æмæ, цæмæн
хъæуынц, уый
тыххæй.

Фантази æмæ
æцæгдзинады
бындурыл
ныв кæнын.
Хуызджын
фломастертæ
æмæ гельручкæтæй кусын.

Цæстдардмæ
гæсгæ ныв
кæнын.
Хуызджын
фломастертæй
кусын.

Аргъаумæ гæсгæ
ныв кæнын. Гуашь ахорæнтæй
пайда кæнын.

Предметтæ ныв
кæнгæйæ сын
сæ формæйы
хицæндзинæдтæ
банысан кæнын.

Мæргъты хуысфыст кæныны
арæхстдзинадыл
дарддæр кусын.

Скæнын Митын
Дадайы портретон фæлгонц
– традици æмæ
хи тæлмæны бындурыл.

Хуызы фæрцы
равдисын уысмы
эмоционалон
уавæр

Мæргъты
сисфæлысты
хуызты
рæсугъддзинадæй
æст рæвдауын.

Хуызы руаджы
аивадон фæлгонц
саразыныл бацархайын.

Сыфыл равæрын
адæймаджы сурæт
æмæ предметтæ.
Се хсæн цы
мидисон æмæ
эмоционалон
бастдзинæдтæ ис,
уыдон равдисын.

Композицийы
иугæнæг райдайæн
æууæл – цъиуты
хæрæндон. Йæ
алыварс – цалдæр
цъиуы.

Митын Дадайы
егъау сурæт
бæрæгбоны
уавæры аккаг
æмбæлтты æхсæн
сыфыл равæрын.

1

1

1

«Ирон чындз»

«Хъазæнты скъапп»

«Хъæлдзæг хъазæнтæ»

18

10. «Уæлæдарæс»

11. «Мебель»

12. «Музей»

Январь/1У къуыри

Февраль/1 къуыри

Февраль/П къуыри

Сабитæн
уæлæдарæсы
тыххæй фылдæр
радзурын. Базонгæ
сæ кæнын ирон националон дарæс æмæ
орнаментимæ.

Æрдзурын мебелы æмæ, цæмæн
хъæуы, цы пайда у,
уыдæтты тыххæй.
Сабиты мебелы
хицæндзинæдтæ.

Сабиты базонгæ
кæнын музейтæ иу
– адæмон хъазæны
музеимæ.

Натурæмæ гæсгæ
ныв кæнын.
Фломастертæй
архайын.

Зæрдывæрдæй
ныв кæнын.
Хуызджын
фломастертæй
кусын.

Натурæмæ гæсгæ
ныв кæнын.
Хуызджын
фломастертæй
архайын.

Хъазæнтæ æмæ
сæ нывæфтыдтæй
цæст рæвдауын.
Раргом кæнын
æмбарынад «декор» - фæлындæн.

Мебелы хуызтæ
ныв кæныны
руаджы
арæхстдзинадыл
æфтауын. Егъау
хуызфыстытæ
къаннæджытæй
йедзаг кæнын.

Сылгоймаджы националон дарæсы
арæзт æмæ йын
йæ фæлындæнтæ
равдисыныл
бацархайын.

Хъазæн
фæлындгæйæ
банкъарын хуызы
декоративон
хъомыс.

Мебелы хуыз –
гæзæмæ банысангонд, графикон.
Хъазæнты хуыз
– æрттиваг, ирд.

Ацы хæслæвæрды
хуыз у
æххуысгæнæг
мадзал.

Сыф иу кæнæ
цалдæр хъазæны
равæрын.

Хъазæнты скъапп
– композицийы
сæйраг хай.

Композицийы
бæстастæу –
чындз националон дарæсы,
йæ алыварс бæрæгбонхуыз.

1

1

1

æфсады

«Мæн фæнды
службæ кæнын»

«Авдæны зарæг»

«Дохтыр Айболит»
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13. «фыдыбæстæ
хъахъхъæнджытæ»

«Мамæйы бон»

15. «Дæсныйдты дуне»

Февраль/Ш къуыри

Февраль/1У къуыри

Мартъи/ П къуыри

Аргъаумæ гæсгæ,
тæлмæнты
бындурыл, ныв
кæнын. Сойджын
пастельтæй
(мелтæй) кусын.

Зæрдывæрд
тæлмæнты
бындурыл ныв
кæнын. Гуашь
ахорæнтæй
архайын.

Зæрдывæрдæй
ныв кæнын.
Хуызджын
фломастертæй
кусын.

Сабиты дохтыр
æмæ фосы дохтыры
дæсныйæдтимæ
базонгæ кæнын.

Хæларзæрдæ
æмæ фæлмæн
ныййарæджы
фæлгонц аразын.

Æфсад æмæ йын
йæ хæйтты тыххæй
сабитæн радзурын.

Адæймаг æмæ
цæрæгойы
сурæтты хуызфыст. Къухамынды руаджы
сын равдисын
сæ бастдзинад
кæрæдзиимæ.

Дыууæ гуырнывы
пластикон иудзинады руаджы равдисын уарзт æмæ
хæстæгдзинады
æнкъарæн.

Вазыгджын
хæстон техникæ
ныв кæнын
æмæ афтæмæй
арæхстдзинадыл
æфтауын.. Уæлдай
хъусдард – алыхуызон детальтæм.

Хуызы фæрцы
равдисын уысмы
эмоционалон
уавæр

Спайда кæнын
тавицджын
уæздан хуызтæй.
Ахорæнты руаджы равдисын
хуызфæлыстмæ
ахаст æмæ зæлгæ
музыкæйы характер.

Хуыз – графикон,
æнцонæвзарæн.
Акцент –
кæрдæгхуыз
ахорæныл.

Адæймаг æмæ
цæрæгойты
сурæттæ сыфыл
равæрын.
Равдисын сын
сæ бастдзинад
кæрæдзиимæ.

Сыфыл
дыууæгуырнывон
композици
равæрын.

Хæстон
техникæйы
цалдæр хуызфысты сыфыл
равæрын.

16. «Транспорт»

17. «Уалдзæг»

Мартъи/Ш къуыри

Мартъи/
1У къуыри

Апрель/ 1 къуыри
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3

1

«Космосон науыл балц»

«Хъæды цæрджытæ уалд- «Æз садзын»
зыгон»

Сабиты хъус
æрдарын уалдзæгмæ
– дыргъдон æмæ
цæхæрадоны куыстыты афонмæ.

Сабитæн радзурын,
уалдзыгон хъæд
æмæ йæ цæрæгойты
тыххæй æмæ сын
сæ зонындзинæдтыл
афтæмæй бафтауын.

Зæрдывæрдæй
ныв кæнын. Сойджын пастьельтæ
(мелтæй) кусын.

Транспорты хуызтæ
æмæ, цæмæн хъуынц,
ууыл æрдзурын. Космосон нау – фидæны
транспорт.

Хъусдард æмæ
зæрдывæрды
бындурыл ныв
кæнын. Сойджын
пастельтæй
(мелтæй) кусын.

Фантазийы
бындурыл ныв
кæнын. Хуызджын гæххæттыл
гуашь ахорæнтæй
кусын.

Хъæддаг сырдты
хуызфыстытæ.
Сурæтты
пластикæ æмæ
змæлды руаджы
равдисын се хсæн
эмоционалон
æмæ тугхæстæг
бастдзинæдтæ.

Сурæттæ
змæлгæйæ с ныв
кæныныл бацархайын.

Ракетæйы тахты
динамикæ равдисын. Къаннæг
формæты хуызфысты фæрцы
арæхстдзинад
фидар кæнын.

Цæрæгойты
хъуыны хуыз
равдисын. Лыстæг
хæххытæй сын сæ
хъуын банысан
кæнын.

Хуызы руаджы
равдисын æрдзы
райгæ равг. Уалдзыгон сатæг æмæ
ирд фæлгъуызтæй
ныв ныррухс и.

Хуызы руаджы
равдисын тахты
фæдыл цин,
ææнахуыр уавæр
та – æрттиваг
ахорæнтæй.

Иу сюжетæй
баст цæрæгойты
цалдæр хуызфысты сыфыл,
сæ фæстæ –
хъæд, афтæмæй
равæрын.

Дыууæ сурæты
равдисын
дыргъдоны кæнæ
цæхæрадоны
архайгæйæ. Сæ
бастдзинад сын
банысан кæнын.

Стъалыджын арвыл тæхгæ ракетæ
æд космонавттæ
сыфыл равæрын.

Апрель/Ш къуыри

Апрель/ 1У къуыри

Апрель/П къуыри

18. «Æрдз»

19. «Хорз æмæ фыд»

1

1

дыргъ-

«Дидинæгкалгæ
дон»

«Кæсæгтæ»

«Хорз æмæ фыд»
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Доны цæрджытимæ
сабиты базонгæ
кæнын. Доны ахадындзинады тыххæй
семæ æрдзурын.

Хорз цы у, фыд
цы у, уыцы
æмбарынæдтæм сабиты æргом аздахын.

Аргъаумæ гæсгæ
ныв кæнын. Гуашь ахорæнтæй
кусын.

Сабиты дарддæр
зонгæ кæнын
уалдзæджы
миниуджытимæ.
Бæлæсты алы хуызты
тыххæй сын радзурын.

Хъусдарды
бындурыл ныв
кæнын. Гуашь
ахорæнтæй
кусын.

Натурæмæ
гæсгæ æмæ
зæрдывæрдæй
ныв кæнын.
Хуызджын
фломастертæй
кусын.

Аивадон
фæлгонцы
эмоционалон
ахадындзинадмæ
тырнын.

Кæсаджы характерон формæ
раиртасын æмæ
йæ равдисын.

Бæлæсты
хуызфыстытæ.
Бæласы силуэтыл
– акцент. Къаннæг
хуызфыстытæм
– дидинджытæм,
зулчъытæм уæлдай тынгдæр
хъус æрдарын

Æмбарынæдтæ
«зæрдæ-хæлар»
æмæ «фыдзæрдæ»
хуызты руаджы
равдисын.

Кæсæгты буары
алыхуызон
рæсугъд хуызтæм
хъус æрдарын.

Хуызтæ – уалдзыгон равг æвдисæг:
ирд, уæздан.

Сæрибар сюжет.
Хи æнкъарæнтæ,
хи царды
фæлтæрддзинад
равдисыныл
архайд.

Сыфыл равæрын
доны ленкгæнæг
цалдæр кæсаджы,
асæ - алыхуызон.

Сыфыл цалдæр
дидинкалгæ
бæласы равæрын.
Уалдзæджы равг
банысан кæнын.

20. «Дæхи хъахъхъæн»

21. «Сæрд»

Май/П къуыри

Май/ Ш къуыри

Май/ 1У къуыри

2

1

гæдыйы

«Ссыгъди
хæдзар»

«Сæрдыгон хæхты»

«Ацы дуне мæ цыхуызæнæй
фенын фæнды»
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Сæрды сæйраг
миниуджытæ
сфæлхат кæнын.
Сæрд у улæфыны
æмæ æрдзимæ
бастдзинад фидар
кæныны афон.

Æрдзурын сæрды,
æрдзы хъæбысмæ
арæхдæр кæд афтæм,
уыцы афоныл. Экологийы фарстимæ нæ
ныхас бабæттæм.

Æрдзимæ баст
тæлмæнты
бындурыл
ныв кæнын.
Хуызджын
фломастертæй
кусын.

Арт, йæ характер
æмæ миниуджыты
тыххæй æрныхас
кæнын.

Цæстуынгæ
æрмæг æмæ
зæрдывæрды
бындурыл ныв
кæнын. Гуашь
ахорæнтæй
архайын.

Аргъæуттæм
гæсгæ ныв
кæнын. Гуашь
ахорæнтæй
кусын.

Сæрдыгон пейзаж
æмæ цардæгас
æрдзы ымыдисаг
объекттæ ныв
кæнын.

Хæхтæ æмæ
хæххон царды
лыстæг хабæрттæ
æвдисгæйæ спайда
кæнын контрасты
мадзалæй.

Архайæм, цы
аргъæуттæ
бакастыстæм,
уыдонмæ
гæсгæ нывтæ
скæнын æмæ
уый фæрцы нæ
арæхстдзинадыл
кусæм.

Æрдзы
рæсугъддзинад
равдисынæн равзарын æрттивгæ,
зæлланггæнаг,
хурæфсæст
хуызтæ.

Хуызты руаджы равдисын
сæрдыгон
хæххон æрдзы
тæмæнкалгæ
рæсугъддзинад.

Хуызы фæрцы
тасы æнкъарæн
равдисын. Хъус
уæлдай тынгдæр
сырх хуызмæ
æрдарын.

Сабийæн йæхи
фæндонмæ гæсгæ
ныв кæнын.
Сыфыл æрдзы хуызджын объекттæ
равæрын.

Сыфыл равæрын
пейзаж æмæ
хæххон царды нысантæ
( фынккалгæ
цæугæдон,
бæрзонд хизæнтæ
æмæ а. д.).

Иу сюжетон
хаххæй баст
цалдæр хуызфысты сыфыл
равæрын. Цы
нывмæ кæныс,
уымæ ахаст равдисын.

1-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Мæ бинонтæ»
Темæ: «Не ’нгом бинонтæ». Зæрдывæрдæй хиуæтты
ныв кæнын.
Нысан:
– Хи бинонтæ, хиуæттæ æмæ хæстæджыты зонын.
Уæрæхдæр кæнын портретон жанры тыххæй зонындзинæдтæ.
– Къæрцхъус æмæ цырддзаст уæвын цы уыныс, уымæн йæ сæйрагдæр миниуджытæ бафиппайын æмæ
бахъуыды кæнын.
– Бинонты æнгомдзинадæн аргъ кæнын куыд зоной сабиты, уыцы хуызы хъомыл кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Хиуæтты цæсгæмттæ ныв кæнын зонын: цæсгом
(дæргъдзæсгом, тымбылдзæсгом), æрфгуытæ, цæстытæ,
цæсты хаутæ, фындз, дзых, рустæ. Цæсгомы хæйттæй
алкæцы дæр йæхи бынаты куыд ныв кæной, сабиты ууыл
ахуыр кæнын.
2. Хуызиртасынад. Æвзарын нывы рæсугъддзинадыл
ахадæг æмæ йæм цæст здахæг ахорæнтæ – фæлмæн, аив
æмæ ирд.
3. Композици. Бинонты къордон портрет. Алкæй сурæт
аразгæйæ дæр пайда кæнын æддаг бакасты хицæндзинæдтæ
(стыр цæстытæ, хæмпус рихитæ, хил, боцъо, цæсгомы
æнцъылдтæ æмæ а. д.) æмæ аивгæнæн детальтæй (фæрдгуытæ, хъусцæджытæ, сæрыфаст, хъуырбæттæн æмæ а.
д.).
Кусæн фæрæзтæ: хуызджын фломастертæ.
Хуызфыссынад: графикон хахныв ахуырсты элементтимæ.
Хуызфыссынады уаг – цалдæр цæсгомы хуызфысты
схемæйы уагыл.
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Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: бинонтæ æмæ хæстæг хиуæтты хуызистытæ.
Къæбыла, гæдыйы лæппынтæ, хъулон уырытæ, тутитæ,
уæртджынхæфсытæ, кæсæгтæ æмæ æ. а. цæрæгойты къамтæ (гæнæн ис: Е. И. Чарушины конд нывтæ)
Райуаринаг: гæххæтты сыфтæ А-4, 12 хуызы фломастертæ.
Рагагъоммæйы куыст.
Æрцæттæ кæнын, бинонтæ æмæ хæстæджыты
сабитæн сæ нанатæ, дадатæ, мады хотæ, фыды хотæ,
мады ’фсымæртæ, фыды ’фсымæрты хуызистытæ. Рагацау бафæрсын сабиты, хæдзары сæм цы цæрæгойтæ ис,
уымæй, цæмæй цæстуынгæ æрмæг афойнадыл цæттæгонд
æрцæуа, уый тыххæй.
Ахуырты нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, æрбакæсут-ма уæ бинонты хуызистытæм. Радзурут уæ бинонты тыххæй. Бирæ бинонтæ стут,
æви гыццыл? Ис уын хотæ, æфсымæртæ? Уæ дадатæ æмæ
нанатæ уемæ цæрынц, æви нæ? Абон мах се ’ппæты дæр
ныв кæндзыстæм. Уый у нæ ахуыры темæ.
(Сабитæ кæсынц хуызистытæм, æвдисынц сæ бинонты хуызистытæ æмæ алкæй тыххæй дæр дзурынц
сæрмагндæй.)
С. Махимæ цæрынц нана дæр æмæ дада дæр. Мæнæ уый
та у мæ хистæр æфсымæр. Бирæ цыдæртæ зоны æмæ мæн
дæр ахуыр кæны. Ис мын кæстæр хо дæр – Фатимæ, афæдз
дæр ыл нæма цæуы. Нырма цæуын дæр æмæ дзурын дæр
нæма зоны, æрмæст зоны худын æмæ æгъгъытæ кæны. Æз
æй тынг бирæ уарзын.
Хъ. Бинонтæй алкæмæн дæр ис йæхи куыстытæ, йæхи
хæстæ: фыд ацæуы куыстмæ, цæмæй бакуса æхца æмæ
бинонты дара, мад хæринаг скæны, цæмæй æппæт би24

нонты дæр бафсада. Хистæр сывæллæттæ скъолайы ахуыр кæнынц, кæстæртæ та цæуынц рæувдауæндонмæ.
Фæлæ вæййы ахæм бонтæ, æмæ бинонтæ иумæ æрæмбырд
вæййынц æмæ хъæлдзæгæй æрвитынц сæ рæстæг. Æмæ
уый кæд вæййы?
С. Фæлладуадзæн бон куы вæййы, уæд. Зæгъæм, хуыцаубоны. Кæнæ та бæрæгбонты – Ног бон, искæй гуырæн бон…
Хъ. Ахæм бонты бинонтæ иумæ æрæмбырд вæййынц,
æрбацæуынц хæстæджытæ дæр. Чи нæм æрбацæуы?
С. Махмæ бæрæгбонты æрбацæуынц нæ мады æмæ нæ
фыды хотæ, мады æмæ фыды æфсымæртæ. Семæ алы хатт
дæр æрбахæссынц лæвæрттæ – хъазæнтæ, адджинæгтæ.
Мæнæн дæр мæ фыды æфсымæр мæ гуырæн бонмæ
балæвар кодта хъазæнтæ – хæдтулгæ æмæ дамбаца!
Хъ. Сымах ныртæккæ кæндзыстут уæ бинонты нывтæ.
Кæй хъуамæ сныв кæнат?
С. Мæ мады, мæ фыды, мæ хотæ æмæ æфсымæрты, нанайы
æмæ бабайы.
(Сабитæй бинонтæ кæмæн нæй, уыдон иннæ хæстæджыты
нывтæ скæнæнт.)
Хъ. Кæй фæнды, уый сныв кæнæд йæ мады, йæ фыды хотæ
æмæ æфсымæрты. Кæй уарзут, уыдоны. Уыдонæй алкæй
хуызист дæр хицæн у, мах та сæ сныв кæндзыстæм иумæ,
иу сыфыл, æмæ нын дзы рауайдзæни стыр æнгом бинонты
портрет.
Хъуамæ рауайа къордон портрет. Фылдæр – стыр
цæсгæмттæ. Гæнæн ис, сабитæ скæной адæймаджы
сурæт къахæй сæрмæ. Ацы хæслæвæрдты хъуамæ фон уа
сыгъдæг, æнæ уæлæмхасæн нывтæ. Сабитæ хъуамæ ма
адзæгъæл уой нывы сæйрагдæр темæ – хæстæджыты
портретæй.
Хъ. Райдайæм ныв кæнын. Кæй сныв кæнæм фыццаг? Чи
у бинонтæн сæ хистæр æмæ сæйрагдæр?
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С. Фыд, баба.
Хъ. Уæдæ райдайæм уыдон ныв кæнын. Ныв кæнæм фыды.
Цавæр у?
С. Стыр, тыхджын, тызмæг. Мæн фæнды, цæмæй, куы
сдынджыр уон, уæд мæ фыды хуызæн уон.
Хъ. Æмæ уæд баба та цавæр у?
С. Бабайæн ис рихитæ æмæ урс сæры хъуынтæ, йæ ныхыл
ис æнцъылдтæ.
(Сабитæ дзурынц сæ хæстæджыты тыххæй.)
Хъ. Ныр та скæн дæ мады ныв. Мах фарон мадæлты нывтæ
кодтам. Куыд, уый нæ зæрдыл æрлæууын кæнæм. Радзурма ды дæ мады тыххæй.
С. Мæ мад у зæрдæхæлар, рæдау, рæсугъд, ис ын фæлмæн
цæстæнгас, къæбæлдзыг дзыккутæ, стыр цæстытæ,
æппынæдзух худгæ кæны.
Хъ. Ныр та уæ цæстытыл ауайын кæнут уæ мады хотæ
æмæ æфсымæрты, уæ фыды хотæ æмæ æфсымæрты æмæ
сæ сныв кæнут. Цыма уæм уазæгуаты æрбацыдысты, афтæ.
Хистæрты хъуамæ стыртæ сныв кæнат, уымæн æмæ уыдон
стыртæ сты! Уæ хотæ æмæ уе ‘æфсымæрты та – къаддæртæ
скæнут. Уæхи дæр ма ферох кæнут сныв кæнын.
Ацы ран куыст цæуы цæсгом ныв кæныныл: дæргъдзæсгом,
тымбылдзæсгом, æрфгуытæ, цæстытæ, цæсты хаутæ,
фындз, дзых, рустæ, хъустæ, дзыккутæ. Фæлхатгонд цæуынц фароны ахуыртæ (5-æм темæ, 9-æм ахуыр). Ацы
кары сабитæн бынтон бæстон нывтæ нæ рауайдзысты.
Фæлæ сæрмагонд хицæндзинæдтæ æмæ æууæлтæм гæсгæ
хъуамæ бацархайой алы цæсгом дæр равдисыныл (рихитæ,
боцъо, хил, стыр цæстытæ, даргъ цæсты хаутæ, стыр
фындз). Уæд цæсгæмттæ рауайдзысты алыхуызæттæ.
Хъ. Кæй сныв кодтай ды?
С. Ай у баба. Мæнæ йæ ныхы æнцъылдтæ. Ай та у мæ гыццыл æфсымæр. Мæнæ – мæ фыд, адон сты йæ рихитæ. Уый
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та у мæ мад. Мæнæ – мæ гыццыл хо. Мæнæ – нана. Уый та
– мæхæдæг. Кæсут, мæ ног хæдон дæр сныв кодтон.
(Ацы кары сабитæн фаг вæййы иу зæрдылдаргæ æууæл
кæнæ миниуæг дæр, цæмæй равдисой æнгæсдзинад.)
Хъ. Адæмæн сæ бон у сæ уæлæ скæнын æмхуызон хæдæттæ,
къурткæтæ, хæлæфтæ, фæлæ уæддæр мах нæ хæстæджыты
базонæм. Цымæ куыдæй?
С. Сæ цæсгæмттæм гæсгæ, сæ цæстытæм гæсгæ!
Хъ. Раст зæгъут! Адæймаджы сурæт аразгæйæ сæйрагдæр
у йæ цæсгом. Уый тыххæй хъуамæ арæхстгай ныв кæнат.
Иу хатт-ма æркæсæм бинонты хуызистытæм, нæ зæрдыл
сæ бадарæм, цæмæй сæ хуыздæр сныв кæнæм. Рауадис нын
дзы бинонты портрет. Сымах сныв кодтат, кæй уарзут, уыдоны иумæ: мад, фыд, хотæ æмæ æфсымæртæ, стæй хæстæг
хиуæтты дæр. Тынг хорз! Фæлæ, мæнмæ гæсгæ, кæйдæр
ферох кодтат… Цыдæр æрбацæуы, йæ къæдзил тилы, уасы,
мяу-мяу кæны, уый дæр фæнды, цæмæй йæ сныв кæнат.
Æмæ цымæ цы у?
(Сабитæн равдисын гæдыйы лæппынтæ, къæбылатæ,
тутиты хуызистытæ. Кæд сабитæ активонæй архайой,
уæд темæ ис фæуæрæхдæр кæнæн: равдисæн сын ис хъулон
уыры, уæртджынхæфс æмæ æндæр цæрæгойты нывтæ.)
С. Уый гæдыйы лæппын у. Махмæ та ис гæды. Мæнæн мæ
мад къæбыла дæр балæвар кæндзæн.
Хъ. Уæ гæххæтты сыфтыл ма иу гыццыл бынат баззад.
Куыд уæм кæсы, уым сæ ис сныв кæнæн?
С. О, уыдон дæр немæ иу хæдзары цæрынц æмæ нæ бинонтыл нымад сты.
Хъ. Уæдæ ныв кæнут хъæлдзæг æмæ зæрдæхæлар хæдзарон
цæрæгойты. Цæттæ у ныр æнгом бинонты портрет!
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2-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Мæ рæвдауæндоны»
Темæ: «Диссаджы фынтæ». Фантази æмæ фæлгæнæны
бындурыл ныв кæнын
Нысан:
– Сывæллæтты базонгæ кæнын рæвдауæндоны
цардимæ. Куыд нæ дзæгъæл кæной, фæлæ кæм цавæр
агъуыст ис, уый куыд зоной, ууыл сæ ахуыр кæнын.
– Активонæй сын рæзын кæнын сæ фантази, сæ
фæлгæнæн, сæ тыгъдадон хъуыдыкæнынад.
– Сæ алфамбылай дуне аргъауы нывтау куыд æнкъарой,
уыцы хуызы сæ хъомыл кæнын. Рæвдауæндоны цард
пайда æмæ хорз кæй у, уый сын банкъарын кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Сюжетон композицийы алыхуызон предметтæ ныв
кæнгæйæ, пайда кæнын раздæры фæлтæрддзинад æмæ
арæхстдзинæдтæй.
2. Хуызиртасынад. Уарзондæр ахорæнтæй пайда кæнгæйæ, сфæлдисын аргъауы фæлгонц.
3. Композици. Æрымысгæ уавæр равдисын. Сабиты
фæндонмæ гæсгæ уæгъдибар композицион куыст. Гæххæтты сыф æмвæтæнæгæй нывтæй байдзаг кæнын.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь, æртивæгтимæ гуашь. Ис гæнæн,
æмхæццæ æрцæуой.
Хуызфыссынад: хахныв, хуызджын хахныв. Хуызфыссынады уаг – уæгъдибар нывкæнынад лæвæрд темæмæ гæсгæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: 5–6-аздзыд сабиты нывтæ аргъæутты
сюжетмæ гæсгæ.
Райуаргæ: гæххæтт А-4, 12 хуызы гуашь, хъисойтæ
(рæстæмбис æмæ гыццыл), палитрæ, гыццыл банкæ
донимæ, къухтæсæрфæн. Æрттивæгтимæ гуашьтæ.
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Рагагъоммæйы куыст.
Хæслæвæрд æххæст кæнгæйæ, сабиты ’ргом аздахын æмæ
сын аргъауы хуызы равдисын æнахуыр уавæр. Уый тыххæй
спайда кæнæн æндæр æрмæгæй дæр (фломастертæ,
æв-зист æмæ сызгъæринхуыз ахорæнтæ, æрттиваг
гæххæтты кæнæ фольгайы гæбæзтæ æмæ а. д.). Ацы
ран ис спайда кæнæн æмхæццæ техникæйæ (хуызджын
нывкæнынад, хахныв, аппликаци). Уый фæтыхджындæр
кæндзæни сфæлдыстадон куыст. Æрцæттæ кæнын хъæуы
хæсгæрдтæ æмæ сасм (клей).
Ахуырты нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, сымах уæ рæвдауæндон уарзут? Æмæ
дзы уæ зæрдæмæ æппæты тынгдæр цы цæуы?
С. Махæн ам тынг хъæлдзæг у. Ис нын дзы бирæ хæлæрттæ.
Ам æнкъард нæ фæкæнæм: ахуыр кæнæм, зарæм, ныв
кæнæм, хъазæнтæй хъазæм, тезгъо кæнæм…
Хъ. Нæ рæвдауæндон у стыр, ис дзы бирæ агъуыстытæ –
музыкæйы, спорты æмæ нывкæныны ахуыртæн. Ис нæм
цæлгæнæн, дохтыры кабинет… Æмæ нæ рæвдауæндоны
уæ зæрдæмæ тынгдæр цавæр бынат цæуы?
(Сæ хъуыдымæ гæсгæ, сæ эмоцитæ æмæ сæ эстетикон
æнкъарæнтæм гæсгæ сабитæ иртасынц уавæр: рæсугъд,
уæрæх, зæрдмæдзæугæ, бирæхуызджын у æви нæ, уый.)
С. Æз æппæтæй фылдæр уарзын цæрæгойты къуым. Уарзын кæсæгтæ æмæ хæфсытæм кæсын, тутитæн хæринаг
дæттын. Уарзын спорты зал. Уым тынг бирæ ис пуртитæ, ис
дзы бæндæнтæ æмæ асинтæ, уыдоныл æз уарзын хæрдмæ
бырын! Мæ зæрдæмæ гæрз цæуы нæ хъазæнты къуым.
Уым мах чызджытимæ фæхъазæм «сабитæ-мадæлтæй».
Æз уарзын музыкалон зал, уым ис пианино æмæ æндæр
уадынгæрзтæ (музыкалон инструменттæ). Алы хатт дæр
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дзы фехъусæн ис рæсугъд музыкæ. Тынг бирæ уарзын
музыкæмæ хъусын, зарджытæ ахуыр кæнын æмæ зарын.
(Сабиты дзуæппытæм гæсгæ ис скæнæн анализ сывæллоны
тырнындзинад æмæ æмхицдзинады тыххæй: алыварс
дунемæ лæмбынæг кæсын, исты хъуыддагыл ныхас кæнын
æмæ активонæй хи æвдисын.)
Хъ. Зарджытæ æмæ æмдзæвгæтæ та цæмæн сахуыр кæнут?
С. Рæвдауæндоны бæрæгбон куы вæййы, уæд нæм
уазæгуаты æрбацæуынц нæ ныййарджытæ. Мах фæдзурæм
æмдзæвгæтæ, фæзарæм, фæкафæм, бацæттæ кæнæм цыбыр
сценкæтæ. Æз тынг бирæ уарзын, бæрæгбон, уымæн æмæ
уæд мах скæнæм нæ бæрæгбоны дарæстæ.
Хъ. Кæрты тезгъо кæнын та чи уарзы?
С. Æз уарзын рæвдауæндоны хъазæн фæз. Ис дзы змисдон.
Уарзын херыйыл хъеллау кæнын.
Хъ. Æмæ къæвда куы уара, уæд та?
С. Къæвдайæ бамбæхсæн ис беседкæйы. Тезгъо куы
фæкæнæм, уæд нæ цæст ахæссæм æрдзыл, фæфиппайæм
алы фæзынд дæр æмæ сæ уыйфæстæ ныв фæкæнæм.
Хъ. Уынут, цы бирæ хъæугæ æмæ пайда хъуыддæгтæ
ис сабитæн
рæвдауæндоны, уый. Кæй зæгъын æй
хъæуы, бафæллайут, сæххормаг вæййут. Уыйбæрц
хъæзтытæ æмæ ахуырты фæстæ хъуамæ, сабитæ, хорз
бахæрат æмæ баулæфат. Уымæ гæсгæ, бонæй, фæссихор,
сабитæ фæкæнынц фынæй. Схуыссынц сæ хуыссæнты,
бамбæрзынц сæхи сæ хъæццултæй, бафынæй вæййынц
æмæ фæуынынц алыхуызон фынтæ…
Хъ. (сындæггай йæ хъæлæс фæмынæгдæр кæны, сабырæйсабырдæр дзуры, сусæгæй дзурæгау…). Сабитæ сæ цæстытæ
бахгæнынц, ныхъхъус вæййынц, æмæ агъуысты иу сыбыртт дæр нал фæхъуысы. Уыцы рæстæг æрбатæхынц
фынты фейæтæ. Уыдонæн ис пæрпæргæнаг тæнæг ибкæтæ,
фæлурс даргъ дзыккутæ æмæ зæринхуыз базыртæ. Сабыр30

гай æрбадынц хуыссæны кæрон æмæ райдайынц сабитæн
алæмæты фынтæ дзурын. Фейæтæ сты тынг рог æмæ
уæлдæфон, хатгай зынгæ дæр нæ фæкæнынц, уымæн æмæ
сты рухсдзыд (прозрачный)… Сывæллæттæ, сымах дæр
фæуынут фынтæ? Радзурут-ма сæ.
(Сабитæ дзурынц сæ фынтæ. Гæнæн ис, æмæ дзы исчи
фена тæрсæн фын. Хъуамæ сныв кæна уыцы «тæрсæн»
фын, уыйфæстæ ныв хъæуы аскъуынын æмæ аппарын,
цæмæй ма тæрса. Ацы мадзалæн ис терапевтон ахадындзинад.)
Хъ. Уæ фынты уæ бон фенын у уæ уарзон ныййарджыты, уæ хæстæджыты. Уæ уарзон хъазæнтæ – хæдтулгæтæ,
велосипедтæ, хъазæн чындзытæ. Сабитæ арæх сæ фынты фенынц сæ уарзондæр цæрæгойты дæр – гæдыйы
лæппынты, тæрхъусты, хæфсыты. Сабитæ арæх сæ фынты тæхгæ дæр фæкæнынц. Уый сæ фейæтæ семæ айсынц
уæлæрвтæм атæхынмæ – куыд загътам, афтæмæй уыдонæн
ис базыртæ…
Ныв кæнæм. Ныртæккæ сныв кæндзыстæм сабиты фынтæ.
Уæ бон у сныв кæнын, арæх цы фынтæ фенут, уыдон; кæнæ
та, фейæ йæ гыццыл сызгъæрин базыртыл куыд æрбатахт
æмæ стъалытæ-фынтæ алырдæм куыд згъалы, уый.
(Фантази æмæ æцæгдзинады иудзинад активондæр кæны
сывæллоны фæлгæнæн, рæзын æм кæны тырнындзинад
сфæлдыстадон нывкæнынадмæ, уæрæхдæр ын кæны йæ
фантази.)
Хъ. Уæ бон у æрхъуыды кæнын аргъауы хуызы фынтæ,
фенын уæ цы фынтæ фæнды, уыдон. Равзарут æнахуыр,
рæсугъд, алæмæттаг хуызтæ, ирд ахорæнтæ æмæ уæд уæ
нывтæ рауайдзысты тынг цымыдисаг.
(Ацы хæслæвæрды дæр хъæуы спайда кæнын æнахуыр,
æрымысгæ сæрмагонд хуызтæй: æрттивæгтимæ гуашь,
æвзист æмæ сызгъæринхуыз ахорæнтæ. Фейæйы базыр31

тыл, стъалытыл ис баныхасæн æрттиваг гæххæтт кæнæ
фольгайы гæбæзтæ, цæмæй сæ æнахуырдзинад ирддæрæй
зына, бæрæг дара.)
Хъ. Фынтæ фæуыныц адæм иууылдæр: стыртæ дæр æмæ
гыццылтæ дæр, фæлæ æппæт фынтæ нæ бахъуыды кæнынц.
сымах дæр фынæй афон хъæр куы нæ кæнат, фæлæ-иу
тагъд куы афынæй уат, уæд уæ алкæмæ дæр æнæмæнг
æрбатæхдзысты фейæтæ æмæ уын аргъæуттæ дзурдзысты.
Сымах та сæ уæ фынты уындзыстут.
3-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Фæззæг»
Темæ: «Фæззыгон фæткъуы бæлас». Натурæмæ гæсгæ
ныв кæнын
Нысан:
– Афæдзы афонты (зымæг, уалдзæг, сæрд, фæззæг)
сæйрагдæр миниуджытæ фæлхат кæнын иу бæласы
ивддзинæдтæм гæсгæ.
– Рæзын кæнын къæрцхъус æмæ цырдздзасты миниуджытæ, сабиты ахуыр кæнын æрдзы ивддзинæдтæ
афæдзы афонтимæ бæттын æмæ сæ анализ кæнын.
– Сабитæм æвзæрын кæнын уарзон ахаст æрдзмæ,
æрдзы рæсугъддзинадæн аргъ кæнын куыд зоной,
афтæ сæ хъомыл кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæ базонын. Æрдзон
хæххыты пластикæ æвдисын. Бæласы хуымæтæг схемæ
(бæласы зæнг – стыр къалиутæ – гыццыл къалиутæ –
сыфтæртæ – дыргътæ) бæлвырддæр æмæ вазыгджындæр
кæнын.
2. Хуызиртасынад. Хуызтæ æвзарыныл дарддæр кусын.
Фæззыгон дыргъты (фæткъуыты) алыхуызон хуызтæ æмæ
фæлгъуызты рæсугъддзинад æнкъарын. Палитрæйыл ку32

сын, хуызты фæлгъуызтæ æвзарын.
3. Композици. Гæххæттыл стыргомау тæппæй равдисын
сæйрагдæр хуызфыст – бæлас.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь.
Хуызфыссынад: ныв кæнын. Сыфтæртæ æмæ дыргътæ
кæуыл ис, ахæм бæлас ныв кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: хуыз æмæ асæй алыхуызон фæткъуытæ (5–
7-ы бæрц). Митæйæмбæрзт фæткъуы бæласы хуызист, уалдзыгон бæлас − дидинæг калгæйæ. Фæззыгон зад фæткъуы
бæлас æмæ фæткъуы бæласы къалиу − дидинæг калгæйæ
(хæстæгмæ ист къам).
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы гуашь, палитрæ,
хъисойтæ (рæстæмбис æмæ гыццыл) банкæ донимæ,
къухтæсæрфæн.
Рагагъоммæйы куыст. Сабитимæ æрныхас кæнын, тыллæг æмбырд кæныны фæдыл цы ирон бæрæгбæттæ ис, уыдоны хицæндзинæдтыл.
Ахуыры нывæст
Хъ. Цардис æмæ уыдис фæткъуы бæлас. Уый уыдис Митын Дадайы æппæты уарзондæр æмæ рæсугъддæр бæлас
дыргъдоны. Зымæджы фынæй кодта митын хъæццулы бын
иннæ бæлæсты хуызæн. Митын Дада тынг бирæ уарзта
ацы фæткъуы бæлас æмæ йын йæ алы къалиу дæр бæстон
æмбæрзта митæй. Мæнæ афтæ…
Хъ. (зымæгон бæласы ныв æвдисы). Фæлæ ралæууыд
уалдзæг. Æмæ цы ’рцыди фæткъуы бæласыл?
С. Дидинæг ракалдта!
Хъ. Нæ, фæлæуут, тагъд ма кæнут. Уæ зæрдыл æрлæууын
кæнут, фарон куыд ныв кодтам уалдзыгон къалиу, уый.
Уæдæ раздæр цы фæзыны бæласы къалиутыл?
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(Кæс: фароны кæстæр къорды 14-æм темæмæ, 21-æм
ахуырмæ.)
С. Къалиутыл раздæр фæзындис къуыбыртæ, уыдонæй та
равзæрд гыццыл цъæх сыфтæртæ.
Хъ. Æмæ æрмæст уыйфæстæ фæзындысты бынтон гыццыл
къуыбырты, дидинджыты урс къуыбыртæ.
С. Æмæ сæ уыйфæстæ рауадис дидинджытæ!
Хъ. Раст загътат ныр. Къуыбыртæ райгом кодтой сæ
дидинсыфтæ æмæ сæ рауад дидинджытæ. Уыдонæн ис
фæлурс сырх хуыз, астæуæй та сты бур-бурид æмæ хæмпус.
Нæ къухтæй равдисæм, дидинæг куыд райхæлы, уый.
(Сабитæ сындæггай сæ тымбылкъухтæ райгом кæнынцæ.)
Хъ. Гъе афтæ райгом вæййы уалдзыгон хурмæ дидинæг
дæр.
(Равдисын уалдзыгон бæласы ныв – дидинæг чи калы, ахæм
фæткъуы бæлас æмæ дидинæгкалгæ фæткъуы бæласы
къалиу.)
Хъ. Куыд рæсугъд сты йæ дидинджытæ! Æмæ куыд дзæбæх
тæф кæнынц! Цымæ кæмæ сидынц уыцы рæсугъд тæфæй
дидинджытæ? Зонут æй сымах?
С. Мыдыбындзытæм, гæлæбутæм, хъæндилтæм.
Хъ. Лæууыди фæткъуы бæлас йæ дидинæгджын дарæсы
рæсугъд уыди чындзау. Йæ алыварс ратæх-батæх кодтой
гæлæбутæ, мыдыбындзытæ æмæ уалдзæгыл цин кодтой.
Фæлæ радымдта рог дымгæ æмæ ахаста дидинсыфтæ.
Уыдон миты гæлæбутау зилдух кодтой уæлдæфы æмæ
сындæггай хаудысты фæткъуы бæласы бын кæрдæгмæ.
Азгъæлдысты йæ дидинджытæ… æмæ йыл фæзындис
цъæх фæткъуытæ, уыдон уыдысты бынтон гыццылтæ,
туаг æмæ æнад. Сымах ахæм цъæх фæткъуытæ макуы
’ртонут, уæддæр сæ ад нæй. Хъуамæ банхъæлмæ кæсат се
срæгъæдмæ. Фæлæ цы уыдис дарддæр та?
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С. Ралæууыд сæрд.
Хъ. (æвдисы, йæ къалиутыл фæткъуытæ кæмæн ис, ахæм
бæласы ныв). Сæрддæргъы фæткъуытæ рæзыдысты æмæ
нæрстысты. Куыд æнхъæлут, цымæ цæмæн?
С. Хур сæ хъарм кодта, къæвда та сыл дон кодта.
Хъ. Сæ фæрстæ ссырх сты, срæгъæд сты. Æмæ фæззæгмæ
фæткъуы бæласыл æрзадис мæнæ ахæм стыр фæткъуытæ.
Æркæсæм ныр, дыргъдоны цы фæткъуытæ æртыдтам
уыдонмæ.
Хъ. (сабитæм равдисы, сæ ас æмæ хуызмæ гæсгæ алыхуызон чи у, ахæм фæткъуытæ: буртæ, сырхварс, тарсырх
æмæ а. д. Дзурынц сын сæ хуызтæ.). Цы тынг рæсугъд сты!
Цы хорз тæф кæнынц. Фенæм-ма сын сæ ад дæр.
(Хъомылгæнæг æрдихтæ кæны иу фæткъуы лыстæг
хæйттыл æмæ сæ сабитæн айуары. Фæткъуыйæн йæ
ад базонгæйæ сывæллон хуыздæр банкъардзæн нывгонд
фæткъуы æмæ натурæйы бастдзинад: конд – ас – хуыз –
тæф – ад.)
Хъ. Хæрзад сты? Уæ зæрдæмæ фæцыдысты? Ныр ныв
кæнæм. Сныв уал кæнæм стыр, бæрзонд фæткъуы бæлас.
Бæласыл – бирæ къалиутæ: стыртæ, рæстæмбис æмæ
гыццылтæ. Къалиутыл та – сыфтæртæ æмæ фæткъуытæ.
Цавæртæ сты фæткъуытæ?
С. Сырхытæ, буртæ, фæлурссырхытæ. Мах фæткъуыты
хуызæн. Хæрзад, донджын, адджын!
Хъ. Бирæ фæткъуытæ сныв кæнут, не ’ппæты фаг дæр куыд
суой. Стæй ма дзы нана адджын дæттæ куыд скæна! Цытæ
ма сцæттæ вæййы фæззæджы дыргъдоны?
С. Кæрдотæ, алтъамитæ, къомситæ, стæй гагадыргътæ:
цъуй, мыртгæ.
Хъ. Кæд ма уæ гæххæттыл бынат ис, уæд сныв кæнут, уæ
дыргъдоны ма ноджыдæр цы зайы, уый.
С. Дыргъдоны ма ис бирæ фæззыгон дидинджытæ.
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Хъ. Сныв кæнут рæсугъд фæззыгон дидинджытæ. Хур
дæр уæ ма ферох уæд. Фæззæг у афæдзы афонты æппæты
рæдаудæр – тыллæг æмбырд кæнын афон, бæрæгбæттæ
æмæ чындзæхсæвты афон. Афæдзы дæргъы адæм тынг
бафыдæбон кодтой æмæ ныр сæ хъæздыг тыллæг æмбырд
кæнынц, цин кæнынц æмæ хъæлдзæгæй сæ рæстæг
æрвитынц. Сывæллæттæ, зæгъут-ма уæдæ, ирæттæ сæ
тыллæг куы æрæмбырд кæнынц, уæд цавæр ирон бæрæгбон
фæбæрæг кæнынц? Ирыстоны уыцы бæрæгбон бæрæг
кæнынц фæззæджы.
(Сабиты дзуæппытæ.)
4-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Фæззæг»
Темæ: «Нæ цæхæрадоны халсартæ». Натурæйæ ныв
кæнын
Нысан:
– Уæрæхдæр кæнын сабиты зонындзинæдтæ
фæззæджы тыххæй, æмбарын сын кæнын, уый тыллæг
æмбырд кæныны афон кæй у. Фæззæджы лæвæрттæ –
цæхæрадоны халсартæ.
– Рæзын кæнын сабиты хъусдард, цырддзаст куыд
уой, сæ бон куыд уа сæ алфамбылай предметты характер æмæ æнгæсад уынын. Рæзын кæнын сабитæн сæ
фæлгæнæн, мысæнуат, сфæлдыстадон фæлгонцад.
– Сабитæн ахæм фадат раттын, цæмæй банкъарой
фæззыгон æрдзы рæсугъддзинад æмæ рæдаудзинад.
Сæ алыварсы æцæгад аргъауы хуызы куыд æнкъарой,
афтæ сæ хъомыл кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын. Амонын сабитæн, цы предмет ныв кæнынц, уый характер рар36

гом кæнын æмæ равдисын. Йæ конд, хуыз, ас æмæ йын йæ
хæйтты хицæндзинæдтæ банысан кæнын.
2. Хуызиртасынад. Хуызтæ иртасын æмæ базоныныл
дарддæр кусын. Æрдзон хуызтæ хъахъхъæнын, цæст сыл
ахæссын. Сæ бон куыд уа, палитрæйыл цы ахорæн ис, уый
хуыз предметы натурон хуызимæ бæттын.
3. Композици. Гæххæттыл алыхуызон джиппытæ раст
равæрын. Хуызджын тæппытæй куыст. Уæгъдибар нывтæй
æххæст кæнын ныв темæмæ гæсгæ.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын нывкæнынад. Хуызфыссынады уаг – предметты (халсарты) схематикон хуызфыссынад, сæ арæзты хицæндзинæдтæ сын æвдисгæйæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: чыргъæд халсартимæ: нас, къабуска, 2–3
пъæмидоры, 6–7 джитърийы, уырыдзы йæ сыфтимæ,
2–3 мæймæбулчъы æд цъæх къæдзилтæ æмæ а. д.
Нывгæнджыты нывты репродукцитæ – натюрморттæ халсарты хуызфысттимæ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, гуашь 12 хуызы, палитрæ,
хъисойтæ (рæстæмбис æмæ гыццыл), гыццыл банкæ
донимæ, къухтæсæрфæн.
Ахуыры нывæст
Хъ. Амæй размæ мах ныв кодтам фæззыгон дыргъдон.
Зæгъут-ма, цы ныв кодтам?
С. Фæззыгон фæткъуы бæлас. Фæткъуытæ.
Хъ. Æрмæст дыргъдоны не ’рзадис тыллæг, фæлæ ма
цæхæрадоны дæр. Абон дзурдзыстæм цæхæрадоны
тыххæй, уым зайы… Цы зайы цæхæрадоны?
С. Халсартæ.
Хъ. Цавæр халсартæ зонут?
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С. Картоф, къабуска, джитъритæ, пъамидортæ.
Хъ. Ис нæм цæхæрадонæй хаст халсартæ чыргъæды.
Æркæсæм сæм. Цæмæй æнкъард ма кæнæм, уый тыххæй
та семæ ахъазæм, æрхъуыды кæнæм халсарты тыххæй
аргъау. Нæ цæстытыл ауайын кæнæм, цыма нæ халсартæ
сты цардæгас, цæхæрадон та у аргъауы бынат. Ам махмæ
ис халсартæй дзаг чыргъæд. Цымæ сæ сымах уе ’ппæт
дæр зонут? Æз сæ иугай исдзынæн чыргъæдæй, сымах
та дзурдзыстут, цы сты, уый. Афтæмæй æз базондзынæн,
æппæт халсарты нæмттæ хъуыды кæнут, æви нæ.
(Хъомылгæнæг иугай исы чыргъæдæй халсартæ æмæ сæ
æвдисы сабитæм. Раст дзы кæцыйы ном загътой, уый
æрæвæры иуæрдыгæй, кæцыйыл фæкъуылымпы сты, уыдон – иннæрдыгæй. Уыйфæстæ хъомылгæнæг сабиты
зæрдыл æрлæууын кæны æппæт халсарты нæмттæ дæр.)
Хъ. Мах æппæт халсартæ дæр стъолыл равæрдтам, ныр та
сæм лæмбынæгдæр æркæсæм.
(Сабиты ахуыр кæнын предметы конд, хуыз, ас æмæ
хæйтты хицæндзинæдтæм гæсгæ уымæн йæ характер уынын æмæ раргом кæнын.)
Хъ. Мæнæ уый у нас, цавæр у нас?
С. Нас у тымбыл, æппæтæй стырдæр æмæ нарддæр.
Хъ. Уый уыдзæнис стæвдтæ, фæлæ хæларзæрдæ сылгоймаг
Нас. Разы стут мемæ? Æмæ уæд пъамидортæ та цавæртæ
сты?
С. Тымбылтæ, сырхытæ.
Хъ. Ныссырх сты, цыма сæ рустæ ныддымстой. Кæд
искæмæ смæсты сты? Кæнæ та фæтæргай сты? Сабитæ,
сымах сæ нæ бафхæрдтат? Уыдон кæд фыр хъалæй ныссырх сты? Мæнæ адон та – джитъритæ. Æркæсут-ма сæм,
цавæртæ сты?
С. Кæрдæгхуыз, даргъ, хъæддых.
Хъ. Уыдон сты салдæтты хуызæн – раст, хæрзконд, ис сыл
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кæрдæгхуыз дарæс. Иу рæнхъыл сæ æрæвæрын хъæуы,
уадз æмæ фаддзу кæной (шагать), цыма парады сты, афтæ.
(Сабитæ иу рæнхъыл æрæвæрынц джитъритæ сæ асмæ
гæсгæ, семæ хъазынц.)
Хъ. Ай та у уырыдзы. Цавæр у?
С. Даргъфындз, кæрдæгхуыз къæдзилимæ.
Хъ. Æвæццæгæн, уый тынг цымыдис у, æмæ йын уымæн
æрзад ахæм даргъ фындз. Æмæ йæ сæрыфаст та цавæр у?
С. Тынг рæсугъд, хæмпус, кæрдæгхуыз сыфтæртæй.
Хъ. Æрбакæсут-ма, йæ къæдзил куыд тилы. Сабитæ, сымах
уырыдзыйы тыххæй уыци-уыци зонут?
(Кæд сабитæ зонынц, уæд æй фæзæгъынц: «Чызгай бады
талынджы, йæ дзыкку та уынджы». Кæд нæ – уæд та
дзуры хъомылгæнæг йæхæдæг.)
Хъ. Æмæ цæмæн ис талынджы?
С. Уырыдзы зайы зæххы бын, йæ къæдзил та хæрдмæ
зыны.
Хъ. Куыд зондджын æмæ бирæзонаг стут! Мæнæ ай та у
къабуска. Цавæр у?
С. Тымбыл, стыр. Къабускайæн ис бирæ-бирæ сыфтæ. Мæ
мад къабускайæ скæны тъолматæ (голубцы).
Хъ. Къабуска мидæгæй у чысыл, фæлæ йæ уæлæ уыйбæрц
сыфтæ ис, раст ыл цыма сæдæ дзаумайы ис! Уымæн зыны
стыртæ æмæ стæвдтæ. Кæд, мыййаг, уазалæй тæрсы æмæ
уымæн стыхта йæхи? Адон та сты мæймæбулчъытæ.
Цавæртæ сты?
С. Гыццылтæ. Худæг сты сæ цыргъ урс фындзтимæ æмæ
ирд кæрдæгхуыз къæдзилтимæ, рæсугъд сыфтæ сын ис.
Хъ. Уыдон сты фæлурссырх рустимæ, урс фындзтимæ,
сæ сæртæ сты тардæр, цыма худтæ сты, уый хуызæн. Сты
хъæлдзæг æмæ фыдуагарæзт. Æрæвæрæм сæ Насы фарсмæ.
(Сабитæн сæхи хъæуы бауадзын, цæмæй халсартæархайджытæн хъуыды кæной сæ характертæ, сæ
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ныхæстæй сæ удæгас кæной. Алы сабийæн дæр хъæуы
бар раттын радзурынæн, кæд раст нæ дзура, уæддæр.
Афтæмæй рæзы æмæ уæрæхдæр кæны сæ фæлгæнæн æмæ
мысæнуат.)
Хъ. Бирæ цæмæдæрты æркастыстæм абон. Фæлæ афон у
ныв кæнынæн дæр. Халсартæ иууылдæр сты алыхуызæттæ,
алкæмæн дæр ис йæхи конд æмæ характер. Уæ зæрдæмæ
цавæр халсартæ тынгдæр фæцыдис, уыдон уал сныв кæнут
фыццаг.
(Фыццаг цы сныв кæной, уый æвзаргæйæ сабитæ ахуыр
кæнынц сæ ахаст равдисыныл, цы ныв кæнынц, уымæ.
Хъазт-анализ æххуыс у сабитæн, кæй ныв кæнынц, уыцы
халсартæн сæ конд – тымбыл, дæргъæццон, ас – гыццыл,
рæстæмбис, стыр, стæй характерон хицæндзинæдтæ
хуыздæр иртасынæн.)
Хъ. Сныв сæ кодтат? Æмæ, цæмæй нæ халсартæ æцæг халсарты хуызæн уой, уый тыххæй та цы бакæнын хъæуы?
(Равдисын хъæуы сабитæн нывгæнджыты нывты
репродукцитæ – халсартимæ натюрморттæ.)
С. Хъæуы сæ сахорын.
(Ацы ран фидар кæны æмæ рæзы сабиты лæмбынæг
хъусдард натурæмæ. Сабитæ æвзарынц хуыз, предметы
натурон хуызы æнгæс, абарынц палитрæйыл ахорæны
хуыз æмæ халсарты æрдзон хуызтæ. Фæлхат кæнынц
зонгæ хуызты нæмттæ.)
С. Джитъритæ – ирдкæрдæгхуыз, къабуска –
фæлурскæрдæгхуыз, пъамидортæ – сырх, мæймæбулчъытæ
– тарфæлурссырх, урс фындзтимæ, уырыдзы – сызгъæринхуыз (æмæ а. д).
(Сабиты нывты хуызтæ æмæ халсарты æрдзон хуызтæ
нырма æмхуызон нæ рауайдзысты, фæлæ сæм хъæуы
æркæсын æмæ фæбæрæг кæнын.)
Хъ. Фæззæг æрмæст рæсугъд афон нæу, фæлæ у рæдау!
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Мæнæ цæйбæрц алыхуызон халсартæ æрзад фæззæджы
цæхæрадоны! Халсартæ сты тынг пайда æмæ хæрзад.
Уыдон æрмæст адæм нæ уарзынц, фæлæ ма сæ уарзынц
цæрæгойтæ дæр. Мæнæ тæрхъус къутæрты бады, уый
уырыдзымæ æрбацыд. Уызын бамбæхстис сыфтæрты,
фæнды йæ къабуска амыртт-мыртт кæнын. Мыст джитъри
æхсыны. Сныв кæнут уыдоны дæр. Æмæ сымах та цавæр
халсартæ уарзут? Цавæр хæринæгтæ ис скæнæн халсартæй?
Æмæ уæд халсартæй цавæр чъиритæ фæкæнынц?
С. Картофджын, къабускаджын, цæхæраджын, насджын.
5-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Фæззæг»
Темæ: «Сызгъæрин фæззæг». Æрдзы нывтæ феныны
фæстæ сабитæм цы тæлмæнтæ (впечатления) баззад,
уыдоны бындурыл нывкæнынад
Нысан:
– Фæззыгон æрдзы фæлгонцимæ сæ базонгæ кæнын. Сабиты зонындзинæдтæ фæуæрæхдæр кæнын фæззæджы
миниуджыты тыххæй (сызгъæрин рагвæззæг æмæ уазал æрæгвæззæг).
– Хуызтæ куыд æнкъарой æмæ сæ зæрдæйы уаг хуызты руаджы сæ бон куыд уа равдисын, ууыл архайын.
– Райгуырæн бæстæйы æрдзы рæсугъддзинад æмæ
фæззыгон нывтæ æнкъарын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Фонæн спайда кæнын хуызджын кæнæ ахуырст гæххæттæй,
йæ хуыз хъуамæ уа фæззæджы нывтæ иугæнæг. Бæлас ныв
кæныны арæхстдзинæдтæ ныффидар кæнын – æрдзон
хæххыты пластикæ.
2. Хуызиртасынад. Хуызджын гæххæтты гæбæзтæй хъазт.
Активонæй архайын, цæмæй сабиты хуызæнкъарынад
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рæза. Сæ бон куыд уа хуызтæ фæкъордтæ кæнын: хъарм
хуызтæ (хæлар, хъæлдзæг) – уазал хуызтæ (æнкъард,
æрхæндæг); сызгъæрин рагвæззæг æмæ уазал æрæгвæззæг
цавæр хуызтæй равдисæн ис, ууыл бакусын.
3. Композици. Фæззыгон пейзажы нывтæ: парк, хъæд,
дыргъдон. Сызгъæрин фæззæджы фæлгонц: бурбын
бæлæстæ, сыфтæрызгъæлæн, фæззыгон хур, хъарм бæстæм
тæхæг цъиутæ. Хуызты руаджы равдисын фæззыгон æрдзы
уавæр.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын, графикон бакуыстимæ.
Хуызфыссынады уаг: хуызджын гæххæттыл схематикон-контурон ныв ахуырсты элементтимæ. Фылдæр – бурсызгъæринхуыз æмæ сырхморæ хуызтæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: фæззыгон къалиу. 10 рæсугъд фæззыгон
сыфтæры – алы хуызтæ æмæ фæлгъуызтæ сын. Фæззыгон
æрдзы нывтæ (хуызистытæ) – рагвæззæг æмæ æрæгвæззæг;
нывтæ: мæргъты бал, цъиу тæхгæйæ (хæстæгмæ), уызын, мыст, æхсæрсæттæг æмæ æндæр цæрæгойтæ.
Нывгæнджыты уацмысты репродукцитæ æмæ 5–6-аздзыд сывæллæтты фæззыгон пейзажты нывтæ. Хуызджын
гæххæтты гæппæлтæ, 12–15 хуызы хъарм æмæ уазал
фæлгъуызтимæ.
Райуаринаг: хуызджын кæнæ ахуырст гæххæтт А-4,
12 хуызы гуашь, палитрæ, хъисойтæ (рæстæмбис æмæ
гыццыл), гыццыл банкæ донимæ, къухсæрфæн.
Рагагъоммæйы куыст: Тезгъойы рæстæг сабиты хъус
æрдарын сызгъæрин фæззæджы рæсугъддзинадмæ; фæззæджы равг куыд аивы, уымæ – хур бонты раивынц
къæвда бонтæ. Сыфтæртæ бæлæстæй куыд згъæлынц,
уый ахъахъхъæнын, æмæ сыфтæртæ ахсынтæй ахъазын.
Сабитимæ раздæр æрæмбырд кæнын æппæты рæсугъддæр
42

сыфтæртæ æмæ сæ схус кæнын.
Ахуыртæм æрбахæссын фæззыгон бæласы къалиу
сыфтæртимæ, вазæйы йæ сæвæрын, цæмæй сабитæ феной,
сыфтæртæ къалиутæм куыд фидаргонд сты, уый.
Æрæмбырд кæнын гыркъотæ, каштантæ, æхсæртæ, мырткæ
æмæ цъуйы (рябина) гагадыргътæ, цалдæр зокъойы (гæнæн
ис, сæ муляжтæ сын æрбахæссай), цалдæр фæззыгон
дидинæджы, цæмæй сабитæм сæвзæра фæззыгон равг.
Уыдон се ’ппæт стъолыл, вазæйы алыварс, равæрын –
рауайдзæн дзы фæззыгон натюрморт. Натурæйæ куы ныв
кæной, уæд сабитæ хуыздæр базондзысты æмæ бамбардзысты предметты бастдзинад (хуыз, тæф, конд, фактурæ),
активондæр кæндзæн сæ зæрдылдард.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, мах уыдыстæм тезгъо кæнынмæ,
æхсызгонæй кастыстæм æрдзы нывтæм, æрæмбырд кодтам
сыфтæртæ… Цавæр афæдзы афон у ныртæккæ?
С. Фæззæг. Сызгъæрин фæззæг!
Хъ. Æмæ цымæ цы у «сызгъæрин фæззæг?» Ацы афон
афтæ цæмæн хонынц?
С. Уый у фæззæджы райдайæн, бæлæсты сыфтæртæн сæ
хуыз аивы æмæ свæййынц буртæ.
Хъ. Æрмæстдæр буртæ вæййынц фæззыгон сыфтæ?
Æркæсæм-ма уæдæ, тезгъогæнгæйæ цы рæсугъд сыфтæ
æрæмбырд кодтам, уыдонмæ. Цавæр хуызтæ сты?
(Хъомылгæнæг фыццаг равдисы, иу хуыз кæмæн ис,
ахæм сыфтæртæ, уыйфæстæ – дыууæхуызонтæ æмæ
фæстагмæ – алыхуызонтæ. Сабитæ архайынц сыфтæрты
хуызтæ радзурын.)
С. Ацы сыфтæртæ сты буртæ, сырхытæ. Ацы сыф у
фæлурссырх тæлмытимæ, ацы сыф – бур, кæрдæгхуыз
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кæрæттимæ. Адон та – бурсырхытæ æмæ морæхуызсырхытæ, сæ астæутæ та – кæрдæгхуыз.
Хъ. Ацы афон бæлæстæ уæлдай рæсугъд сты! Уæ зæрдыл
æрлæууын кæнут, хуры тынтæ алыхуызон сыфтæрты
’хсæн куыд хъазынц, уый. Тезгъойы рæстæг федтам уыцы
рæсугъд нывтæ. Сыфтæртæ сызгъæринау тæмæнтæ калынц
хурмæ. Æмæ сыфтæрызгъæлæн куы райдайы, уæд зæхх
уыцы сыфтæртæй æмбæрзт æрцæуы гауызау. Уымæ гæсгæ
зæхх хурмæ сызгъæринау æрттивы!
Тынг рæсугъд у горæт фæззыгон, фæлæ бынтон рæсугъд
та – æрдзы хъæбысы! Уæдæ цæй диссаг у фæззыгон
хæхбæсты! Уым æрæмбырд кæнæн ис бирæ гагадыргътæ,
зокъотæ, æнгузтæ, æхсæртæ. Фæззæджы райдайæн хур кæд
фæкæсы, уæддæр сæрдыгон бонау тæвд нал вæййы. Уæдæ
уазал дымгæтæ æмæ къæвдатæ дæр нæма сарæх вæййынц.
Адæймаджы æрфæнды æрдзы хъæбысы тезгъо кæнын.
Фæззæджы рæсугъд нывтæй цæст нал фефсæды, йæ хъуыдыйы сæвзæры æмдзæвгæйы рæнхъытæ. Тынг бирæ поэттæ
ныффыстой рæсугъд æмдзæвгæтæ фæззæджы тыххæй! Чи
радзурдзæн фæззæджы тыххæй æмдзæвгæ?
(Сабитæ дзурынц æмдзæвгæтæ. Хуыздæр уыдзæн,
хъомылгæнæг йæхæдæг æмдзæвгæтæй рæсугъд рæнхъытæ
куы равзара, уæд.)
Хъ. Поэттæ фæззæджы тыххæй фыссынц æмдзæвгæтæ,
нывгæнджытæ та уарзынц фæззыгон æрдз ныв кæнын.
(Кæсынц нывгæнджыты пейзажтæ æмæ сывæллæтты
нывтæм. Сабитæ архайынц се ’нкъарæнтæ дзурыныл.)
Хъ. Мах дæр абон ныв кæндзыстæм сыгъзæрин фæззæг.
Фæлæ уал раздæр хуызтæ равзарæм. Æз уын æрцæттæ кодтон хуызджын гæххæтты гæбæзтæ, æркæсут сæм æмæ сын
зæгъут сæ хуызтæ.
С. Бур, сау, æрвхуыз, зæринхуыз, фæныкхуыз æмæ а. д.
(Хъуамæ хъомылгæнæг æрцæттæ кæна бирæ (12–15),
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хуызтæ æмæ фæлгъуызтæ. Уыдон хъуамæ уой сæ конд
æмæ сæ асмæ гæсгæ алыхуызон: квадраттæ, уадздзæгтæ
æмæ а. д. Райсæн ис хъуымацы гæппæлтæ дæр.)
Хъ. Сыгъзæрин фæззæг сныв кæнынæн цавæр хуызтæ
бахъæудзæн, уыдон равзарут. Цавæртæ сты? Цы ис уыцы
хуызтæй сныв кæнæн?
С. Уыдон сты: буртæ, зæринхуызтæ, сырхытæ – сыфтæртæн. Æрвхуыз, фæлурс æрвхуыз – арвæн. Морæхуыз –
бæлæстæн æмæ а. д.
Хъ. Æмæ, зæгъæм, нæ зæрды ис уазал æрæгвæззæг сныв
кæнын. Цавæр у уый та? Æрбакæсут. (Ацы ран равдисын
хъæуы æрæгвæззæджы ныв.)
С. Æрæгвæззæг у къæвдаджын, уазал дымгæ æмæ
митæмхæццæ къæвдатимæ. Бæлæстыл сыфтæртæ нал
ис, æмæ бæлæсты къалиутæ æнкъардхуызæй бæгънæгæй
лæууынц. Фæныкхуыз æврæгътæ бамбæхстой хуры цæст.
Хъ. Цавæр хуызтæ хъæуы равзарын, цæмæй уазал
æрæгвæззæг равдисæм?
(Сабитæ æвзарынц æмæ дзурынц хуызтæ. Æрмæг куыд
бамбæрстой, уый сбæрæг кæныны тыххæй æмбæлы ирд
хуызтæ дæр æрæвæрын.)
С. Фæныкхуыз, æрвхуыз, тарморæ, фæныкхуызбур (æмæ
а. д).
Хъ. Цæмæн равзæрстат уыцы хуызтæ? Цы ирд хуызтæ дзы
баззад, уыдон цæуылнæ бæззынц?
С. Уымæн æмæ уыдон сты райдзаст, хурдзаст; мах та хъæуы
æнкъард æмæ æрхæндæг хуызтæ. Ацы хуызтæй равдисæн
ис: чъизи-æрвхуызæй – уазал къæвда, фæныкхуызæй – арв,
тар-фæныкхуызæй – æврæгътæ, тарморæйæ – бæгънæг
бæлæстæ.
Хъ. Абон ныхас кодтам фæззæджы хуызты тыххæй.
Тынг бирæ ахорæнтæ ис фæззæгæн. Хуызтæ æрæвæрдтам
дыууæ къордæй. Ныртæккæ æнкъард, æрхæндæг хуызтæ
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иуёрдыгæй æрæвæрдзыстæм, уымæн æмæ нæ раздæр
хъæуы сыгъзæрин фæззæг сныв кæнын. Цавæр сæйраг
хуызтæ ис сыгъзæрин фæззæгæн?
С. Ирд, хæлар, хурдзаст.
Хъ. Мæнæ сæ ацы ран æрæвæрдзыстæм æмæ сæм сымах,
ныв кæнгæйæ, кæсдзыстут. Зæгъут-ма, куыд ис схонæн
ацы хуызтæ иу дзырдæй: хъарм æви уазал?
С. Хъарм, уымæн æмæ сты хурдзаст, хъарм хуры æнгæс.
Хъ. Сæрды хъарм зыны уыцы хуызты, ис сæ тынг бирæ
хурдзаст фæлгъуызтæ. Æз уын ныртæккæ райуардзынæн
хуызджын гæххæтты сыфтæ, уыдонæн дæр ис хъарм
хуызтæ. Æмæ сныв кæндзыстæм сызгъæрин фæззæг.
(Хъомылгæнæг сабитæн райуары хуызджын кæнæ алы
хуызтæй ахуырст гæххæтты сыфтæ. Уый æххуыс
уыдзæн, цæмæй сабитæ тагъддæр сныв кæной, фон ахорыныл рæстæг ма хардз кæной, фæлæ хуыздæр равдисой
бæлæстæ æмæ сыфтæрты уавæр, хуыз, конд.)
Хъ. Ныр та райсут лыстæг хъисойтæ æмæ тар ахорæнтæй
сныв кæнут бæлæстæ: фæззыгон парк, хъæд æмæ хæдзæртты
раз бæлæстæ. Куыд ныв кæнæм бæлæстæ?
С. Бæласы зæнг, стыр къалиутæ æмæ гыццыл, лыстæг
къалиутæ.
Хъ. Ныр та алыхуызон ирд ахорæнтæй сныв кæнут
сыфтæртæ, хъуамæ уын рауайой, тезгъогæнгæйæ цы
рæсугъд сыфтæ æрæмбырд кодтам, ахæмтæ. Кæцы ран
сныв кæндзыстут сыфтæртæ?
С. Бæлæсты къалиутыл, уæлдæфы зилдух кæнгæйæ, зæхмæ
хаугæйæ.
Хъ. Сныв кæнут сыгъдæг æрвхуыз арв æмæ ирд хур! Мах
ныхас кодтам фæззыгон æрдз æмæ ахорæнты тыххæй æмæ
нæ бынтон айрох сты цæрæгойтæ æмæ мæргътæ. Куыд
цæрынц уыдон та фæззæджы? Нæ зæрдыл сæ æрлæууын
кæнæм æмæ сныв кæнæм уыдоны дæр.
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С. Фæззæджы цъиутæ атæхынц хъарм бæстæм.
Хъ. Раст зæгътат. Цъиутæй бирæтæ фæззæджы балгай
æмбырдтæ фæкæнынц æмæ сæхи фæцæттæ кæнынц хъарм
бæстæм тæхынмæ: сныв кæнæм арвыл мæргъты бал. Цы
сныв кæндзыстæм цъиутæн?
(Кæсынц тæхæг мæргъты балы нывмæ æмæ иунæгæй
тæхæг цъиуы нывмæ.)
С. Базыртæ æмæ къæдзил, цæстытæ æмæ бырынкъ æмæ
алыхуызон рæсугъд бумбулитæ.
Хъ. Тæхгæйæ цъиу йæ базыртæ куыд тилы, уый равдисут.
(Сабитæ сæ къухтæ тилынц, æвдисынц, цъиутæ
куыд тæхынц, уый.)
Хъ. Арвыл сныв кæнут тæхæг цъиуты бал. Уыдон тæхынц
хъарм бæстæм, сæ гыццыл цæстытæй нæм дæлæмæ кæсынц
æмæ нæм сæ базыртæ батилынц, хæрзбон нын зæгъынц.
6-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Мæ райгуырæн бæстæ»
Темæ: «Фыстæ æмæ фыййау». Зæрдывæрдæй ныв
кæнын
Нысан:
– Сабитимæ аныхас кæнын Ирыстоны пейзаж æмæ
Кавказы хæхты рæсугъддзинды тыххæй.
– Архайын, цæмæй сабитæн рæза сæ хъусдард, ахуыр
сæ кæнын лæмбынæг кæсын æмæ фиппайын, цы феной, уый цæстытыл уайын кæнын.
– Сабиты зæрдæты райгуырæн бæстæмæ уарзондзинады æнкъарæнтæ хъомыл кæнын, сæ алыварсцæрæг
адæмы царды уаг æнкъарын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Адæймаджы (фыййауы) æмæ хæдзарон фосы (фыстæ æмæ
фыр) ныв кæнын.
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2. Хуызиртасынад. Сабиты æвзæрстмæ гæсгæ – хæлар,
хурдзаст, сабыр хуызтæ. Спайда кæнын контрасты
мадзалæй – ирдхуыз фыстæ тар фоныл равдисын.
3. Композици. Гæххæтты сыфыл раст сныв кæнын фыййауы æмæ цалдæр уæрыччы æмæ фысы хæхбæсты.
Кусæн фæрæзтæ: хуызджын фломастертæ.
Хуызфыссынад: хаххон-графикон, ахуырсты элементтимæ. Хуызфыссынады уаг – адæймаг æмæ хæдзарон фосы
схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: Кавказы хæхты стыр ныв (хуызист), горæты
бæрæг бынæтты нывтæ (хуызистытæ) хæхты фоныл
(Хъазыбеджы хох æмæ Мадхох). Хæхты нывтæ (кæнæ
хуызистытæ) хъæд, кæрдæгджын æмæ дурджын фæхстимæ,
митæй æмбæрзт цъуппытимæ. Нывтæ (хуызистытæ): фыййау йæ дзугимæ; сæ сыкъатæ дзæбæх кæмæн зынынц, ахæм
фыр, фыс, сæгъ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы фломастертæ.
Рагагъоммæйы куыст
Тезгъойы рæстæг сабиты хъус æрдарын хæхтæм. Аныхас
кæнын бынæттон цæрджыты цард, æгъдау æмæ культурæйыл.
Ахуыры нывæст
Хъ. Абон нæ ахуыры темæ у «Мæ райгуырæн бæстæ».
Адæймаг кæм райгуыры, уым фæцæры йæ бинонтæ æмæ
хæстæджытимæ. Æппæт зæххы къорийыл уыцы гыццыл
зæххы гæппæлæй зынаргъдæр адæймагæн нæ вæййы. Сымах та кæм райгуырдыстут æмæ цæрут?
С. Кавказы.
Хъ. Кавказ у зæххы къорийы рæсугъддæр бынæттæй
иу. Ахæм ном та йын уымæн ис, æмæ ацы ран арвмæ
фæцыдысты Кавказы хæхтæ. Сымах цавæр горæты цæрут,
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уый зонут?
С. Дзæуджыхъæуы.
Хъ. Зæххыл ис бирæ горæттæ. Куы сыстыр уат, уæд базондзыстут, фендзыстут æндæр горæттæ æмæ бæстæтæ
дæр. Фæлæ уæддæр уæ зæрдæтæм хæстæгдæр уыдзысты,
цы горæты райгуырдыстут, цы хæдзæртты схъомыл стут,
уæ ныййарджытæ кæм цæрынц, уыцы бынæттæ. Горæттæ
се ’ппæт æмхуызон не сты. Дзæуджыхъæу иннæ горæттæй
хицæн кæны уымæй, æмæ йæ æртæрдыгæй æрбахъæбыс
кодтой Кавказы хæхты рæгътæ.
(Кæсынц хæхты стыр нывтæм, Мадхох æмæ Хъазыбеджы
хохы фоныл ист горæты нывтæм.)
Хъ. Цавæртæ вæййынц хæхтæ? Мах сæм кастыстæм тезгъойы рæстæг.
С. Хæхтæ сты алыхуызон. Кавказы хæхтæ сты бæрзонд,
рæсугъд.
Хъ. Хæстæгдæр нæм цы хæхтæ ис, уыдон тынг бæрзонд не
сты. Цы зайы уыцы хæхтыл?
С. Бæлæстæ, хъæд. Уырдæм адæм фæцæуынц сæ фæллад
уадзынмæ, улæфынмæ. Тынг бирæ дзы ис зокъотæ,
гуыркъотæ, æнгузтæ, æхсæртæ, гагадыргътæ.
(Кæсынц хæхты алыхуызон нывтæм.)
Хъ. Бæрзонд хæхтыл зайы кæрдæг æмæ къутæртæ,
бæлæстæ сыл бирæ нæй. Уым хизынц фосы рæгъæуттæ.
Хæхты фæхстыл – хохаг хъæутæ. Хæхтæ куыд бæрзонддæр
сты, афтæ сыл зайæгойтæ та ис стæмдæр, сты дурджын.
Нæ горæтæй куы акæсай, уæд хуыздæр цы хох зыны, уый
куыд хуыйны?
(Равдисын Мадхохы ныв.)
С. Мадхох.
Хъ. Æппæты бæрзонддæр хæхтæ та цавæртæ сты?
С. Митджын, митсæр хæхтæ.
Хъ. Хæхтæ æмбæрзт сты æнусон цъититæй, уыцы цъититæ
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сæрдыгон тæвд бонты дæр нæ тайынц. Базыдтат ацы хох?
С. Уый у Хъазыбеджы хох.
Хъ. Хæхты цæрынц адæм, уыдон тынг бирæ уарзынц сæ
хæхтæ. Хæхбæсты адæмæн ис хæдзæрттæ, цæхæрадæттæ,
фос дарынц æмæ зæххы куыст кæнынц. Цавæр фос дарынц?
С. Бæхтæ, стурвос, фыстæ, сæгътæ.
Хъ. Цæмæн сæ хонынц хæдзарон фос?
С. Уымæн æмæ уыдон цæрынц адæймагимæ иу ран. Бонæй
хизынмæ вæййынц, фæлæ изæрæй æрыздæхынц фæстæмæ
адæймагмæ.
Хъ. Хæхты зайы цъæх-цъæхид сойджын кæрдæг. Уыцы
кæрдæгыл бон-изæрмæ фæхизынц бæхтæ, фыстæ, стуртæ.
Фæлæ сын æнæ фыййауæй тæссаг у, куы фæдзæгъæл уой,
уымæй. Хæхбæсты хъæдты ис бирæгътæ æмæ æндæр
хъæддаг сырдтæ. Уыдон арæх адавынц гыццыл уæрыччытæ,
æмæ уымæ гæсгæ фосæн ис фыййау. Æрбакæсут-ма, цы ис
фыййаумæ?
С. Йæ къухы ис лæдзæг, йæ разы та – йæ иузæрдион æмбал,
йæ куыдз. Уый уайтагъд бамбары æцæгæлон тæф æмæ йæ
рæйынæй тæрсын кæны сырдты, хæстæг сæ нæ уадзы.
Хъ. Куыдз æххуыс кæны фыййауæн æмæ хъахъхъæны фысты. Мах сныв кæндзыстæм фыййауы йæ фыстимæ. Фæлæ
уал сын раздæр æркæсæм сæ нывтæм (хуызистытæм).
Цавæртæ сты фыстæ?
(Кæсынц фысты дзуджы нывтæм, хæстæгмæ ист иугай
фысты нывтæм, сабитæн æмбæлы фæлмæн хъазæн дæр
равдисын.)
С. Фыстæ сты урс-урсид, сæ хъуын у бæзджын, æмæ фæлмæн.
Хъ. Сæрдыгон, тынг тæвд куы вæййы, уæд фысты алвынынц, фысы хъуынæй скæнынц æндæхтæ æмæ уыцы
æндæхтæй сбийынц цъындатæ, æрмкъухтæ, свитертæ.
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Бавналут-ма, куыд фæлмæн у фысы хъуын.
(Сабитæн равдисын фысы къуымбил, цæмæй йæ феной
æмæ бамбарой, куыд хъарм æмæ фæлмæн у, уый. Кæд
хъазæн фыс ис, уæд сын уый дæр равдисын.)
Хъ. Цал къахы ис фысæн?
С. Дыууæ разæй, дыууæ фæсте. Иу, дыууæ, æртæ, цыппар… Цыппар къахы.
Хъ. Цы ма ис ноджыдæр фысæн?
С. Сыкъатæ йæ сæрыл.
Хъ. Сыкъатæ кæуыл нæма æрзад, уыцы фыстæ та куыд хуыйнынц?
С. Уæрыччытæ.
Хъ. Искуы фехъуыстат, уæрыччытæ куыд уасынц, кæрæдзимæ куыд фæдзурынц, уый?
С. Бе-е-е. Бе-е-е.
Хъ. Райдайæм ныв кæнын.
Хорз сныв кодтат фыййауы дæр æмæ фысы дæр. Фæлæ
фыстæ алкæддæр хизынц дзугтæй, уыдон бæхтæ æмæ
стурты хуызæн иугæйттæй цæуын нæ уарзынц. Уазал бон
сын иумæ хъармдæр вæййы. Сныв кæнут бирæ фыстæ
– æнæхъæн дзуг. Фысты дзугæн радзæуæг алкæддæр
вæййынц стыр æмæ здыхстсыкъаджын фырытæ, кæнæ
сæгътæ. Мæнæ ахæмтæ.
(Кæсынц сæгъ æмæ фыры нывтæм.)
Хъ. Мах сныв кодтам фосы дзуг, сойджын кæрдæгыл
хизгæйæ, æмæ, фыстæ чи хъахъхъæны, уыцы фыййауы.
Сныв кæнут цъæх кæрдæг дæр, цæмæй йыл фыстæ се
’ппæт дзæбæх хизой.
Ныр та сныв кæнут бæрзонд, рæсугъд хæхтæ æмæ хур,
цæмæй нæ фыййау æмæ йæ фыстæ сæхи хурмæ тавой.
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7-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Æз æмæ мæ буар»
Темæ: «Æз мæхи найын». Зæрдылдардмæ гæсгæ ныв
кæнын
Нысан:
– Дарддæр адæймаджы конды тыххæй сывæллæтты
зонындзинæдтæ уæрæхдæр кæнын, сæ хъус сын
æрдарын, адæймаджы гуыр цавæр хæйттæй конд у,
уымæ.
– Рæзын кæнын сабиты цæстуынгæ хъуыдыкæнынад,
архайын цæмæй сæ фæнда сæ буары конды тыххæй
фылдæр базонын.
– Тырнын, цæмæй сабитæ се ’ддаг бакастмæ сæ
хъус дарой, архайой сæ дарæсы аивдзинадыл,
сыгъдæгдзинадыл.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Адæймаджы фигурæ ныв кæныны зонындзинæдтæ ныффидар кæнын. Раст сныв кæнын буары хæйттæ (сæр, хъуыр, гуыр, къухтæ, къæхтæ.) Уæлдай хъус æрдарын гуыры
кондмæ (цæмæй мауал ныв кæной «сæркъахджынтæ»).
2. Хуызиртасынад. Сыгъдæгдзинад, хъæлдзæгдзинад
цы хуызтæ æвдисы, ахæм фæлурс æмæ сыгъдæг хуызтæй
пайда кæнын. Спайда кæнын хинайæны къултыл кафелы
рæсугъддзинад.
3. Композици. Гæххæтты сыфыл раст сныв кæнын дыууæ
найæг адæймаджы.
Кусæн фæрæзтæ: сойджын пастель (мелтæ).
Хуызфыссынад: хуызджын-графикон.
Хуызфыссынад – адæймаджы схематикон ныв æппæт буары хæйттимæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: сапоны таппузтæн (мыльные пузыри)
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лыстæг хæтæлтæ. Аргъау «Мойдодыр»-ы нывджын чиныг.
Мойдодыры ныв.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, сойджын пастель (мелтæ).
Рагагъоммæйы куыст
Бакæсын аргъау «Мойдодыр». Иллюстрацитæм æркæсын,
аргъауы архайджыты тыххæй аныхас кæнын. Адæймаг йæ
буармæ куыд хъуамæ зила, ууыл сабитимæ аныхас кæнын.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, мах бакастыстæм аргъау «Мойдодыр».
Кæй тыххæй у аргъау?
С. Йæхи æхсын чи нæ уарзта, ахæм чъиллон лæппуйы
тыххæй.
Хъ. Цыхуызæн уыд лæппу? Цæмæн æй хъуыдис йæхи
æхсын?
С. Лæппу уыдис тынг чъизи. Йæ къухтæ, хъустæ æмæ йæ
цæсгом уыдысты чъизи, æнæхсад.
Хъ. Æмæ йыл цы ’рцыди?
С. Лæппуйы йæхи æхсын нæ фæндыд æмæ алыгъд. Мойдодыр æм тынг смæсты æмæ йын йæ фæстæ арвыста сапон
æмæ буарæхсæнтæ. Уыдон æй баййæфтой æмæ йæ ныхсадтой.
Хъ. Дарддæр та цы уыди?
С. Лæппу ссыгъдæг æмæ срæсугъд ис.
Хъ. Æмæ Мойдодыр та цы загъта?
С. … Райсомæй уа, изæрæй –
Хъуамæ уай æхсад.
Чъиллон-миллон сабитæн –
Худинаг, æгад.
Хъ. Сабитæ, сымахæн дæр уæ къухтæ æнæхсад вæййынц?
Равдисут-ма уæ къухтæ.
(Сабитæ æвдисынц сæ къухтæ.)
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С. Нæ-нæ! Мах алы хатт дæр тезгъойы фæстæ, стæй алы
хæрды размæ дæр нæ къухтæ ныхсæм.
Хъ. Уынын уын уæ сыгъдæг къухтæ. Æмæ уæд уæ
цæсгæмттæ та? Райсомæй æмæ изæрæй уе ’ппæт дæр уæ
дæндæгтæ ныссыгъдæг кæнут? Сывæллæттæ, æрмæст
къухтæ æмæ цæсгом хъуамæ ма уой сыгъдæг, фæлæ хъуамæ
адæймаг йæ буар æнæхъæнæй дæр сыгъдæг дара. Радзурут
æмæ равдисут, цытæ хъæуы ныхсын.
(Сабитæ хъомылгæнæгимæ иумæ, цыма сæхи найынц,
афтæ змæлынц, буары хæйттæ дзургæйæ æмæ æвдисгæйæ.
Уыцы хуызы фæлхат кæнынц æмæ ныффидар кæнынц буары хæйтты нæмттæ.)
С. Сæр, дзыккутæ, цæсгом, цæстытæ, фындз, рустæ,
хъустæ. Дарддæр хъуыр, гуыбын, къухтæ, къæхтæ.
Хъ. Сабитæ та сæхи кæм фæнайынц?
С. Абанайы, хинайæны. Уым ис душ, ваннæ, раковинæ.
Хъ. Абон ныв кæндзыстут, уæхи душы бын кæнæ ваннæйы
куыд фæнайут, уый. Уæхи найын уарзут? Хъарм доны
рæсуг æртæхтæ фæрдгуытау фесхъиуынц, уыдон ис
армытъæпæнтæй ахсæн, иу къухæй иннæмæ дон ракал-бакал кæнæн. Равдисут-ма, куыд?
(Сабитæ, цыма иу къухæй иннæмæ дон ракал-бакал
кæнынц, афтæ архайынц.)
Хъ. Ваннæйы найгæйæ æмбæлы цалдæр хъазæны доны
ныппарын. Цавæр хъазæнтæ райсдзыстут уемæ?
С. Резинæйæ конд бабызы цъиу, гыццыл порти, гыццыл
нау æмæ а.д.
Хъ. Доны бадгæйæ кæйдæр æрфæнды науы капитан уæвын,
кæй та – гыццыл бабызы цъиу. Фæлæ бынтон æхсызгон
æмæ хъæлдзæгдæр хъазт у сапондоны таппузтæй хъазт.
Уарзут дон пырх кæнын æмæ сапонфынкæй хъазын?
(Сабитæн сæ бон у иучысыл сапондоны таппузтæй
ахъазын.)
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С. Зонæм нæхи найын. Æз мæхæдæг ныхсын мæ гуыбын
æмæ мæ къухтæ, рæмбыныкъæдзтæ, уæрджытæ, къæхтæ.
Мæ мад мын æрмæст мæ фæсонтæ ныхсы.
Хъ. Æмæ уæд, сæр æхсгæйæ, кæугæ та чи фæкæны?
С. Æз уарзын мæ сæр æхсын. Сывæллæтты шампунь
цæстытæ нæ риссын кæны.
Хъ. Ныв кæнæм уæдæ. Раздæр сныв кæнут ваннæ, кърантæй
кæлы дон. Сымах уæхи душы бынмæ найут. Мæнæ сапондоны таппузтæ. Дарддæр: чи йæ сæр æхсы, чи – йæ гуыбын, чи – йæ къухтæ æмæ а. д. Мæнæ уын уæ мадæлтæ дæр
хæрз чысыл аххуыс кодтой.
Æппынфæстаг, фестут уæхи над, æмæ уæ уæ мадæлтæ
хъарм, фæлмæн, стыр хисæрфæнты æрбатыхтой. Сабитæ
иууылдæр уарзынц сæхи найын. Йæхи сыгъдæг чи дара,
уый та рæздзæн уæнгвидар æмæ æнæнизæй.
8-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Æз æмæ мæ буар»
Темæ: «Пуртийæ хъазт». Æнкъарæнты бындурыл ныв
кæнын
Нысан:
– Дарддæр сабитæн адæймаджы конды тыххæй
зонындзинæдтæ раттын. Змæлгæ хъæзтытæ æмæ
физкультурæйы ахуыртæн сывæллоны рæзты цы ахадындзинад ис, ууыл аныхас кæнын.
– Сабитæм рæзын кæнын цымыдисдзинад адæймаджы
буары конд зонынмæ.
– Сæ буар куыд хъахъхъæной; тыхджын, цæрдæг æмæ
сæ арæхстджын суæвын куыд фæнда, уымæ сæ разæнгард кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Афæлварын адæймаджы фигурæ змæлгæйæ сныв кæнын.
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2. Хуызиртасынад. Спайда кæнын ирд, зæлгæ, цæхгæр
контрастон хуызтæй.
3. Композици. Гæххæтты сыфыл раст сныв кæнын цалдæр
сывæллоны хъазгæйæ.
Кусæн фæрæзтæ: сойджын пастель (мелтæ).
Хуызфыссынад: хуызджын-графикон.
Хуызфыссынады уаг – цалдæр фигурæйы схематикон ныв,
сæ архайд сын равдисгæйæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: 2–3 ирд уæлдæфон тымбылæджы (воздушные шары). Нывгæнджыты нывты репродукцитæ æмæ 5 –
6-аздзыд сывæллæтты нывтæ спортивон темæйыл.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы сойджын пастель
(мелтæ).
Рагагъоммæйы куыст
Тезгъойы рæстæг сабитимæ ахъазын алыхуызон змæлгæ
хъæзтытæй пуртиимæ, сæ хъус сын æрдарын се змæлдмæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, сымах фыццаг хатт рæвдауæндонмæ
куы ’рбацыдыстут, уæд уыдыстут бынтон гыццылтæ. Ныр
зынгæ фестырдæр стут. Цавæр адæймæгтæ уæ фæнды
суæвын?
С. Стыртæ. Мæн фæнды мæ фыды хуызæн бæрзонд æмæ
тыхджын суæвын. Мæн та – мæ мады хуызæн рæсугъд.
Хъ. Алы сывæллон дæр рæзы, стыр кæны, фæзондджындæр
вæййы æмæ йæ фæфæнды тыхджын, цæрдæг, рæсугъд
суæвын. Цымæ цæй руаджы суыдзæн ахæм?
С. Хъуамæ уарза физкультурæ, йæ буар фæлтæра. Мæ
хистæр æфсымæр спорты архайы.
Хъ. Сымах хуызæн сабитæн спорты архайынмæ нырма
раджы у, фæлæ хъуамæ фылдæр змæлат – згъорат, гæппытæ
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кæнат. Сывæллон згъорын куы уарза, цæрдæг куы уа, уæд
йæ къæхтæ цавæр суыдзысты? Лæмæгъ æви хъæддых?
С. (змæлдтытæ æвдисынц æмæ буары хæйттæ нымайынц).
Сæ къæхтæ уыдзысты хъæддых, фидар.
Хъ. Сывæллон асиныл кæнæ турникыл йæ къухтæй йæхи
хæрдмæ исын куы фæраза, пурти фехсын æмæ æрцахсын,
æргуыбыр кæнын, æртасын, алырдæм разил-базил кæнын
йæ бон куы уа, уæд та йын хъæддых цы уыдзæн?
С. Йæ астæу, йæ фæсонтæ.
Хъ. Уæдæ цæй руаджы тыхджындæр æмæ фидардæр кæны
сывæллон?
С. Йе ’змæлды руаджы.
Хъ. Райсомæй уæ хæдзæртты зарядкæ фæкæнут?
Рæвдауæндоны физкультурæйы ахуыртæ уарзут? Цавæр
змæлдтытæ базыдтат? Равдисут-ма сæ.
(Уадз æмæ, сабитæй активондæр чи у, уый равдиса цалдæр
змæлды: къухтæй, къæхтæй æмæ а. д.)
Хъ. Сабитæ цæмæй æнæниздæрæй рæзой, уый тыххæй
фæхъазынц змæлгæ хъæзтытæй. Цавæр хъæзтытæй уарзут
хъазын?
С. Мах уарзæм æмбæхсынтæй, сурынтæй, гæпгæнæнтæй
хъазын.
Хъ. Сымахæй æппæтæй дарддæр чи зоны гæпп кæнын?
Æппæтæй тагъддæр та чи згъоры? Æмæ уæд футболæй та
хуыздæр чи хъазы?
(Сабитæ дзуæппытæ дæттынц – сæхи æмæ кæрæдзийы
стауынц.)
Хъ. Мæнмæ ис уæлдæфон тымбылджытæ, ныр уал сæ
ахъаздзыстæм, уыйфæстæ та сæ сныв кæндзыстæм.
Ныртæккæ йæ æз базондзынæн, цырддæр æмæ уæ
сæрæндæр чи у, уый.
(Сабитæ уæлдæфон тымбылджытæй хъазынц æмæ архайынц тымбылæг бæрзонддæр сæппарыныл.)
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Хъ. Цæмæй тымбылæг бæрзонддæр атæха, уый тыххæй йæ
куыд сæппарын хъæуы, уый равдисут.
С. Къухты æнгуылдзтæй йæ хæрдмæ æппарын хъæуы.
(Æркæсæм, кæстæр къорды 10-æм ахуырмæ, 5-æм
темæмæ.)
Хъ. Цæмæй тымбылæг фыццаг æрцахсай, уый тыххæй та
цы бакæнын хъæуы?
С. Хæрдмæ сгæпп кæнын æмæ та йæ уæлдæр ныкъкъуырын. Мæнæ афтæ. Уæд тымбылæг суанг цармæ стæхдзæн!
Хъ. Тынг хорз, ис уын хъæддых къухтæ, цырд æнгуылдзтæ
æмæ гæппытæгæнаг къæхтæ. Æмæ уыдон хъæуы сныв
кæнын. Хъуамæ уæхи сныв кæнат футболæй, пуртийæ,
уæлдæфон тымбылæгæй хъазгæйæ. Уæдæ райдайæм ныв
кæнын. Сабитæ, зæгъут-ма, иунæгæй хъазын хорз у?
С. Нæу хорз, иумæ хъазын хъæлдзæгдæр æмæ цымыдисагдæр у.
Хъ. Уæхимæ кæимæ фæхъазут, уыдоны дæр сныв кæнут.
Сабиты нывтæ скæнут стыртæ, æрмæст мæнæ афтæ
æнцад, æмраст лæугæйæ нæ. (Хъомылгæнæг йæкъухтæ
бынмæ æруагъта æмæ статикон позæйы, ома æнцад,
æнæзиæлгæйæ æрлæууыди.) Уæ нывты, сабитæ куыд хъазынц, куыд змæлынц, уый равдисут.
С. Сабитæн сæ къухтæ хæрдмæ кæнæ фæрсæрдæмты куыд
уой, сæ къæхтæ та – змæлгæйæ, ахæм хуызы сæ сныв
кæнæм!
Хъ. Тынг хорз! Уæхи хъазгæйæ хорз сныв кодтат, хъазгæйæ
сымахæн фидар кæнынц уæ къухты, уæ къæхты нуæрттæ,
уе ’нæниздзинад хъæддыхдæр кæны.
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9-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Культурæ»
Темæ: «Рувас æмæ тæрхъус». Аргъаумæ гæсгæ ныв
кæнын
Нысан:
– Аргъауы архайджыты ахастыты бындурыл сабитимæ
аныхас кæнын хи дарыны æгъдæуттæ æмæ культурæйыл.
– Рæзын кæнын сабиты фæлгæнæн, мысæнуат, хъуыдыкæнынад; аргъауы архайджыты митæн анализ кæнын.
– Сабиты ахуыр кæнын хи дарын æмæ ныхасы культурæйыл,
сабиты ’хсæн ахастыты æгъдæуттыл. Æмбарын сын кæнын
чиныджы ахадындзинад, æппæт зонындзинæдтæ дæр
чиныгæй кæй цæуынц, уый сын амонын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Цæрæгойтæ (тæрхъус, рувас æмæ а. д.) æмæ мæргътæ
(уасæг) ныв кæныны арæхстдзинæдтæ рæзын кæнын
сабитæм. Сæ конды характерон миниуджытæ сын банысан
кæнын (хæмпус къæдзил, даргъ хъустæ, сырх къоппа æмæ
а. д.)
2. Хуызиртасынад. Цæрæгойты хъуын æмæ мæргъты
пакъуыйы хуыз ахорæнтæ руаджы равдисын. Хуызты руаджы аргъауы архайджыты зæрдæйы уаг банысан кæнын:
æнкъард тæрхъус – æрхæндæг хуызтæ, хъæлдзæг тæрхъус
– ирд хуызтæ.
3. Композици. Альбомы сыфыл сæкнын цалдæр цæрæгойы
сюжетон ныв. Аргъа-уæй равзарын иу эпизод æмæ йын йæ
равг равдисын.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын. Хуызфыссынады уаг – схематикон, цæрæгойты характерон нывтæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: рувас, тæрхъус, уасæджы нывтæ (хуызисты59

тæ, райсæн ис Е. И. Чарушины нывтæ), спайда кæнæн ис
куыдз, арс, галы нывтæй.
Райуаринаг: гæххæтт А-4. 12 хуызы гуашь, палитрæ,
хъисойтæ (рæстæмбис æмæ гыццыл), банкæйы дон,
къухтæсæрфæн.
Рагагъоммæйы куыст
Бакæсын цалдæр аргъауы. Сæ архайджыты тыххæй сын
аныхас кæнын æмæ сын анализ скæнын.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, цавæр адæм цæуынц уæ зæрдæмæ?
С. Хорз, хæларзæрдæ, хъæбатыр.
Хъ. Цавæр адæймæгтæ нæ уарзут?
С. Знæт, чъынды, дæрзæг, тызмæг, хылгёнаг.
Хъ. Уæхи та цавæртæ уæвын фæнды?
С. Æгъдауджын, уæздан, хорз, рæдау, хæлар.
Хъ. Иу дзырдæй, хъумæ уат хæрзæгъдау сабитæ. Æмæ
цымæ цы у хæрзæгъдау адæймаг? Сабитæн сæ уды хъæд
афтæ у, æмæ хатгай вæййынц тæргайхуыз, сæхи æвзæр
фæхатынц, æрхæндæг æмæ æнкъард вæййынц… Уыцы
рæстæг нал фæхъусынц хистæртæм, коммæ нал фæкæсынц,
хъыс-хъыс фæкæнынц.
Хатгай сымах дæр уæхи афтæ фæдарут? Гъе фæлæ
сывæллон æгъдауджын куы уа, уæд йæхи афтæ никуы
дардзæн. Хивæнд митæ акæндзæн æмæ та схорз уыдзæн.
Мæнæ сымах хуызæн æгъдауджын, хорз, уæздан! Фæлæ
уыцы саби кæцæй хъуамæ базона хи дарыны æгъдæуттæ?
Чи йын бамбарын кæны, хи дарын куыд хъæуы æмæ куыд
не ’мбæлы, уый?
С. Фыццаджыдæр мад æмæ фыд, нанатæ æмæ дадатæ, бамбарын кæнынц сывæллонæн уыцы æгъдæуттæ, стæй та –
рæвдауæндоны хъомылгæнджытæ се ’ппæт дæр архайынц,
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цæмæй сабитæ уой уæздан æмæ æгъдауджын.
Хъ. Æмæ ма ноджы цæй фæрцы вæййы адæймаг уæздан?
Чингуыты руаджы. Фысджытæ сæ чингуыты бæлвырд раргом кæнынц æмæ радзурынц архайджыты миты тыххæй.
Адæм уыцы чингуытæ кæсгæйæ бамбарынц, хорз цы у æмæ
æвзæр цы у, уый. Æмæ архайынц хуыздæрты фæзмыныл.
Сымах нырма сабитæ стут æмæ, æвæццæгæн, тынг бирæ
уарзут аргъæуттæ. Аргъæутты адæм сæхи алыхуызон дарынц. Сæ иутæ – хæларзæрдæ, рæстзæрдæ, иннæтæ – знæт
æмæ чъынды. Сымах, зæгъæм, зонут аргъау «Рувас æмæ
тæрхъус». Уæ зæрдæмæ цæуы уыцы аргъау? Æмæ аргъауы
архайджытæ та чи сты? Адæм?
С. Нæ! Аргъауы архайджытæ сты цæрæгойтæ. Фæлæ ацы
ран сырдтæ адæмы хуызæн архайынц.
Хъ. Æмæ цы ’рцыдис аргъауы? Радзурут-ма йæ.
С. Цардысты æмæ уыдысты тæрхъус æмæ рувас. Рувасæн
уыди ихын хæдзар, тæрхъусæн та – хъæдын хæдзар.
Хъ. Уæдæ тæрхъусæн уыд фидар хæдзар. Цы уыдис
дарддæр?
С. Æруалдзæг ис, хур æндавын байдыдта, æмæ рувасы
хæдзар æртад.
Хъ. Рувас тынг фæмаст кодта йæ хæдзарыл æмæ араст ис…
Кæдæм араст рувас?
С. Тæрхъусмæ, йæхи схъарм кæнынмæ æмæ æхсæвиуат
бакæнынмæ.
Хъ. Уæд тæрхъус та цы ми бакодта?
С. Рувасæн фæтæригъæд кодта æмæ йæ бауагъта йæ
хæдзармæ.
Хъ. Сывæллæттæ, зæгъут-ма, тæрхъус цавæр у?
С. Тæрхъус у хæларзæрдæ, тæригъæдгæнаг.
Хъ. Рувас та?
С. Рувас у чъынды, æдзæсгом, хинæйдзаг. Тæрхъусæн
балæгъстæ кодта, цæмæй йæ йæхи хъарм кæнынмæ бауадза
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æмæ йæ йæхи хæдзарæй ратардта.
Хъ. Хорз бакодта рувас?
(Сабиты дзуæппытæ. Сæрмагондæй архайынц анализ
скæнын аргъауы архайджыты митæн.)
Хъ. Фæцæуы гыццыл тæрхъус фæндагыл æмæ тынг кæуы.
Чи баххуыс кодта тæрхъусæн? Куыдз? Арс? Гал?
С. Куыдзы фæндыди тæрхъусæн баххуыс кæнын, фæлæ
йæ бон нæ баци. Арс æмæ гал дæр фæтарстысты рувасæй.
Уасæг баххуыс кодта тæрхъусæн!
Хъ. Уасæг цæвæгимæ рацæйцыд, ауыдта тæрхъусы
кæугæйæ æмæ йын баххуыс кодта. Цы ми бакодта уасæг?
С. Уасæг йæ къæхтæй æрхоста, йæ базыртæй æрæмдзæгъд
кодта æмæ ратардта рувасы.
Хъ. Сывæллæттæ, уасæг у хæдзарон маргъ. Уый куыдз, арс
æмæ галы хуызæн тыхджын нæу. Фæлæ у хъæбатыр, ныфсхаст æмæ рæстзæрдæ! Нæ фæтарст рувасы ныхæстæй æмæ
æртхъирæнтæй æмæ йæ ратардта тæрхъусы хæдзарæй.
Уыйадыл рувас баззад æнæ хæдзарæй, уынджы, уазалы.
Хъæугæ дæр ын афтæ кодта! Сабитæ, цæуыл нæ ахуыр
кæны ацы аргъау?
С. Хъуамæ кæрæдзийæн æххуыс кæнæм, уæм хæларзæрдæ
æмæ хъæбатыр.
Хъ. Цавæртæ хъуамæ ма уæм?
С. Тызмæг, нæуæндаг, чъынды.
Хъ. Сныв кæнæм уæдæ нæ аргъау. Фыццаджыдæр ахъуыды кæнут, кæй ныв кæндзыстут, ууыл: хинæйдзаг рувасы,
хъæбатыр уасæджы – æви хæларзæрдæ тæрхъусы. Кæй
фæнды, уый сныв кæнæд тæрхъусы кæугæйæ, уасæджы
цæвæгимæ, тæрхъус æмæ уасæг куыд балымæн сты, рувас
куыд фæлидзы.
(Сабитæй алчи дæр равзары, цы ныв кæндзæн,уыцы цау.
Алы саби дæр хибарæй кæны сфæлдыстадон куыст.)
Хъ. Куыд ныв кæнæм тæрхъусы? Цавæр у?
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(Сырдты нывтæм кæсынц. Хъомылгæнæг æвдисы нывтæ,
сабиты хъус æрдары цæрæгойты характерон æууæлтæм.)
С. Гыццыл, хæмпус, фæныкхуыз. Ис ын даргъ хъустæ æмæ
гыццыл тымбыл къæдзил.
Хъ. Рувас та цавæр у?
С. Рувас у бурын, зæринхуыз. Ис ын цыргъ бырынкъ, йæ
фындзы къоппа у сау, цыбыргомау, цыргъ хъустæ йын.
Хъ. Йæ къæдзил та цавæр у?
С. Рæсугъд, даргъ, хæмпус.
Хъ. Æркæсут-ма уасæгмæ, уый та цавæр у? Аргъауы куыд
загъдæуы?
С. Уасæг у рæсугъд, ис ын сызгъæрин къоппа, сырх зæлдаг
боцъо, стыр хæмпус къæдзил, хъулон пакъуытæ.
Хъ. Сæ хуыз цавæр у уасæджы пакъуытæн?
С. Кæрдæгхуыз, бур, сырх, сау æмæ а.д.
Хъ. Сæрыстыр цыд кæны, йæ сæр бæрзонд сисы! Цал къахы йын ис? Уымæн дæр тæрхъус æмæ рувасау цыппар къахы ис?
С. Нæ. Уымæн ис дыууæ къахы æмæ дыууæ базыры.
Хъ. Мах се ’ппæтмæ дæр æркастыстæм æмæ сæ сныв кодтам. Ныр та лæмбынæг равзарут ахорæнты хуызтæ. Хуызты руаджы уæ бон æнкъард тæрхъусы зæрдæйы уаг дæр
æмæ аргъауы цинæйдзаг кæрон равдисын дæр бауыдзæн.
(Сабитæ æвзарынц ирд, хъæлдзæг кæнæ тар, æнкъард
хуызтæ. Архайынц хуызты руаджы се ’нкъарæнтæ равдисын.)
Хъ. Мах абон аргъауы руаджы æрныхас кодтам хи дарыны
æгъдæуттыл. Сныв кодтам аргъауы архайджыты. Искæй уæ
бафæзмын фæнды уыдонæй? Кæй хуызæн уæ нæ фæнды
уæвын?
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10-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Театр»
Темæ: «Артистты равдыст». Хи тæлмæнты бындурыл
ныв кæнын
Нысан:
– Сабиты базонгæ кæнын театримæ. Аныхас кæнын
актёры дæсныйады тыххæй.
– Сфæлдыстадон архайды хуызтæй пайда кæнгæйæ
сабитæм рæзын кæнын хъуыдыкæнынад, фæлгонц
равдисынмæ тырнындзинад.
– Бæрзонд, сыгъдæг æмæ ирд æнкъарæнты руаджы сабитæм рæзын кæнын театрмæ уарзондзинад, сæхæдæг æгъдауылхæст, сæ зонындзинæдтæ та
алывæрсыг куыд уой ууыл архайын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Лæвæрд темæмæ гæсгæ хуымæтæг сюжет ныв кæнгæйæ
спайда кæнын арæхстдзинæдтæ сæмфæзынд, уыдонæй.
2. Хуызиртасынад. Ирд, хъæлдзæг хуызтæй пайда
кæнгæйæ равдисын бæрæгбоны, циндзинады æнкъарæнтæ.
Спайда кæнын ирд хуызджын гæххæттæй.
3. Композици. Лæвæрд темæмæ гæсгæ уæгъдибар
нывкæнынад. Артистты стыргомау нывтæ. Театры элементтæ : сценæ, рухс, залы бадæг адæм, æмбæрзæн.
Кусæн фæрæз: хуызджын фломастертæ.
Хуызфыссынад: хаххон-графикон ахуырсты элементтимæ.
Хуызфысты уаг – сценæйы артистты сурётты схематикон
ныв æмæ театрмæкæсджыты гæзæмæ фæбæрæг.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: æрмкъух куклатæ. Хъазæн театралон билет.
Театры реквизитты предметтæ.
Райуаринаг: алыхуызджын ирд гæххæтт А-4. 12 хуызы
фломастертæ.
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Рагагъоммæйы куыст
Æрцæттæ кæнын цалдæр хъæугæ театралон предметы: худ,
бухархуд, сæрбæттæн, паддзахы худ (коронæ), æхсаргард,
хъама, лæдзæг, боцъотæ, рихитæ, цæвæг, сырдты маскæтæ
æмæ æнд. ах.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, абон нæ темæ у тынг цымыдисаг. Ныхас
кæндзыстæм театры тыххæй. Зонут, цы у театр, уый?
(Сабиты дзуæппытæ.)
Хъ. Театр у стыр галуан, ис дзы сценæ – уым артисттæ
æвдисынц спектакльтæ; ис дзы театрмæкæсджыты зал,
уым ис бирæ бадæн бынæттæ. Нæ горæты, Дзæуджыхъæуы,
ис цалдæр театры. Ис нæм сабиты театр дæр – куклаты театр. Уæ зæрдыл-ма æрлæууын кæнут, æрæджы нæм
рæвдауæндонмæ цы артисттæ æрбацыд, уыдоны. Равдыстой нын спектакль.
Уæ зæрдæмæ фæцыдис сæ равдыст?
С. Алцыдæр уыдис тынг цымидисаг æмæ не ’ппæт дæр йæ
райдайæнмæ æнхъæлмæ кастыстæм. Артисттæ уыдысты
тынг худæг æмæ хъæлдзæг, нæ зæрдæмæ фæцыдысты.
Хъ. Чи хъазы сценæйыл?
С. Тæрхъус, бирæгъ, хъыбыл, къулыбадæг ус æмæ а.д.
(Сабитæ сæ зæрдыл æрлæууын кæнынц, цы бахъуыды кодтой спектаклæй, уый.)
Хъ. Адæм алкæд кæрæдзийæн фæдзурынц алыхуызон
хабæрттæ, таурæгътæ, аргъæуттæ. Алцыппæт базонæн
ис чиныгæй. Чингуыты цы фыст ис, уый та равдисæн ис
сценæйыл. Æмæ сæ æвдисгæ та фæкæнынц артисттæ. Сæ
бон кæй у равдисын артисттæн?
С. Уыдонæн сæ бон у равдисын тызмæг, æвзæр адæймаджы
æмæ хæларзæрдæ, хорз адæймаджы, паддзахы кæнæ
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æфсæддоны æмæ ма ноджы алыхуызон сырдты дæр.
Хъ. Уæдæ ныртæккæ мах ахъаздзыстæм театрæй. Нæ иутæ
уыдзысты артисттæ, иннæтæ та – театрмæкæсджытæ. Артист кæй фæнды, уыдон радыгай мæ размæ цæудзысты,
театрмæкæсджытæн та бандæттæ æрцæттæ кæнæм. Æцæг
театры та куыд вæййы?
С. Адæм æрбацæуынц театрмæ, балхæнынц билеттæ,
бацæуынц залмæ, сбадынц сæ бынæтты æмæ фæкæсынц
равдыстмæ.
Хъ. Мах дæр, æцæг театры куыд вæййы, афтæ алцы дæр
æрцæттæ кодтам. Уæдæ ма нæ цы хъæуы?
С. Билеттæ.
Хъ. Æз уын сæ байуардзынæн. Æрбадут уæ бынæтты. Æмæ
театрмæкæсджытæ сæхи куыд дарынц, уый уæ нæ ферох?
Хъуыды ма йæ кæнут?
С. Хъуамæ æгъдауджын уой. Лæмбынæг хъусой. Стгæ ма
кæной, хъæрæй ма дзурой, уынæр ма кæной.
Хъ. Цымæ цæуылнæ? (Сабиты дзуæппытæ.)
Хъ. Алцыдæр раст дзурут. Сабыр бадут. Фыццагдæр цавæр
архайджыты равзардзыстæм?
С. Тæрхъусы, арсы. (Гæнæн ис æндæр варианттæ.)
Хъ. Байуарæм рольтæ. Ды уыдзынæ тæрхъус. Сабитæ,
тæрхъус цавæр у? Цавæр миниуджытæ йæм ис?
С. Тæрхъус у гыццыл, фæныкхуыз, хæларзæрдæ, фæлæ
тæппуд. Ис ын даргъ хъустæ. Æппынæдзух гæппытæ кæны.
(Æнæмæнг сабиты хъус æрдарын хъæуы персонажы характер æмæ сæрмагонд миниуджытæм.)
Хъ. Равдис-ма уæдæ, тæрхъус йæ гыццыл дзæмбытæ куыд
дары æмæ куыд гæппытæ кæны, уый! Цавæр хъæлæсæй
фæдзуры? Куы фæтæрсы, уæд та?
С. Сабыр, мынæг хъæлæсæй. Зырзыргæнгæйæ.
Хъ. Ды та нын кæй равдисдзынæ?
С. Арсы.
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Хъ. Сабитæ, арс та цавæр у? Куыд цæуы?
С. Арс у стыр, нард, фæлæ у зылынкъах æмæ хуырым. Дзойдзойгæнгæ цæуы, иу къахæй иннæмæ
рахаубахаукæнгæ.
Хъ. Йæ хъæлæс та цавæр у? Тæрхъусау ын сабыр хъæлæс
ис?
С. Нæ, арсæн ис бæзджын хъæлæс. Уый богътæ кæны.
Хъ. Равдис-ма, арс тынг куы смæсты уа, уæд куыд богътæ
кæндзæн? Мæсты куы нæ уа, уæд та?
Тынг хорз равдыстай арсы, бузныг! Артисты ма ноджы цы
фæхъæуы, цæмæй, кæй æвдисы, уый æнгæс уа?
С. Хъæугæ дарæс хъуамæ скæна, къæдзил æрцауындза
йæ уæлæ, рихитæ сныв кæна йæхицæн, хъустæ бакæна йæ
уæлæ.
Хъ. Æмæ йæ кæд зæронд ус кæнæ зæронд лæг равдисын
хъæуы, уæд та?
С. Бабæттæд сæрбæттæн. Зæронд лæгæн – рихитæ, боцъо,
йæ къухы – лæдзæг.
Хъ. Рæсугъд чындз кæнæ паддзахы чызджы та куыд
равдисдзæн?
С. Чызгæн – даргъ дзыкку, рæсугъд къаба. Паддзахы
чызгæн – паддзахы худ.
(Спайда кæнæн ис алыхуызон предметтæй, сывæллонæн
æнцондæр æмæ хуыздæр йæ цæстытыл куыд ауайой
архайджытæ: рихитæ, боцъо, хур, хъазæн хъама æмæ
а. д. Равдисæн сын ис, куыд хъуамæ змæлой, уый дæр:
арацу-бацу кæнын, зæронд усау ныггуыбыр кæнгæйæ;
сæрбæрзондæй, хъал цыд кæнгæйæ æмæ а. д.)
Хъ. Чи равдзисдзæн хъæбатыр æмæ ныфсхаст барæджы?
С. Скæнын хъæуы нымæт, астæуыл – хъама, сæрыл – бухархуд.
Хъ. Бæхыл куыд цæуы, уый та куыд хъæуы равдисын?
Тынг хорз! Сымахæй æцæг артисттæ рауайдзæн. Ныр та сæ
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сныв кæнæм. Ис куклаты театр сныв кæнæн, архайджытæ
уыдзысты куклатæ. Цымæ сæхæдæг фезмæлынц?
С. Нæ! Сæ бæсты фæархайынц артисттæ. Уыдон сæ куклаты къæхтæ, къухтæ æмæ сæртæ зонынц змæлын кæнын. Сæ
бæсты фæныхас кæнынц алыхуызон хъæлæстæй.
(Райсын цалдæр æрмкъух куклайы, равдисын сæ сабитæн
æмæ семæ персонажы хъæлæсы уагæй аныхас кæнын.)
Хъ. (Йæ хъæлæс аивы.) Кæй ныв кæныс?
Æз – зæронд Бибойы.
(Сабитæ ныхас кæнынц куклатимæ.)
Хъ. Цавæр зæрдæйы уаг, равг вæййы сабитæн театры?
С. Хъæлдзæг, циндзинады, бæрæгбоны!
Хъ. Æмæ уый тыххæй цавæр хуызтæй спайда кæндзыстут?
С. Ирд, хъæлдзæг хуызтæй.
Хъ. Уæ цæстытыл ауайын кæнут æцæг театр æмæ йæ сныв
кæнут: æмбæрзæн байгом, рухсытæ ссыгъдысты, зæлы
рæсугъд музыкæ, сценæйыл та… Кæй сныв кæндзыстут,
уый уæхæдæг равзарут. Алчи дæр ныв кæны йæ уарзондæр
персонажты. Кæрæдзийы нывтæм ма кæсут. Сныв кæнут
театрдзауты дæр.
(Театрдзаутæ бынтон бæстон нывгонд не ’рцæудзысты.
Фæбæрæг сын кæнын хъæуы цæсгæмттæ, цæстытæ
худгæйæ.)
Хъ. Адæм сабыр бадынц залы. Лæмбынæг хъусынц,
куы цин фæкæнынц, куы та сæ зæрдæтæ фæриссынц, сæ
уарзондæр архайджыты фыдбылызы куы бахауынц, уæд.
Театры фæстæ æмдзæгъд кæнынц артисттæн æмæ сын
балæвар кæнынц дидинджытæ.
(Сабиты цы фæнды, уый ныв кæнынц, сæ нывты бæрæг
дары театры темæ.)
Хъ. Сымахæй никæй фæнды, куы сдынджыр уа, уæд артист суæвын?
68

11-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Зымæг»
Темæ: «Сабиты зымæгон хуызтæ». Зæрдывæрдæй ныв
кæнын
Нысан:
– Сабитимæ æрдзурын зымæджы миниуджыты тыххæй: зымæгон боныхъæд, зымæгон пейзаж,
зымæгон хъæзтытæ.
– Алфамбылай æрдзы рæсугъддзинад куыд фиппайой,
æхцондзинад сын куыд хæсса æмæ йæ зæрдыл куыд
дарой, сабиты ууы ахуыр кæнын.
– Алыхуызон боныхъæд дæр сæ зæрдæмæ куыд цæуа,
ууыл архайын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын. Спайда кæнын хуымæтæг пейзажты фигурæтæ ныв кæныны
арæхстдзинæдтæ (хæхтæ, бæлæстæ, хæдзæрттæ).
2. Хуызиртасынад. Зымæджы хуызты фæлгонц скæнын,
палитрæйыл куыст; мит æмæ миты къуыбæрттæн аразын
фæлурс фæлгъуызтæ, урс ахорæнæй пайда кæнгæйæ.
3. Композици. Цалдæр фигурæйæ хуымæтæг сюжетон композици гæххæттыл раст сныв кæнын; сюжет – иу
архайдимæ, хъазтимæ баст.
Кусæн фæрæз: гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын. Хуызфыссынады уаг –
зымæгон пейзажы фоныл цалдæр сывæллоны фигурæйы
схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: зымæджы нывтæ (кæнæ хуызистытæ):
хæхтæ, бæлæстæ, хæдзæрттæ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы гуашь, палитрæ,
хъисойтæ (рæстæмбис æмæ гыццыл), банкæ донимæ,
къухтæсæрфæн.
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Рагагъоммæйы куыст
Тезгъойы рæстæг сабитимæ ахъазын миты къуыбæрттæй,
скæнын митын лæг, къуыбырæй æрбырын. Сабиты хъус
æрдарын миты гæлæбуты хаудмæ, хурмæ мит куыд
æрттивы, уымæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Дæргъвæтин къæвдаджын фæззæджы фæстæ ралæууыд
зымæг! Æхсæвы, цалынмæ адæм иууылдæр фынæй кодтой,
уæдмæ æруарыд фыццаг хæмпус мит æмæ æрæмбæрзта
хæхтæ, зæхх, хæдзæрттæ, бæлæстæ. Нæ горæт урс-урсид
фестадис. Сабитæ æрыхъал сты æмæ ахъуыды кодтой:
«Цымæ цæмæй ныррухс уат?» Рудзынгмæ базгъордтой,
уым та… Мæнæ диссаг! Бæстæ урс-урсид адардта, миты
бын фæцис! Сывæллæттæ, цавæр у мит?
С. Хæмпус, æрттиваг, сыгъдæг. Сабиты йæхимæ æлвасы,
фæнды сæ тагъддæр æддæмæ рацæуын æмæ митæй ахъазын.
(Кæсынц зымæгон нывтæм.)
Хъ. Æмæ цавæр зымæгон хъæзтытæй уарзут хъазын?
С. Дзоныгъыл бырын, къуыбырыл хъазын, митæй рæсугъд
хæдзæрттæ æмæ митын лæг аразын. Миты къуыбæрттæй
хъазын.
Хъ. Æмæ уын уазал нæ вæййы зымæгон æддейы? Цæуылнæ?
С. Цæмæй нын уазал ма уа, уый тыххæй нæ уæлæ скæнæм
хъарм зымæгон дарæс.
Хъ. Цавæр дарæс у уый?
С. Кæрц кæнæ хъарм къурткæ. Сæрыл – худ, къæхтыл –
хъарм цырыхъхъытæ, къухтыл – æрмкъухтæ.
Хъ. Цæмæй хъæлдзæгдæр уа сабитæн хъазгæйæ, уый
тыххæй семæ та цы райсынц?
С. Дзоныгътæ, хъазæн белтæ, зæронд бедра.
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Хъ. Æмæ иунæгæй хъæлдзæгдæр у хъазын æви иумæ?
С. Иумæ, не ’мбæлттимæ хъæлдзæгдæр у. Кæрæдзи дзоныгъыл фæласæм, митæй скæнæм стыр къуыбыр æмæ йыл
дон æрпырх кæнæм, цæмæй ныссæла, ныйих уа.
Хъ. Ныр хъуамæ уыдон сныв кæнæм. Сныв кæнут сабиты,
кæрты хъазгæйæ. Сныв кæнут, митыл куыд цин кæнынц,
хъæлдзæг хъæзтытæй куыд хъазынц, уый.
(Хъуамæ алы сывæллон дæр цавæрдæр хъазт равзара æмæ
йæ нывы равдиса сабиты, уыцы хъазтæй хъазгæйæ.)
Хъ. Ныр та сныв кæнут хæдзæрттæ, бæлæстæ, митæй
æмбæрзт хæхтæ, цæмæй алчидæр фена, зымæгон æрдзы
рæсугъд нывтæ. Цæмæй нæ нывтæ хуыздæр æмæ
рæсугъддæр рауайой, уый тыххæй сныв кæнæм митуард.
Цы хъуамæ сныв кæнæм?
С. Миты гæлæбутæ.
Хъ. Кæд фестут уæ ныв конд, уæд ныр та сныв кæнут миты
гæлæбутæ – лыстæг фæлурс стъæлфытæ. Цавæр хъисойæ
сæ хъæуы ныв кæнын?
С. Гыццылæй.
(Сабиты ахуыр кæнын гыццыл хъисойæ архайын.)
Хъ. Цавæр ахорæнтæй хъæуы мит ныв кæнын?
(Кæстæр къорды 13-æм ахуыртæ, 7-æм темæ.)
С. Алы хуызтæй.
Хъ. Цæмæй урс ахорæн æрттиваг æмæ рæсугъд уа, уый
тыххæй цы бакæнын хъæуы?
С. Урс ахорæнмæ гыццыл бафтауын хъæуы ирд ахорæн.
Хъ. Уый тыххæй нæ цы хъæуы райсын?
С. Ахорæнтæ цæуыл æмхæццæ кæндзыстæм, уый –
палитрæ.
(Сабитæ архайынц палитрæйыл, æмхæццæ кæнынц
ахорæнтæ, цæмæй миты гæлæбутæ сныв кæной.)
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12-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Зымæг»
Темæ: «Зымæджы портрет». Фæлгæнæн æмæ
мысæнуаты бындурыл ныв кæнын
Нысан:
– Зымæджы сæйраг миниуджытæ сфæлхат кæнын.
Темæмæ цымыдисдзинад фæарфдæр кæнын. Зымæджы
аллегорион портретон фæлгонц саразыны руаджы.
– Активонæй рæзын кæнын сабиты фæлгæнæн æмæ
мысæнуат, сæ ассоциативон хъуыдыкæнынад.
– Ахуыр сæ кæнын æрдзы рæсугъддзинад уынын, се
сфæлдыстадон архайд сын цырен кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Зымæджы хицæн æууæлтæй (тымыгъ, миты гæлæбутæ,
ихындзæг æмæ а. д.) спайда кæныны руаджы Зымæджы
сурæт аллегорион (хуызы) сфæлдисын.
2. Хуызиртасынад. Зымæгон темæйæн равзарын хъæугæ
хуызтæ æмæ фæлгъуызтæ. Уазал хуызты гаммæ – фæлурс,
æвзистхуыз, фæлурс æрвхуыз.
3. Композици. Ахорæнты руаджы сфæлдисын аргъауы
фæлгонц, алыхуызон арæхстдзинæдтæй пайда кæнгæйæ.
Гæххæтты сыфыл сæрмагондæй равдисын динамикон
кæнæ статикон фæлгонц.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь, гуашь æрттивæгтимæ.
Хуызфыссынад: хуызджын. Хуызфыссынады уаг –
зымæджы æрымысгæ фæлгонцы схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: зымæджы рæсугъд нывтæ (хуызистытæ.)
Райуаринаг: гæххæтт А-4. 12 хуызы гуашь, хъисойтæ
гыццыл æмæ рæстæмбис, банкæ донимæ, къухтæсæрфæн.
Æрттивæгтимæ, гуашы иу къопп.
Рагагъоммæйы куыст:
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Байхъусын «Лæппу æмæ чызджыты тыххæй» англисаг
зарæгмæ, С. Я. Маршаккы тæлмацы, кæнæ та йын йæ
ныхæстæ бакæсын. Æрдзурын сабитимæ зарæджы мидисыл.
Ахуыры нывæст
Хъ. Кæрты у тынг уазал, хъызт. Тынг бирæ мит ныууарыди, къæхты бын хъыс-хъыс кæны. Уый ралæууыди æцæг
зымæг. Цы у цымæ зымæг?
С. Зымæг у афæдзы афон.
Хъ. Мах фæзæгъæм: «Ралæууыди, æрцыди зымæг». Æмæ
цымæ йæ къæхтæй æрбацæуы? Цæмæн фæзæгъæм афтæ?
С. Адæм афтæ уымæн фæзæгъынц, æмæ сæ цæстытыл
фæуайы, цыма удæгас у уый хуызæн.
Хъ. Зымæгмæ адæм æнхъæлмæ фæкæсынц æмæ йæ
уыйфæстæ та афæндараст кæнынц. Хонынц æй «хъызт»,
«карз» зымæг. Адæймаджы характер ын раттынц. Ныр та
нæ цæстытыл ауайын кæнæм, цыма зымæг у аргъауы персонаж.
(Ацы ран ницы хъæуы æвдисын. Алы саби дæр йæхæдæг
сæвзæрын кæны йæ хъуыдыйы зымæджы фæлгонц.)
Хъ. Цавæр у зымæг? Цавæрæй йæ уынут? Зæронд у æви
æрыгон, хæларзæрдæ у æви знæт?
С. Рæсугъд, уазал, ихæй конд.
Хъ. Æрбафутт кæны уазал ихæн дымгæтæй, тарбын
мигътæй æрæхгæны арв, тымыгъ сысты къуымбилау. Зæхх
митæй æрæмбæрзы. Уæдæ зымæг у знæт, тызмæг. Æмæ
цымæ хæлар æмæ аудæг дæр вæййы зымæг? Фæткъуы
бæлæстæ, заз бæлæстæ, æндæр бæлæстæ æмæ культурæтæ
цæмæй ма ныссæлой, уый тыххæй сæ митæй æрæмбæрзы.
С. О. Уæд вæййы аудæг, хæларзæрдæ.
Хъ. Æмæ æхсæвы, æцæг нывгæнæгау, рудзгуытыл рæсугъд
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нывтæ куы скæны, сабитæн хъæлдзæг хъæзтытæн хæмпус
мит куы ныууарын кæны, уæд та цавæр вæййы?
С. Уæд дæр вæййы хæларзæрдæ.
Хъ. Адæм зымæг уымæн уарзынц, æмæ нын йемæ æрхæссы
бæрæгбæттæ. Цавæр зымæгон бæрæгбæттæ зонут?
С. Ног бон! Цыппурс. Зæронд Ног бон.
(Сабитæн сæ хъус тынгдæр æрдарын ирон бæрæгбæттæм.)
Хъ. Зымæг нæм æрбарвиты Митын Дадайы æмæ
Миталинæйы (Снегурочка). Цымæ цæмæн?
С. Цæмæй æрбацæуой нæ рæсугъд зазы цурмæ æмæ нын
нæ бæрæгбон срæсугъд кæной, сабитæн лæвæрттæ байуарой.
Хъ. Уæдæ зымæг цавæр у?
С. Хорз, хæларзæрдæ.
Хъ. Уынут, куыд алыхуызон вæййы зымæг: хæларзæрдæ
æмæ знæт, рæсугъд æмæ тызмæг. Ныр та сныв кæнæм
зымæг. Зымæджы портрет! Фæлæ кæй нæ уынæм нæ
цæстытæй, уый портрет куыд хъуамæ скæнæм? Зымæг
адæймаг нæу, удæгас нæу. Нæй йын къухтæ, къæхтæ, буар,
гуыр. Уæ зæрдыл ма æрлæууын кæнут зарæг («Из чего же,
из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки… Сделаны наши девчонки?») Цæуыл фæхъуыды кæнут, уæ зæрдыл
цы æрлæууы, дзырд «зымæг» куы фехъусут, уæд?
(Сабитæ радыгай хъомылгæнæджы фарстæн дзуапп
дæттынц.)
С. Уазал у. Алы ран дæр мит. Их, миты гæлæбутæ. Ног бон.
Ихындзæгтæ. Митын Дада. Кæйдæр къахы фæдтæ митыл.
Бæстæ урс ахуырст. Митуард. Миты къуыбæрттæ æмæ а.д.
Хъ. Уыдæттæй арæзт у зымæг. Уыцы хицæн алыхуызон миниуджытæй мах скæндзыстæм зымæджы портрет.
Зымæг конд у ихындзæгтæй, ихтæй, тымыгътæй, зымæгон
нывтæй, ногбоны салютæй. Ныв кæнын райдайæм уæдæ!
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С. – Æз зымæгæн сныв кæндзынæн миты гæлæбутау урс
цæсты хаутæ.
– Мæ зымæгæн та йæ фындз конд у ихындзæгæй, йæ
дзыккутæ – дымгæ æмæ тымыгътæй.
– Мæ зымæг та уыдзæни урс хъæццулæй æмбæрзт.
Хъ. Зымæг равдисæн ис паддзахы чызджы хуызы кæнæ та
арвы тыгъдады тымыгъы хуызы…
С. – Æз мæ зымæгæн паддзахы худ сныв кодтон ихтæй.
– Мæ зымæг та тæхы арвыл æмæ згъалы зæхмæ миты
гæлæбутæ.
(Хъуамæ сабитæ банкъарой æнахуыр аргъауы хуызы
уавæр, уый сын æххуыс у сфæлдыстадон куыст кæнынæн,
сæ мысæнуат уæрæхдæр кæнынæн.)
Хъ. Ныр та æркæсæм, уæ нывтæ сахорынæн цавæр хуызтæ
равзæрстат, уымæ. Ныртæккæ фендзыстæм, палитрæйыл
ахорæнтæ куыд æмхæццæ кæнут, хъæугæ хуызтæ куыд аразут, уый.
С. Хъæуы равзарын зымæгон, фæлурс, æрвхуыз ахорæнтæ.
(Сабитæ дзургæйæ æвзарынц æмæ аразынц хъæугæ хуызтæ
æмæ фæлгъуызтæ.)
Хъ. Æз уынын, уæ нывты куыд рæсугъд рауад зымæджы
портрет.
С. Цæмæй æнахуыр уа æмæ аргъауы хуызæн рауайа зымæг,
уый тыххæй спайда кæндзыстæм æрттиваг гуашьтæй.
Хъ. Тынг хорз! Сымах абон тынг хорз бакуыстат, уæ
портреттæ рауадысты рæсугъд æмæ алыхуызæттæ! Уæ
фылдæр сныв кодтой хæларзæрдæ Зымæджы портрет. Уый
та ууыл дзурæг у, æмæ сымах бирæ уарзут зымæг.
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13-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Зымæг»
Темæ: «Митын Дада». Фантази æмæ æцæгдзинады
бындурыл ныв кæнын
Нысан:
– Сабитимæ æрныхас кæнын зымæгон бæрæгбæтты
тыххæй, Ног азы бæрæгбонмæ цæттæ кæныны
тыххæй. Рæзын кæнын сабиты фантази, сæ фæлгæнæн,
хъæлдзæг зæрдæйы уаг сын куыд уа, ууыл архайын.
Царды хорздзинæдтыл цин кæнын куыд зоной æмæ
бæрæгбæтты номыл равдыстыты куыд архайой, уыцы
хуызы сæ хъомыл кæнын. Цингæнгæйæ куыд архайой
сё нывтыл, уыцы хуызы сæ хъомыл кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын. Митын Дадайы портретон сурæт аразын (нывы банысан кæнын
боцъотæ, рихитæ, сырх кæрц урс æфцæгготимæ, лæдзæг,
голлаг лæвæрттимæ), хи ахастытæ æмæ æнкъарæнтæй
пайда кæнгæйæ.
2. Хуызиртасынад. Нывкæнынады мадзæлтты руаджы
Митын Дада аивадон фæлгонц ставд ирд тæппытæй саразын фоныл та – ирд алыхуызон лыстæг тæппытæ сныв
кæнын (миты тъыфылтæ, рухсытæ, æрттивæгтæ,
лыстæг фигурæтæ æмæ а. д.)
3. Композици. Митын Дадайы стыр ныв. Равдисын аргъауы хæларзæрдæ фæлгонц, уыцы фæлгонцимæ баст хи
æнкъарæнтæ æмæ зæрдæйы уаг.
Кусæн фæрæзтæ: хуызджын фломастертæ, гель ручкæтæ
(сыгъзæринхуыз, æвзистхуыз.)
Хуызфыссынад: хуызджын-графикон.
Хуызфыссынады уаг: Митын Дадайы схематикон ныв йæ
характерон миниуджытимæ, йæ алыварс – бæрæгбонхуыз.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
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Цæстуынгæ: заз бæласы ныв (хуызист). Заз бæласы къалиу цалдæр хъазæнтимæ. Гуыпгæнæн (хлопушка), бенгайлаг рухсытæ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4. 12 хуызы фломастертæ. Гель
ручкæтæ 4− 5.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сабитæ, тагъд нæ рæвдауæндоны уыдзæн бæрæгбон.
Мах æм нæхи рагæй цæттæ кодтам: ахуыр кодтам зарджытæ,
æмдзæвгæтæ, æрцæттæ кодтам нæхицæн хъæугæ дарæс,
срæсугъд кодтам зал. Цымæ уый цавæр бæрæгбон у? Æмæ
куыд хуыйны?
С. Уый у Ног азы бæрæгбон. Мæ уарзондæр бæрæгбон!
Хъ. Æмæ дзы уадиссагæй цы ис?
С. Уыцы бæрæгбон вæййы тынг хъæлдзæг! Æнæмæнг дзы
вæййы заз бæлас.
Хъ. Хуымæтæг заз бæлас?
С. Нæ, уый хуымæтæг нæ вæййы. Уый сфæлфндынц,
срæсугъд кæнынц хъазæнтæй, алыхуызон рухсытæй,
æрттивæгтæй.
Хъ. Иууылдæр æрæмбырд вæййынц йæ алыварс, кафынц,
зарынц, судзынц цырæгътæ æмæ бенгайлаг рухсытæ. Цы
ма вæййы ноджыдæр Ног азы?
С. Ног азы нæм æрбацæуы Митын Дада.
Хъ. Уый цавæр дада у ? Цымæ кæм цæры, кæцæй нæм
æрбацæуы?
С. Уый цæры, æнусты дæргъы уазал æмæ мит кæм вæййы,
уым. Митын Дада у стыр, рæсугъд, хæларзæрдæ. Ис ын
хæмпус урс-урсид боцъотæ æмæ рихитæ. Йæ фындз æмæ
йæ рустæ уазалæй ныссырх сты. Уый тынг хорз дада у. Уый
бирæ уарзы сабиты, лæвæрттæ сын æрбахæссы!
Хъ. Рæсугъд у Митын Дада. Йæ къухы − йæ æвзист лæдзæг,
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афтæмæй сæрыстыр цыд кæны.
С. Йæ уæлæ зымæгон хъарм кæрц, йæ сæрыл – худ.
Хъ. Йæ хъæлæс та цавæр у? Куыд фæдзуры?
С. Уый фæдзуры хъæрæй, цæмæй йæ сабитæ иууылдæр
хорз хъусой бæрæгбоны.
Хъ. Фæнды уæ Митын Дадайы сныв кæнын?
Уæдæ йæ сныв кæнут стыр, æнæхъæн сыфыл, уымæн æмæ
Митын Дада стыр, бæрзонд у. О, фæлæ йæм голлаг та
цæмæн вæййы? Йæ голлаг у тынг стыр. Цымæ йæ цæмæн
хъæуы?
С. Митын Дада сабитæн æрбахæссы лæвæрттæ. Уый сæ
афæдзы дæргъы фембырд кæны, цæмæй сæ Ногазы ’хсæв
сабитæн байуара.
Хъ. Зымæг куы ралæууы, уæд Митын Дада æнæзынгæйæ
уынгты цæуы, алы рудзынгæй дæр мидæмæ бакæсы æмæ
сыл ныууадзы рæсугъд зымæгон нывтæ. Уый аивæй йæ
цæст ахæссы сабитыл, цавæр сабитæ цæры ам æмæ сæхи
куыд дарынц, зæгъгæ. Æгъдауджын сты, æви нæ? Сæ
мадæлтæн æххуыс кæнынц, хъусынц сæм, æви нæ? Стæй
сæ цавæр лæвæрттæ хъæуы. Хъуамæ уый зона, чызджыты
цы хъæуы æмæ лæппуты цы хъæуы, уый. Сымах дæр сныв
кæнут, Митын Дадайæ уæ цавæр лæвæрттæ хъæуы, уый.
С. – Æз сныв кæндзынæн кукла.
– Æз та − велосипед æмæ а. д.
(Сабитæ ранымайынц, Митын Дадайæ сæ цавæр
лæвæрттæ хъæуы, уый, æмæ сæ ныв кæнынц.)
Хъ. Сымах абон сныв кодтат Митын Дадайы боцъотимæ,
рæсугъд кæрцы æмæ стыр голлагимæ. Голладжы ис бирæбирæ лæвæрттæ сабитæн. Ныр та Митын Дадайы фарсмæ
сныв кæнут рæсугъд заз бæлас. Сымах заз бæлас фарон дæр
ныв кодтат æмæ уын йæ сныв кæнын зын нæ уыдзæн ныр.
(Кæс: кæстæр къорды 7-æм темæйы 14-æм ахуырмæ.)
Хъ. Заз бæлас у рæсугъд арæзт, хъазæнтæ æмæ рухсытæй
цæхæртæ калы. Сабитæ, æмæ Митын Дада иунæгæй
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æрбацæуы бæрæгбонмæ?
С. Нæ! Йемæ вæййы Митæлинæ. Уый у рæсугъд! Йæ дарæс
дæр у тынг рæсугъд, раст нывæфтыдау.
Хъ. Кæй фæнды, уый сныв кæнæд Митæлинæйы Митын
Дадайы фарсмæ, сабиты та – зазы алыварс заргæйæ æмæ
кафгæйæ. Цы диссаджы бæрæгбон у Ног аз!
(Хуыздæр уаид бенгайлаг рухсытæ ссудзын, гуыпгæнæнтæ
ныггуыппытæ кæнын, цæмæй сабитæ сæ цæстытыл
хуыздæр ауайын кæной бæрæгбон.)
(Нывы сæйрагдæр у Митын Дадайы фæлгонц равдисын, йæ ирд дарæсы æмæ характерон миниуджытимæ.
Уæлæмхасæн та дзы сты заз бæлас, сабитæ, Митæлинæ
æмæ а. д., сабиты фæндонмæ гæcгæ.)
Хъ. Диссаджы рæсугъд æмæ бæрæгбонхуыз нывтæ уын рауадысты! Митын Дадайæн дæр сæ нæ бон уыдзæн балæвар
кæнын бæрæгбоны. Уадз æмæ фена, нæ сабитæ йæ куыд
бирæ уарзынц æмæ куыд рæсугъд ныв кæнынц, уый.
14-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Зымæг»
Темæ: «Цъиуты хæринагдон». Фиппайды бындурыл
ныв кæнын
Нысан:
– Уæрæхдæр кæнын сабиты зонындзинæдтæ удæгас
æрдзы тыххæй зымæгон мæргьты цардмæ гæсгæ.
– Рæзын кæнын сабиты хъусдард, зæрдылдард.
– Удæгас æрдзмæ аудæг цæстæй куыд кæсой, фæлмæн
æмæ сын уарзæгой ахаст куыд уа мæргътæм, уыцы хуызы сæ хъомыл кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Дарддæр рæзын кæнын сабиты арæхстдзинад, мæргъты
нывтæ кæнгæйæ. Зæрдыл æрлæууын кæнын æмæ ныффи79

дар кæнын мæргъты конды тыххæй зонындзинæдтæ. Цъиуты тæхгæйæ равдисын.
2. Хуызиртасынад. Сисфæлысты тæмæнтæкалгæ хуызтæ
æмæ фæлгъуызтыл цин кæнын. Алыхуызон цъиуты
сисвæлысты бæлвырд хуызтæ (митмитгæнаг, сырддонцъиу æмæ а. д.).
3. Композици. Цъиуты хæринагдоны ныв − сыфы астæумæ
хæстæгдæр. Йæ алыварс − цалдæр цъиуы (тæхгæйæ,
бадгæйæ, хæргæйæ). Гæнæн ис, фоныл сабиты сурæттæ
сныв кæной.
Кусæн фæрæзтæ: сау кæнæ морæ фломастер, æндæр хуызджын фломастертæ.
Хуызфыссынад: графикон, контуры мидæг ахуырст
элементтимæ.
Хуызфыссынады уаг: цалдæр цъиуы схематикон ныв
змæлгæйæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: бæлон, сырддонцъиу, митмитгæнаг, дзывылдары нывтæ (хуызистытæ).. Цъиуты хæринагдоны ныв,
зымæгон къалиуыл бадæг цъиуты ныв. Цъиуты цалдæр
рæсугъд бумбулийы.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, сау (кæнæ морæ) фломастер.
Хуызджын фломастертæ.
Рагагъоммæйы куыст
Тезгъойы рæстæг хъуамæ сабитæ сæ хъус æрдарой, цъиутæ
зымæгон сæхи куыд дарынц, уымæ (сты æргъæвстхуыз,
хъуынтъыз). Хæринаг сын раттын. Фенын цалдæр
алыхуызон хæринагдоны. Ахуыр сæ кæнын цъиуты –
митмитгæнæджы, дзывылдары, сырддонцъиуы, бæлоны –
сæ сисфысты хуызæй зонын.
Ахуыры нывæст
Хъ. Кæрты у уазал, хъызт, уары мит, уымæн æмæ у
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зымæг. Рудзынгæй кæсгæйæ, мах цин кæнæм зымæгыл,
миты гæлæбутæ куыд рæсугъд тæхынц, ууыл. Скæнæм
хъарм дзаумæттæ æмæ ацæуæм уынгмæ тезгъо кæнынмæ,
зымæгон уæлдæфæй аулæфынмæ. Махæн хъарм вæййы нæ
хæдзæртты, бацымæм тæвд цай. Хъарм нын вæййы тезгъойы рæстæг дæр нæ хъарм дзаумæтты. Фæлæ цъиутæ та
куыд цæрынц зымæджы?
С. Цъиутæн уазал у зымæджы æмæ уый тыххæй атæхынц
дард ранмæ, хъарм бæстæм. Уым сын вæййы хъарм,
хæринаг нæ баййафынц.
Хъ. Иууылдæр атæхынц цъиутæ?
С. Нæ. Уыдонæй кæцыдæртæ зымæджы баззайынц ам,
горæты, адæмы фарсмæ.
Хъ. Цавæр цъиутæ сты уыдон?
С. Бæлæттæ, сырддонцъиутæ, митмитгæнæгтæ.
Хъ. Уыцы цъиутæн тынг зын вæййы зымæгон уазал рæстæг.
Хæринаг сын нæ фаг кæны. Нæмгуытæ миты бынæй нæ
зынынц, гагадыргътæ бæлæстыл ныссалдысты. Уымæ
нгæсгæ цъиутæ сæхи хæстæгдæр æрбайсынц адæймагмæ.
(Равдисын зымæгон къалиуыл бадæг æргъæвст цъиуты нывтæ, цæмæй сын фæтæригъæд кæной, банкъарой
сын сæ зын уавæр.)
Хъ. Сабитæ, æмæ сын уæдæ куыд ис баххуыс кæнæн?
С. Адæм сын æххуыс кæнынц, дæттынц сын хæринаг.
Хъ. Цавæр хæринаг? Борщ? Кас? Чъиритæ?
С. Дзулы къæбæртæ, æхсынæнтæ, нæмгуытæ.
Хъ. Сæ хæринаг сын кæм ныууадзын хъæуы?
С. Цъиутæн хæринагдон скæн æмæ сын уым хæринаг ныууадз.
(Равдисын цъиуты хæринагдоны ныв, хуыздæр та – æцæг
хæринагдон.)
Хъ. Æрбакæсут, мæнæ ахæмтæ вæййынц хæринагдæттæ.
Цъиутæ æрбатæхынц хæринагдонмæ, къæбæртæ æмæ
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нæмгуытæ æруидзынц.
С. Мæ хистæр æфсымæр сарæзта цъиутæн хæринагдон
æмæ йæ æрцауыгъта
рудзынджы раз. Уыдон арæх æрбатæхынц уырдæм, æмæ
сæм мах фæкæсæм. Нæ гæды дæр сæм уарзы кæсын æмæ
сæ фæхъавы æрцахсынмæ.
Хъ. Адæм æрдз куы уарзой, цæрæгойтыл куы аудой,
мæргътæн куы æххуыс кæной, уæд уый у тынг хорз. Уæдæ
скæнæм зымæгон, æнкъард, æргъæвст цъиуты нывтæ.
Лыстæг къæхтæ сын, уазал сын у æмæ сæ бумбулитæ,
хъен слæууыдысты. Уалынмæ цъиутæ ауыдтой, сабитæ
сын хæринаг куыд æрбахастой, уый. Сцин кодтой, сæ
базыртæ батылдтой, сцъыбар-цъыбур кодтой, æрбамбырд
сты хæринагдоныл æмæ уайтагъд райдыдтой нæмгуытæ
æмæ къæбæртæ уидзын. Цъиутæ сывæллæттæй æппындæр
нæ тæрсынц. Сабитæн дæр уый æхсызгон у – фæнды сæ
цъиутимæ хæларæй цæрын.
(Сабиты æргом тынгдæр здахын адæймаг æмæ йæ алфамбылай дунейы удæгас æрдзы ахастытæ равдисынмæ.)
Хъ. Ныв кæнæм. Сымах зонут цъиуты ныв кæнын.
(14-æм темæйы 25-æм ахуыры фæлхат. Кæстæр къорд.)
Хъ. Цъиутæн цы вæййы?
С. Гуыр, сæр, къæдзил, базыртæ.
Хъ. Къæхтæ уæ ферох сты? Куыд хъуамæ ’рбада цъиу, куы
‘рбатæха, уæд? Æмæ нæмгуытæ та цæмæй æруидзы?
С. Йæ бырынкъæй.
С. Равдисут-ма уе ’нгуылдзтæй, цъиу нæмгуытæ куыд
фæуидзы, уый. Йæ базыртæ куыд тилы тæхгæйæ? Куы
’рбады, уæд йæ базыртæ куыд амбырд кæны? Уый дæр зонут?
(Сабитæ æвдисынц æмæ ныв кæнынц цъиуты змæлды
алыхуызон уавæртæ. Фыццаг уал ныв кæнынц сау кæнæ
морæ фломастерæй, цæмæй сæйрагдæр хæслæвæрдæй ма
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иппæрд кæной.)
Хъ. Тынг рæсугъд ныв скодтат! Цы ма хъæуы сныв кæнын
цъиутæн, цæмæй æцæг цъиуты хуызæн уой?
С. Алы хуыз бумбулитæ сын сныв кæнын хъæуы.
Хъ. Чи зæгъдзæн, цæмæн хъæуы цъиуты бумбулитæ?
С. Цæмæй рæсугъд уой æмæ уазал ма кæной.
Хъ. Цъиутæн сæ бумбулитæ сты сæ дзаумæттæ. Уыдон
сæ хъарм дæр кæнынц. Бумбулиты руаджы цъиутæ сты
алыхуызæттæ æмæ диссаджы рæсугъд. Алы цъиуæн дæр
ис йæхи сисфæлыст (оперение). Æркæсут-ма. (Равдисын
сырддонцъиуы, бæлоны, митмитгæнаджы, дзывылдары
нывтæ. Æркæсын цъиуты иугай рæсугъд бумбулитæм.)
Хъ. Ахæм рæсугъд бумбулитæ цæмæй сныв кæнæм, уый
тыххæй нæ бахъæудзæн…
С. Алыхуызон фломастертæ.
Хъ. Раст загътат. Цы сныв кæнæм сырх фломастерæй?
С. Митмитгæнаджы риу.
Хъ. Дзывылдар сахорынæн та нæ цавæр хуызтæ
бахъæудзæн?
С. Æрвхуыз æмæ бур.
Хъ. Сырддонцъиуæн та?
С. Сырддонцъиуæн йæ бумбулитæ сты морæ, фæныкхуыз
æмæ саутæ.
Хъ. Тынг хорз! Ныр та ма, кæд бынат ис уæ сыфыл, уæд
сныв кæнут, цъиутæн хæринаг цы сабитæ æрбахастой,
уыдоны. Сымах стут хæларзæрдæ сабитæ. Уарзут æмæ
тæригъæд кæнут цъиутæн, аудут сыл зымæджы хъызт æмæ
æххормаг бонты.
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15-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Мигæнæнтæ æмæ хойраг»
Темæ: «Федорæйы маст» («Федорино горе»). Аргъаумæ
гæсгæ ныв кæнын
Нысан:
− Сабитимæ аныхас кæнын, мигæнæнтæ цавæртæ
вæййынц æмæ цæмæн хъæуынц, уый тыххæй.
− Рæзын кæнын сабиты фæлгæнæн, мысæнуат.
− Сæ алыварс цы дзауматæ ис, цы мигæнæнтæй пайда
кæнынц, уыдонмæ хæдзардзин цæстæй куыд кæсой,
уыцы хуызы сæ хъомыл кæнын. Сабиты ахуыр кæнын
хæдзар, цæлгæнæн саив æмæ сыгъдæг дарын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Мигæнæнтæн, ныв кæнгæйæ, равдисын сæ арæзт æмæ характерон детальтæ (сæр, фындз, къах æмæ а. д.)
2. Хуызиртасынад. Хуызты руаджы равдисын нывы характер. Федорæйы æрхæндæг, (фæстагмæ хъæлдзæг) зæрдæйы
уаг.
3. Композици. Адæймаджы (Федорæйы) æмæ предметы
нывтæ скæнын. Сæ бастдзинад сын равдисын.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь, чи зоны фломастертæ дæр.
Хуызфыссынад: хуызджын. Хуызфыссынады уаг − схематикон, адæймаджы æнгасджын ныв йæ алыварс – алыхуызон предметтæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: К. И. Чуковскийы «Федорино горе» хуызджын нывтимæ. Алыхуызон мигæнæнтæ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4. 12 хуызы гуашь, хъисойтæ (гыццыл æмæ рæстæмбис), палитрæ, гыццыл банкæ донимæ,
къухтæсæрфæн.
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Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, мах ныхас кодтам мигæнæнтæ æмæ
хойрæгты тыххæй.
Мæнæ мæ къухы ис чиныг, ацы чиныг дæр мигæнæнты
тыххæй у. Ныртæккæ уын дзы æз бакæсдзынæн…
(Хъомылгæнæг байгом кодта чиныг æмæ аргъау
«Федорæйы мыст»-ы, мигæнæнты кæм алыгъдыл кæм
дзырдæуы, уыцы бынат бакæсы)
Хъ. Мæнæ диссаг! Ай цытæ кæсæм? Сывæллæттæ, зæгъутма цæмæн алыгъдысты тæбæгътæ хъæдмæ?
С. Уыдон зæронд ус Федорæйы мигæнæнтæ сты. Йæ
мигæнæнтæ дзы алыгъдысты хъæдмæ, быдырмæ.
Хъ. Æмæ цымæ цæмæн?
С. Федорæ йæ мигæнæнтæм нæ зылди, нæ сæ сыгъдæг кодта, нæ сæ æфснайдта скъаппы. Суанг ма сыл хъæндилтæ
дæр рабыр-бабыр кодтой.
Хъ. Мæнæ цы диссæгтæ ис! Дарддæр та цы уыдис?
С. Мигæнæнтæ фæтæргай сты æмæ алыгъдысты.
Хъ. Æмæ цавæр мигæнæнтæ уыдис Федорæмæ?
С. Тæбæгътæ, блудатæ, чашкæтæ, тебæтæ, самовар.
(Сабитæ ранымайынц мигæнæнтæ. Хъомылгæнæг
æвдисы аргъауы нывтæ æмæ аргъауæй скъуыддзæгтæ
бакæсы.)
Хъ. Уæдæ Федорæ æнæ мигæнæнтæй баззад?
С. Нæ! Федорæ бамбæрста, раст кæй нæ кодта, уый, æмæ
ацыд йæ мигæнæнтæ агурынмæ. Тынг бирæ фæрацу-бацу
кодта сæ агурæг быдырты, хъæдты, цъымараты, агуырдта
сæ æмæ куыдта.
Хъ. Сабитæ, æмæ цæмæн хъуыдис Федорæйы мигæнæнтæ?
(Сабиты æрхæстæг кæнын ахæм хъуыдымæ: мигæнæнтæ
адæймаджы æнæмæнг хъæуынц йæ царды.)
С. Алы адæймаджы дæр хъæуы мигæнæнтæ.
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Цай бацымынæн хъæуы чашкæ, блуда, цайдан кæнæ самовар, гыццыл уидыг. Кас кæнæ хъæрмхуыпп сфыцынæн дæр
хъæуы аг. Хæринаг бахæрынæн та хъæуы тæбæгъ, уидыг,
вилкæ. Адæймагæн æнæ мигæнæнтæй тынг зын у цæрын.
Хъ. Уæхимæ дæр уæм ис мигæнæнтæ? Æмæ цымæ
никуыдæм алыгъдысты?
С. Мигæнæнтæ алы хæдзары дæр ис, хъæуы сæм зилын.
Бинонтæ куы бахæрынц, уæд æфсин мигæнæнтæ ныхсы,
базилы сæм æмæ сæ бафснайы скъаппы.
Хъ. Æмæ уæд дарддæр цы ми кодта Федорæ? Ссардта йæ
мигæнæнтæ?
С. Федорæ йæ мигæнæнтæ ссардта тар хъæды æмæ сын
ныллæгъстæ кодта, цæмæй фæстæмæ раздæхой.
(Хъомылгæнæг аргъауæй бакасти, Федорæ мигæнæнтæн
лæгъстæ кæм кодта, уыцы скъуыддзаг.)
С. Уæд мигæнæнтæ дæр раздæхтысты Федорæмæ, æмæ сæ
уый ныхсадта.
Хъ. Сывæллæттæ, мигæнæнтæ куыд æхсын хъæуы, уый зонут? Уæ мадæлтæн æххуыс фæкæнут?
С. Мигæнæнтæ хъæуы хъарм донæй æхсын.
Хъ. Гъе афтæ ныхсадта Федорæ дæр йæ мигæнæнтæ. Æмæ
мигæнæнтæ сæрттывтой, цæхæр скалдтой хурау, бахудтысты фыр цинæй! Цæй уæдæ ныр сныв кæнæм Федорæйы
æмæ йæ мигæнæнты. Цымыдисагдæр уæм цы фæкаст, уый
сныв кæнут: Федорæ йæ мигæнæнты фæстæ куыд згъордта, уый, кæнæ та, йæ мигæнæнтæ куыд æхсадта æмæ сæ
тæрхæгыл рæсугъд куыд æфснайдта, уый. Йæхæдæг дæр
æмæ мигæнæнтæ дæр цин кодтой.Ныв кæнæм уæдæ.
Федорæйы æнæхъæн сыфыл стыр сныв кæнут. Уæд
мигæнæнты та куыд сныв кæнын хъæуы? Хуымæтæг
мигæнæнтæ, мыййаг, не сты, аргъауæй сты, уымæн æмæ
зонынц згъорын, кафын, дзурын.
С. Мигæнæнтæ цæмæй згъоргæйæ равдисæм, уый тыххæй
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сын сныв кæнæн ис къæхтæ. Цæмæй сæ худгæйæ равдисæм,
уый тыххæй та сын сныв кæнын хъæуы цæстытæ, дзых.
Хъ. Хуызтæ та куыд равзарын хъæуы?Мигæнæнтæ чъизи,
æнæхсад куы уой, уæд цавæр хуызæй ныв кæнын хъæуы?
С. Фæныкхуыз, æнкъард, тар.
Хъ. Уæдæ ирд, фæлурс ахорæнтæй та чи ныв кæндзæн?
С. Æз ныв кæнын æфснайд, сыгъдæг цæлгæнæнæн, хæлуарджытæ æмæ хъæндилтæ фæлыгъдысты. Мигæнæнтæ сты
сыгъдæг, урс-урсид, цæхæр калынц. Æз райстон рæсугъд,
фæлурс, хъæлдзæг хуызтæ.
Хъ. Æмæ уæд Федорæ та?
С. Федорæйыл ис йæ ног раздарæн, у хъæлдзæг.
Хъ. Мæнæ цы хорз сныв кодтат Федорæйы» Æркæсæм æмæ
фенæм, кæддæра Федорæйы æппæт мигæнæнтæ дæр сныв
кодтат, ницы уæ дзы ферох? Цавæр мигæнæнтæ хъæуы
адæймаджы æнæмæнг?
С. Цайцымæн, хæринагхæрæн æмæ хæринаггæнæн
мигæнæнтæ.
(Сабитæ ранымайынц мигæнæнтæ æмæ, цæмæн
хъæуынц, уый дзурынц. Рацыд æрмæг ныффидар кæнынц
æмæ ма кæд сыфыл бынат ис, уæд, цы мигæнæнтæ не
сныв кодтой, уыдон ныв кæнынц. Хъомылгæнæг сабиты
хъус æрдары мигæнæнтæн сæ характер, арæзт æмæ характерон детальтæм.) (Æркæс фароны 8-æм темæйы 15æм ахуырмæ.)
С. Æз сныв кодтон самовар. Мæ нанамæ дæр ис самовар.
Уазæгуаты йæм куы вæййæм, уæд дзы цай фæцымæм. Самовар у рæсугъд, цæхæркалгæ.
− Æз æй сныв кæндзынæн урс æмбæрзæнæй æмбæрзт гыццыл стъолыл. Йæ алыварс − чашкæтæ, твазæты – гуылтæ
æмæ лауызтæ, вазæты къафеттæ æмæ кълендеритæ. Тынг
уарзæм самоварæй цай цымын!
Хъ. Тынг хорз сныв кодтат уе ’ппæт дæр. Мæнмæ гæсгæ,
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зæронд Федорæ ноджы тынгдæр цин кæндзæн, йæ гæдыты
дæр ын куы сныв кæнæм, уæд. Цавæртæ уыдысты?
С. Урс, сау æмæ бур.
16-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Уæлæдарæс»
Темæ: «Ирон чындз». Натурæйæ ныв кæнын
Нысан:
– Уæрæхдæр кæнын сабиты зонындзинæдтæ уæлæдарæсы тыххæй. Цæмæн хъæуы. Базонгæ сæ кæнын ирон адæмы дарæсимæ. Раттын сын фыццаг
зонындзинæдтæ ирон орнаментты тыххæй.
– Рæзын кæнын сабиты хъусдард, мысæнуат.
– Ирон адæмы культурæйæн, æгъдæуттæ æмæ традицитæн аргъ куыд кæной, уыцы хуызы сæ хъомыл
кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын. Равдисын разгæмтты сæйрагдæр конструкци (æртæкьуымонты
бындурыл) æмæ йæ арæзты характерон элементæ (рон,
риуæгънæджытæ, орнамент).
2. Хуызиртасынад. Ацы хæслæвæрды хуызæй пайда
кæнæм куыд æххуысгæнæг графикон хайæ. Гæнæн ис, ахроматикон (æгъуыз)хуызы йæ скæнай.
3. Композици.
Композицийы астæуæй – чындзы разгæмтты. Йæ алыварс
– бæрæгбонхуыз.
Кусæн фæрæзтæ: фломастертæ (сау, фæныкхуыз, морæ).
Хуызфыссынад: графикон хахныв (сау-урс кæнæ
морæхуыз-урс графикæ.)
Хуызфыссынады уаг − чындзы схематикон ныв разгæмтты
мидæг ирон уæлæдарæсы характерон хæйттимæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: кукла – разгæмтты. Ирон чындзы ныв
88

(хуыздæр уаид – йæ хуызист). Ирон орнамент (3 − 4 хуызы).
Райуаринаг: гæххæтт А-4, фломастертæ.
Рагагъоммæйы куыст
Бакæсын С. Я. Маршакы æмдзæвгæ «Человек рассеянный
с улицы Бассейной».
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, абон нæ ахуыры темæ у хуымæтæг –
дзурдзыстæм уæлæдарæсы тыххæй. Мæнмæ гæсгæ, сымах
ныр стут стыртæ æмæ зондджынтæ, зонут цы у уæлæдарæс
æмæ цæмæн хъæуы адæймаджы, стæй, цавæр вæййы, уый
дæр. Уымæ гæсгæ уын уыдæттæ нæ дзурдзынæн, фæлæ
ныртæккæ иумæ ахъазæм хъазт «базон-базон»-æй. Уæд
рабæрæг уыдзæн, уæлæдарæсы тыххæй цы зонут, уый.
Дзуапп раттын кæй фæнда, уый-иу йæ къух сдарæд. Кæрты
уæ пуртийæ кæнæ змисы хъазын куы фæнда, уæд уæ уæлæ
цавæр дарæс скæндзыстут?
С. Хуымæтæг дзаумæттæ: свитер, хæлаф, къаба.
Хъ. Бæрæгбон куы уа, кæнæ гуырæнбонмæ куы цæуат, уæд
та?
(Хъазт хъуамæ цæуа тагъд: фарст − дзуапп. Сабитæ
активонæй хъуамæ архайой хъазты.)
С. Рæсугъд арæзт къаба, ног дарæс.
Хъ. Сывæллон концертмæ зæронд хæлафы куы ’рбацæуа,
уæд та?
С. Уый аив нæу.
Хъ. Раст загътат. Æмæ уæд физкультурæйы ахуыртæм та?
С. Спортивон дарæс: майкæ, шортиктæ.
Хъ. Æмæ æваст къæвда уарын куы райдайа, уæд та?
С. Хъуамæ скæна къурткæ, пæлæз, æнæмæнг райса зонтик.
Хъ. Мит куы уара, уæд та?
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С. Уæд та − кæрц, худ, æрмкъухтæ, цырыхъхъытæ, хъарм
цъындатæ, хъуырбæттæн.
Хъ. Тынг тæвд куы уа, зæгъæм, дæс æмæ ссæдз градусы
онг, уæд та?
С. Майкæ, шортиктæ, къепкæ.
Хъ. Уый дæр та зонут, тынг хорз! Уæдæ уымæн ныр зындæр
фарст раттон. Зæгъæм, бæрæгбоны уæ хъæуы Къулыбадæг
усы ролы ахъазын, цы скæндзыстут уæ уæлæ?
(Сабитæ хъæлдзæгæй хъуыды кæнынц Къулыбадæг ус
æмæ аргъауы æндæр архайджытæн дарæс. Хуымæтæг
фæрстытæй сындæггай рахизын ахæм фæрстытæм, дзуапп дæтгæйæ сурæт раргом кæнын кæм хъæуы.)
Хъ. Мах бакастыстæм æмдзæвгæ «рохст, хæлиудзых
адæймаджы тыххæй».
Куыд скодта йæ дзаумæттæ? Хъуыды ма йæ кæнут?
С. Худы бæсты къæсæрыл скодта тебæ йæ сæрыл.
Æрмкъухтæ – йæ къæхтыл
цырыхъхъыты бæсты.
(Сабитæ хъомылгæнæгимæ сæ зæрдыл æрлæууын кæнынц
æмдзæвгæйæ скъуыддзаг.)
Хъ. Раст скодта йæ дзаумæттæ, тезгъо кæнынмæ куы цыдис, уæд?
(Сабитæ активонæй дзурынц, йæ фæлысты раст цы нæ у,
уый.)
Хъ. Тынг хорз. Мæн уырны, сымахæй афтæ ничи скæндзæн
йæ дарæс.
Абоны дарæс у хуымæтæг, æнцондарæн (удобный). Уæд
бæрæгбоны дарæс та?
С. Рæсугъд, ног, арæзт.
Хъ. Мæн фæнды, цæмæй сымах абон сныв кæнат æппæты
рæсугъддæр дарæс.
Зонут æй, цавæр у, уый? Чындзы дарæс. Чындзæхсæвы бон
чындз йæ уæлæ
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цы скæны? Цавæр къаба?
С. Даргъ, урс. Чындздзон дарæс. Рæсугъд!
Хъ. Мах цæрæм Ирыстоны. Куыд арæзт вæййы ирон
чындз? Чи уæ уыд ирон
чындзæхсæвы, кæнæ уæ æцæг чындз чи федта? Чи бахъуыды кодта, йæ уæлæ цавæр къаба уыд, уый?
С. Махæн нæ кæрты уыдис чындзæхсæв. Æз федтон чындзы. Йæ уæлæ уыдис
тынг рæсугъд даргъ къаба, йæ сæрыл − худ æмæ сæрбæттæн.
Хъ. Чындзæн йæ уæлæ цы дзаумæттæ вæййы, уыдон хуыйнынц «разгæмттæ»
ирон сылгоймаджы дарæс. Ныртæккæ уал æркæсдзыстæм,
ирон чындз цыхуызæн вæййы уымæ, стæй йæ уыйфæстæ
сныв кæндзыстæм.
(Æркæсын чызджы нывмæ разгæмтты мидæг æмæ
разгæмтты арæзт кукламæ.
Хъомылгæнæг сабиты хъус æрдары къабаты характерон
хицæндзинæдтæм.)
Хъ. Ирон разгæмтты къаба у фæлурс, æлвæстгуырхуыд
(приталенное). Йæ кондмæ гæсгæ у æртæкъуымоны
хуызæн, уымæн æмæ уæле бынмæ фæтæндæргæнгæ цæуы.
Æгънæджытыл æфтаугæ нæу, разæй вæййы гом æмæ, йæ
мидæг цы къаба ис, уый зыны æддæмæ. Ныв кæнæм уæдæ.
Сывæллæттæ, æмæ къаба цæмæй вæййы уæлдай рæсугъд?
С. Йæ ронæй.
Хъ. Рæсугъд рон æвзист æргъæвæгимæ (серебряная пряжка) уæлдай аив кæны чындзы æлвæст рæсугъд гуыр.
Уымæй уæлдай ма æвзист риуæгънæрджытæ рæсугъд
кнынц мидæггаг къабайы уæллаг хай.
С. Къабайы риу дæр æртæкъуымæджы хуызæн у.
Хъ. Раст загътат. Ныв кæнут. Цы ма ис чындзы уæлæ?
С. Худ æмæ сæрбæттæн.
Хъ. Æнæмæнг чындзæн йæ уæлæ хъуамæ уа гыццыл худ
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æмæ рæсугъд нывæфтыд сæрбæттæн. Ныв кæнут. Рæсугъд
къаба, рон, худ, риуæгънæрджытæ, цæмæй уæ чындзытæ
тынг рæсугъд рауайой!
(Ацы хæслæвæрды, цæмæй сабитæ иппæрд ма кæной, уый
тыххæй спайда кæнæн ис ахроматикон хуызтæй − сау
æмæ фæныкхуызæй кæнæ та, зæгъæм, тарбынæрвхуыз,
тарбынморйæ.)
Хъ. Ма уæ ферох уæд чындзæн даргъ дзыккутæ дыууæ
быдæй сныв кæнын. Сныв кодтат?
(Хъомылгæнæг сабиты æргом тынгдæр здахы худ æмæ
къабайы нывæфтыдтæм.)
Хъ. Сабитæ, мах лæмбынæгдæр куы ’ркæсæм, уæд цы
фендзыстæм худ æмæ къабайыл?
С. Худыл дæр æмæ къабайы кæрæттыл дæр ис нывæфтыдтæ
(узоры).
Хъ. Къаба æмæ худ арæх срæсугъд кæнынц хæрдгæхуыдæй
(вышивка). Уый тыххæй спайда кæнынц ирон орнаментæй.
(Равдисын ирон орнаменты цалдæр хуызы, цæмæй сæ
сабитæ бахъуыдыкæной. Сæ бон æй сныв кæнын нæ
бауыдзæн, фæлæ йæ фæбæрæг кæндзысты.)
Нæ фыдæлтæ-иу хæрдгæхуыд кодтой æвзистхуыз кæнæ
сыгъзæринхуыз æндæхтæй.
Худ æмæ къабайыл сныв кæнут орнамент. Куыд диссаджы
рæсугъд чындзытæ сныв кодтат! Сабитæ, чындзæхсæвы ма
æндæр цытæ вæййы?
С. Бирæ уазджытæ, дидинджытæ æмæ лæвæрттæ, лентæтæй
рæсугъд фæлыст машинæтæ.
Хъ. Уыдæттæ дæр сныв кæнут, кæд ма уæ сыфыл бынат
ис, уæд.
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17-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Мебель»
Темæ: «Хъазæнты скъапп». Зæрдывæрдæй ныв кæнын
Нысан:
– Мебелы нысаниуæджы тыххæй аныхас кæнын.
Сывæллæтты мебелы хицæндзинæдтæ.
– Рæзын кæнын сабиты хъусдард, тыгъдадон хъуыдыкæнынад, гуырахсты (объём) æнкъарынад.
– Сæ дзаумæттæ æмæ сын сæ хъазæнтæм хæдзардзин ахаст куыд уа, уыцы хуызы сæ хъомыл кæнын.
Алчидæр сæ йæ уат æфснайд æмæ сыгъдæгæй куыд
дара, хæдзары аивдзинадæн аргъ куыд кæна, ууыл сæ
ахуыр кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын. Мебель ныв кæнгæйæ сабитæ раст хæххытæ кæныны куыд
фæцалх уой, ууыл архайын.
2. Хуызиртасынад. Мебелы хуыз – тар, графикон,
æнцонæвзарæн. Хъазæнтæ ныв кæнгæйæ пайда кæнын
ирд, хъæлдзæг хуызтæй.
3. Композици. Сыфыл равдисын мебелы цалдæр предметы. Сабитæн тынгдæр се ’ргом здахын хъазæнты скъапмæ
(тæрхæгмæ), уый у композицийы сæйрагдæр элемент æмæ
дзаггонд æрцæуы алыхуызон детальтæй – хъазæнтæй.
Кусæн фæрæзтæ: хуызджын фломастертæ.
Хуызфыссынад: хаххон-графикон, контуры мидæг ахуырсты элементтимæ.
Хуызфыссынады уаг – мебелы предметы схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: сабиты хъазæн мебелы æмбырдгонд. Къорды
уаты хъазæнтæй ис, уыд (куклатæ, машинæтæ, конструктор, пурти, фæлмæн хъазæнтæ.) спайда кæнæн.
Аргъау «Æртæ арсы» чиныг хуызджын нывтимæ.
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Райуаринаг: 12 хуызы фломастертæ.
Рагагъоммæйы куыст
Бакæсын аргъау мысты тыххæй, мысты хæдзар куыд аив
æмæ æнцойуат у, уымæ сабиты хъус æрдарын.
Бакæсын аргъау «Æртæ арсы», æрсыты мебелмæ сын сæ
хъус æрдарын.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, мах бакастыстæм аргъау мысты тыххæй.
Радзурут-ма, цы йыл æрцыдис.
С. Мысты расырдта рувас. Рувасы фæндыдис мысты
æрцахсын æмæ йын йæ хæдзар фехалын, фæлæ мыст
уæддæр алыгъди.
Хъ. Куыд алыгъд?
С. Мыст раздæр амбæхст хуыссæнуаты, уыйфæстæ −
къæбицы æмæ афтæмæй алыгъд рувасæй.
Хъ. Уынут, мыстæн цавæр хæдзар ис, уый! Ис ын дзы
къæбиц дæр æмæ хуыссæнуат дæр. Цæрæгойтæ æмæ
мæргътæ хæдзар куы саразынц сæхицæн, уæд ма,
цæмæй сын алцыппæтæй дæр æнцонвадат уа, ууыл дæр
фæархайынц. Куыд? Цы хæызы?
С. Мыст фæлмæн хус сыфтæртæ æрæмбырд кæны, саразы дзы хуыссæн æмæ уым фынæй кæны. Æрæмбырд
кæны нæмгуытæ, æрбахæссы сæ йæ хæдзармæ æмæ сæ иу
къуыммæ æрæмбырд кæны. Æххормаг ын куы вæййы, уæд
уырдæм бауайы æмæ бахæры. Уый у йæ къæбиц.
Хъ. Афтæ бакæнынц иннæ цæрæгойтæ æмæ мæргътæ дæр.
Уынут, цавæр хæдзæрттæ скæнынц, уый: хъарм, æнцойуат,
бæзгæ.
Адæймагæн дæр ис йæхи хæдзар, уым цæры йæ бинонтимæ.
Мах зонæм хæдзар ныв кæнын.
(Æркæс фароны 19-æм темæмæ, 20-æм ахуырмæ.)
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Хъ. Хæдзар æрмæст къултæ æмæ цар нæу. Куыд хъуыды
кæнут, адæймагæн афтид хæдзары æнцон цæрæн уаид? Цы
хъуамæ уа хæдзары? Хуыссæнæн ын, рувасау, хъæмп байтауын æмбæлы? Æви йын йæ хæринаг, мысты хуызæн, иу
къуымы æркæнын хъæуы?
(Хъуамæ сабитæ ахæм дзуапп раттой: «Йæ хæдзары йæ
æнæмæнг хъæуы мебель».)
С. Нæ. Адæймагæн йæ хæдзары хъуамæ уа мебель.
Хъ. Æмæ йæ цавæр мебель хъæуы?
С. Стъол æмæ бандæттæ. Сынтæджытæ − фынæй кæнынмæ.
Хъ. Æмæ хæдзары бынтон гыццыл сывæллон куы уа, уæд
та?
С. Уæд æй хъæуы гыццыл хуыссæн – авдæн.
Хъ. Ноджыдæр ма цавæр мебель зонут? Уæ хæдзæртты ма
цавæр хæдзары дзаумæттæ ис?
С. Диван æмæ къæлæтджынтæ фæллад уадзынæн. Чингуыты скъапп, мигæнæнты æмæ уæлæдарæсы скъаппытæ.
(Сабитæ ранымайынц хæдзары дзаумæттæ. Хъомылгæнæг
æвдисы хъазæн мебель.)
Хъ. Раст ранымадтат хæдзары дзаумæттæ. Ныр та сæ
хъуамæ ныв скæнат. Мæнмæ гæсгæ уын цымыдисагдæр
уыдзæн, алкæмæн дæр йæ уаты цы мебель ис, уый сныв
кæнын. Цæмæй хицæн кæны сабиты мебель хистæрты
мебелæй?
С. Сабиты мебель у къаддæр, ныллæгдæр.
Хъ. Уæдæ цавæр мебель сныв кæндзыстæм сабиты уаты?
Фынæй цæуыл кæнынц?
С. Гыццыл хуыссæнтыл.
Хъ. Хъазгæ æмæ хæргæ та цæуыл кæнынц?
С. Гыццыл стъолы уæлхъус.
Хъ. Бадгæ та цæуыл кæнынц?Раст Машæ æмæ æртæ арсы
аргъауы хуызæн рауадысты нæ нывтæ. Хъуыды ма йæ
кæнут?
С. О! Мишуткæйæн дæр алцыппæт уыдис гыццыл: йæ
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къус, йæ бандон, йæ хуыссæн!
(Хъомылгæнæг æвдисы «Æртæ арсы» аргъаумæ гæсгæ
конд нывтæ.)
Хъ. Сабитæ, æмæ уæд уæ хъазæнтæ та кæм бафснайут: уæ
чингуытæ, машинæтæ, куклатæ, кубиктæ?
С. Скъаппы, тæрхæджытыл.
Хъ. Сывæллæттæ, æз æрæджы фехъуыстон, хъазæнтæ
куыд ныхас кодтой, уый. Сымах, æвæццæгæн, зондзыстут, сывæллæттæ фынæй куы фæкæнынц, уæд хъазæнтæ
кæрæдзиимæ ныхас фæкæнынц, уый. Æмæ уын иу цыдæр
зæгъон? Сабитæй чидæртæ хъазæнтæй куы ахъазынц, уæд
сæ фæстæмæ нал бафснайынц, ныффæйлауынц сæ пъолыл,
асæттынц куклаты, чингуытæ аскъуынынц. Хъазæнтæ уæд
фæтæргай вæййынц, кæрæдзийæн радзурынц сæ хъаст.
Æмæ сымах та? Уарзут уæ хъазæнты, нæ сæ сæттут? Зонут
сæ рæсугъд æфснайын тæрхæджытыл, æви сæ сымах дæр
уаты къуымты ныппырх кæнут?
С. Мах зонæм нæ хъазæнтæ æфснайын. Æз никуы ныппырх кæнын мæ хъазæнтæ.
Хъ. Мæн бауырндзæнис, уыдæттæ куы сныв кæнай, уæд.
Абон мах ныв кæндзыстæм мебель, хæдзары дзаумæттæ.
Æвæццæгæн æй бамбæрстат, цæмæй райдайдзыстæм, уый.
С. Раздæр сныв кæндзыстæм скъапп. Уый у сывæллоны
мебелы сæйраг предмет. Уым æфснайд вæййынц йæ
уарзондæр хъазæнтæ.
Хъ. Уæ хъазæнтæн сæ хæдзар у скъапп, уыдон уым цæрынц.
Цавæр скъапп сныв кæндзыстут?
С. Стыр, рæсугъд, бирæ тæрхæджытимæ, бирæ хъазæнтæ
сыл куыд бацæуа.
Хъ. Ныв кæнæм уæдæ скъапп тæрхæджытимæ. Ныр та
сыл равдисут уæ хъазæнтæ æфснайдæй. Ныв кæнут. Дæ
уарзондæр хъазæнтæ цавæртæ сты?
(Кæд сабитæ дзуаппыл къуылымпы кæной, уæд къорды
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уаты хъазæнтæй спайда кæнын хъæуы.)
С. – Мæнæн у кукла.
– Мæнæн та – нау.
– Æз тынг рæсугъд сныв кодтон мæ машинæтæ. Ай та −
мæ арсы лæппын.
(Сабитæ тæрхæджытæ дзаг кæнынц хъазæнтæй, ирд
ахорæнтæй сæ ахорынц. Сабиты ахуыр кæнын лыстæг
детальтæ сæ характер æмæ сæ хуызæй равдисын æмæ сæ
сныв кæнын хуымæтæг тæрхæгыл.)
Хъ. Алæ-ма, æз æркæсон, куыд сныв кодтат хъазæнтæ,
уымæ. Куыд сæ равæрдтат тæрхæджытыл?
С. Рæсугъд. Аив. Ацы тæрхæгыл чингуытæ сты иумæ
æфснайд. Куклатæ дæр иумæ, цæмæй æнкъард ма кæной.
Ацы ран та − фæлмæн хъазæнтæ. Мæнæ ам та пуртитæ æмæ
аразæн æрмæг, кубиктæ. Иууылдæр − хицæн тæрхæджытыл.
Хъ. Тынг хорз! Куыд рæсугъд сæ сахуырстат! Бирæ сæ уарзут, уый уынын. Уæ сыфыл ма цы бынат баззад, уым сныв
кæнут æндæр хæдзары дзаумæттæ, сабиты уаты ма цытæ
вæййы, уыдон.
С. Ацы къуымы уыдзæн мæ сынтæг.
Хъ. Чи ма фæхуыссы дæ хуыссæныл?
С. Мæ арсы лæппын. Мæ фарсмæ та − мæ кукла.
Хъ. Ныв кæнут куклайы дæр, арсы лæппыны дæр. Сныв
кæнут гыццыл стъол дæр. Ууыл сымах фæхъазут æмæ ныв
фæкæнут уæ диссаджы рæсугъд нывтæ.
Тынг рæсугъд сабиты уат сныв кодтат, ахæм уаты
сывæллонæн æхсызгон у хъазын æмæ цæрын.
18-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Музей»
Темæ: «Хъæлдзæг хъазæнтæ». Натурæйæ ныв кæнын
Нысан:
− Сабиты базонгæ кæнын музейы куысты къабæзтæй
иуимæ − адæмон хъазæнты хуыздæртæ куыд æмбырд
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æмæ хъахъхъæд цæуынц, уый тыххæй сын радзурын.
− Рæзын кæнын сабиты фæлгæнæн, мысæнуат æмæ
хъуыдыкæнынад. Адæмон сфæлдыстады предметтимæ
сæ зонгæ кæнгæйæ вазыгджын кæнын сабиты эстетикон æнкъарæнтæ.
− Къухæй арæзт предметтæм хæдзардзин цæстæй куыд
кæсой æмæ адæймаджы куыстæн аргъ куыд кæной,
уыцы хуызы сæ хъомыл кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Эстетикон фæзилæн − нывæфтыд хъазæнтыл цин кæнын.
Æмбарынад «декор» − фæлындæн (украшение). Хуымæтæг
элементты (зиллæччытæ, уадздзæгтæ, стъæлфытæ…) руаджы æрхъуыды кæнын хъазæнæн нывæфтыд.
2. Хуызиртасынад. Сабиты хъус æрдарын ирд хуызтæм,
цæмæй сын, хъазæн срæсугъд кæнынæн, уыдонæй пайдагæнгæйæ, банкъарой сæ декоративон хъомыс.
3. Композици. Сыфыл равдисын иу кæнæ цалдæр хъазæны,
сабиты фæндонмæ гæсгæ (барæг, гогыз, чындздзон чызг).
Сабтæ æрхъуыды кæнынц сæхи хъазæнтæ, алыхуызон ситуациты сæ равдисынц: гогыз гогызы лæппынтимæ, чындздзон чызг æмæ барæг æмæ а. д.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын. Хуызфыссынады уаг −
нывæфтыд хъазæны схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: æлыгæй конд цалдæр хъазæны (дымковаг хъазæнтæ): чындздзон чызг, гогыз, барæг æмæ а. д.
Æлыгæй конд æхситгæнæнтæ (свистульки). Хъазæнты
нывтæ. Ирон адæмон хъазæнтæ, сувениртæ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы гуашь, хъисойтæ
(рæстæмбис æмæ гыццыл), палитрæ, гыццыл банкæ
донимæ, къухтæсæрфæн.
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Ахуыры нывæст
Хъ. Сабитæ, акæсут-ма, нæ къорды уаты цæйбæрц хъазæнтæ
ис рæсугъд къабазджын куклатæ, хъазæн цæрæгойтæ!
Амæй размæ сæ ныв кодтам. Цавæр цæрæгойтæ ныв кодтам?
С. Арсы лæппын, къæбыла, тигры лæппын, маймули.
Хъ. Ам та цы ис?
С. Ам ис кубиктæ, хъæзтытæ, дамгъæтæ. Се ’ппæт дæр биноныг æфснайд сты.
Хъ. Мæнæ ацы къуымы та цы ис?
С. Хъазæн мебель æмæ мигæнæнтæ.
Хъ. Бирæ алыхуызон машинæтæ, æфсæнвæндаг.
С. Суанг ма нæм уæзисæн кран дæр ис!
Хъ. Фылдæр кæцы хъазæнтæ уарзут?
(Сабиты дзуæппытæ.)
Хъ. Ныртæккæйы рæстæджы ис алыхуызон цымыдисаг хъазæнтæ: музыкалон, механикон. Зонынц змæлын,
зарын, дзурын. Алкæд афтæ нæ уыди. Раджы заманы
сывæллæттæн хъазæнтæ нæ уыдис, уымæн æмæ дуканитæ
дæр нæ уыди. Фёлё мадæлтæ, нанатæ æмæ бабатæ. Тынг
бирæ уарзтой сæ сабиты æмæ-иу сын сæхæдæг сарæзтой
хъазæнтæ хъуымæцты гæппæлтæй, æндæхтæй, сæрачы
уæлдæйттæй, хъæмпæй. Хъæдæй-иу сын скодтой бæхтæ,
дзоныгътæ.
С. Мæ нана дæр зоны хъазæнтæ аразын, уый мын бахуыдта
кукла Фатимæйы.
Хъ. Ирыстоны раджы заманы сабитæн арæзтой хæцъилын
куклатæ ирон уæлæдарæсы. Сæныччытæ, уæрыччытæ,
бæхтæ, барджытæ-иу сарæзтой æлыгæй, æфсæйнагæй.
Æркæсут-ма.
(Сабитæн равдисын цалдæр адæмон хъазæны кæнæ
сæ нывтæ, сувениртæ.)
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Хъ. Рагзамантæй фæстæмæ адæм сахуыр сты æлыгæй пайда кæнын. Уымæй арæзтой мигæнæнтæ: къустæ, чашкæтæ,
дурынтæ. Æлыгæй ма-иу сæм уæлдай куы аззад, уæд
уымæй та сабитæн арæзтой хъазæнтæ. Куы-иу схус сты,
уæд ма æмæ сыл алыхуызон нывтæ кодтой. Мæнæ ахæмтæ
уыдысты, æркæсут-ма сæм.
(Хъомылгæнæг равдисы цалдæр дымковаг хъазæны.)
С. Ай у чындздзон чызг зонтиккимæ. Ацы чызг та базарæй
чыргъæды мидæг хъаз хæссы. Мæнæ – барæг. Ай та − гогыз
йæ лæппынтимæ.
(Гæнæн ис æндæрхуызон варианттæ дæр.)
Хъ. Уæ зæрдæмæ цæуынц ацы хъазæнтæ?
С. О! Ацы хъазæнтæ сты ирд, рæсугъд, сты нывæфтыд.
Хъ. Æлыгæй ма арæзт æхситгæнæнтæ дæр. Мæнæ ахæмтæ.
Махæн дæр нæ бон у уыдонæй æхситт кæнын.
(Раттын сæм æхситгæнæнтæ, цæмæй фæуæнгрогдæр
уой.)
С. Тынг цæуынц нæ зæрдæмæ ацы хъазæнтæ!
Хъ. Рæсугъд хъазæнтæ уыцы рæстæджы дæр бæргæ цыдысты сабиты зæрдæмæ, фæлæ уыдысты тынг мæнгæфсон.
Сывæллоны къухæй æрхаугæйæ-иу лыстæг пырх ныйисты.
Рацыд бирæ рæстæг. Ныртæккæ ис тынг бирæ фабрикæтæ,
уыдон сабитæн аразынц алыхуызон хъазæнтæ. Фæлæ
адæм нæ рох кæнынц, сæ нанатæ æмæ бабатæ цæмæй
хъазыдысты, уыцы зæронд хъазæнтæ. Уымæн æмæ сты
хъæлдзæг, хæлар æмæ зæрдæмæдзæугæ. Ныртæккæ дæр
адæм балхæнынц ахæм хъазæнтæ, æрмæст хъазынмæ нæ
− сувениртæн. Фæнды уæ, цæмæй сымахмæ дæр уа ахæм
хъазæнтæ? (Сабиты дзуæппытæ.)
Хъ. Ацы хъазæнтæ сты алыхуызон, алкæцы дæр дзы у цымыдисаг. Хъазæнтæн сæ хуыздæртæ æрæмбырд кодтой,
æмæ сарæзтой адæмон хъазæнты музей. Зæгъут-ма, цы у
музей?
100

С. Музейты вæййы рагон, зæронд предметтæ, нывтæ,
гæххæттытæ.
Хъ. Раст загътат. Музейты вæййы историон æмæ культурон хæзнатæ. Ацы хъазæнтæ дæр адæмæн сты зынаргъ,
бирæ сæ уарзынц æмæ сæ хъахъхъæнынц музейы, цæмæй
иннæ адæмтæн дæр сæ бон уа уыдон фенын.
Мах федтам алыхуызон хъазæнтæ: нывтыл, стъолыл.
Фæнды уæ уыдон сныв кæнын? Уæ зæрдæмæ дзы тынгдæр
кæцы фæцыд, уый сныв кæнут.
С. Мæн фæнды сæрыстыр гогыз сныв кæнын. Мæн та −
чындздзон чызг рæсугъд къабайы йæ чыргъæдимæ. Æз
сныв кæндзынæн барæгы.
Хъ. Чи зоны, искæй фæнды уырыссаг нæ, фæлæ ирон чызгы, сахъ бæхылбадæг, кæнæ та æндæр цавæрдæр хъазæн
сныв кæнын.
(Сабитæ сыфыл стыр нывтæ кæнынц.)
Хъ. Скæнут, зæгъæм, ахæм нывтæ: чындздзон чызг
гогызæн хæринаг дæтты; базарæй цæугæйæ чызг амбæлдис
барæгыл; гогыз йæ лæппынтимæ. Ныр та лæмбынæгдæр
æркæсæм, хъазæнтыл цымæ ахæм рæсугъд нывæфтыд
куыд рауадис? Цæмæй арæзт сты нывтæ?
(Сабитæ лæмбынæг кæсынц хъазæнты нывæфтыдтæм æмæ скæнынц хатдзæг − уыдон арæзт сты хуымæтæг
элементтæй.)
С. Зиллæччытæй, стъæлфытæй, хæххытæй, алыхуызон
къæдз-мæдзытæй.
Хъ. Куыд кæсут, афтæмæй дзы зынæй ницы ис. Уыцы
элементтæ зонут ныв кæнын?
С. О, зонæм.
Хъ. Уыдон хъæуы сабыргай ныв кæнын æмæ сын ирд,
хъæлдзæг хуызтæ равзарын. Алчидæр йæ хъазæн, йæхи
куыд фæнды, афтæ срæсугъд кæнæд. Цавæр хъисойтæ
хъуамæ райсат?
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С. Лыстæг, гыццыл хъисойтæ.
Хъ. Уæдæ райсут хъисойтæ æмæ арæхстгай хъисойы
бырынкъæй уæ хъазæнтыл рæсугъд нывтæ скæнут.
19-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ»
Темæ: «Фæнды мæ службæ кæнын æфсады». Хи æнкъарæнтæм гæсгæ ныв кæнын
Нысан:
− Сабитæн бамбарын кæнын, цы у æфсад æмæ куыд
арæзт у. Бæрæгбон − Фыдыбæстæ хъахъхъæнджыты
бон.
− Сабиты бацымыдис кæнын æфсæддон техникæйы
тыххæй зонынмæ.
− Фыдыбæстæкуыд уарзой æмæйын йæ
хъахъхъæнджытæн кад куыд кæной, сабиты уыцы хуызы
хъомыл кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ.
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын. Вазыгджын техникон формæтæ (танкæтæ, хæдтæхджытæ,
наутæ æмæ а. д.) ныв кæнынмæ куыд арæхсой ууыл архайын. Уæлдай тынгдæр сабиты хъус æрдарын характерон
детальтæм (пушкæ, винт, гусеницæ æмæ а. д.)
2. Хуызиртасынад. Графикон хуыз, кæрдæгхуыз.
3. Композици. Сыфыл − æфсæддон техникæйы цалдæр
нывы: хæдтæхæг, танкæтæ, наутæ, парашютон десант,
кæнæ салдæтты фигурæтæ (наудзог, танкист, тæхæг,
инæлар).
Кусæн фæрæзтæ: хуызджын фломастертæ.
Хуызфыссынад: графикон-хаххон, ахуырсты элементтимæ. Хуызфыссынады уаг − техникон фæрæзты схематикон ныв.
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Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: хъазæн салдæттæ æмæ æфсæддон техникæ.
Æфсæддон техникæйы нывтæ (хæдтæхæг, танк, нау æмæ
а. д.) Æфсæддонты хуызистытæ (гæнæн ис, журналтæй).
Æфсæддон символтæ − стъалы, æгънæг, майдан æмæ
а.д. 5−6-аздзыд сабиты нывтæ æмæ æфсæддон темæйыл
нывгæнджыты репродукцитæ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы фломастертæ.
Рагагъоммæйы куыст
Сабитæн зæгъын раздæр, цæмæй æрбахæссой: сæ бинонты хуызистытæ, æфсæддон нысантæ кæнæ æфсæддон худ
æмæ а. д. (кæнæ та – æфсæддон темæимæ баст хъазæнтæ).
Уыдонмæ гæсгæ скæнын беседæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Нæ абоны ахуыры сахат уæлдай цымыдисагдæр уыдзæн
лæппутæн. Æркæсут-ма, ме стъолыл цытæ ис, уымæ.
(Æрцæттæ кæнын хъазæн салдæттæ æмæ æфсæддон
техникæ: танкæтæ, бронетранспортертæ, пушкæтæ,
наутæ, хæдтæхджытæ. Сабитæ сæ хъазынц æмæ, цавæртæ сты, уый дзурынц.)
Хъ. Мæнмæ гæсгæ йæ бамбæрстат, нæ абоны темæ цавæр
у, уый?
С. Æфсæддон.
Хъ. Цымæ абон ахæм темæ цæмæн равзæрстон?
С. Тагъд нæм уыдзæн бæрæгбон.
Хъ. Цавæр?
С. Фыдыбæстæ хъахъхъæнджыты бон. Мах æм нæхи цæттæ
кæнæм − ахуыр кæнæм зарджытæ, æмдзæвгæтæ.
Хъ. Цымæ цавæр бæрæгбон у уый? Кæмæн фæкæнæм
арфæтæ?
С. Уый у лæппуты, лæгты бæрæгбон. Æппæт æфсæддонты
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бæрæгбон, æфсады чи уыдис, стёй чи службæ кæны, уыдоны бæрæгбон.
Хъ. Сымах бинонтæй дæр исчи службæ кодта кæнæ
ныр кæны? Æз уын загътон, цæмæй сын сæ хуызистытæ
æрбахæссат.
(Сабитæ æвдисынц сæ бабаты, сæ фыдæлты, се
’фсымæрты æфсæддон хуызистытæ.)
Хъ. Æнæмæнг сын раарфæ кæндзыстут. Сабитæ, æмæ уæд
мах та нæ лæппутæн цæмæн кæндзыстæм арфæтæ?
С. Уыдон дæр куы сырæзой, уæд æфсады службæ
кæндзысты. Уыдон сты сомбоны салдæттæ, афицертæ,
наудзогтæ, тæхджытæ.
Хъ. Ныртæккæ уал нæ лæппутæ сем ’мгар чызджытæ æмæ
кæстæр сабиты, цæрæгойтæ æмæ мæргъты хъахъхъæнынц
фыдуаг лæппутæй, фæлæ куы сырæзой, уæд та
хъахъхъæндзысты Райгуырæн бæстæ. Сисут-ма уæ къухтæ,
æфсады уæ службæ кæнын кæй фæнды?
С. – Æз кастæн наудзогты тыххæй кинонывмæ æмæ мæ
фæнды наудзог суæвын.
– Мæн та − тæхæг. Мæ хистæр æфсымæр æфсады уыдис десантник. Æмæ мæн дæр фæнды десантник уæвын. Мæнæн
та мæ баба афицер у.
Хъ. Уыдоны мах хъуамæ сныв кæнæм. Чызджытæ дæр
ныв кæндзысты сæ фыдæлты, се ’фсымæрты. Æмæ сын
кæд, миййаг, исты нæ уайа, уæд сын лæппутæ аххуыс
кæндзысты. Наудзог суæвын кæй фæнды, уый цы сныв
кæндзæн?
С. Æфсæддон нау − крейсер. Кæнæ та дæлдондзы бæлæгъ
(подводная лодка).
Хъ. Чидæр уæ сныв кæндзæн танкæтæ. Уæд тæхæг суæвын
кæй фæнды, уый та цы сныв кæндзæн?
С. Арвыл, мигъты астæу хæдтæхæг, куыд фæтæхы уый.
Хъ. Арæх нæ горæты сæрмæ дæр фæтæхы вертолёттæ, мах
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сæм иумæ кастыстæм.
(Æфсæддон техникæйы нывтæм æркæсын.)
Хъ. Хæдтæхæг куы ныв кæной, уæд ын цы скæнын хъæуы?
С. Йæ базыртæ, йæ къæдзил, йæ гуыр.
Хъ. Цæй хуызæн у хæдтæхæг?
С. Цъиуы, маргъы.
Хъ. Раст загътат. Хæдтæхæг у стыр æфсæн маргъы хуызæн,
стыр базыртимæ. Хæдтæхæгæн йæ бон у кæмфæнды дæр
десант, танкæтæ æмæ æндæрхуызон æфсæддон уаргъ
æрæппарын. Уæд вертолётæн та цы сныв кæндзыстæм?
С. Вертолёты сæрмæ зилдух кæны «винт», ис ын даргъ
къæдзил.
Хъ. Вертолёт у стыр цъырцъыраджы хуызæн. Лæмбынæгдæр
ын æркæсут йæ хузистмæ, цæмæй уын æнцондæр уа ныв
кæнын.
С. Мæнæ уый та æфсæддон нау у. Ис ын пушкæ. Мæнæ
ардыгæй ауадзынц ракетæтæ, уый мын мæ баба дзырдта.
Хъ. Хæдтæхджытæ кæм æрбады, ахæм стыр наутæ дæр ис.
Ай та танк у. Уымæн дæр машинæйы хуызæн цæлхытæ ис?
С. Нæ. Танкæйæн ис «гусеницæтæ», уымæ гæсгæ йæ бон у
æвæд ран дæр ацæуын.
Хъ. Уæдæ цымæ абон сæйрагдæр цавæр хуызæй пайда
кæндзыстæм? Æмæ цæмæн?
С. Кæрдæгхуызæй. Уымæн æмæ æфсæддонтæн хъуамæ сæ
дарæс ирд ма уа æмæ дардмæ ма зына.
Хъ. Раст загътат. Æфсæддонтæ хъуамæ кæрдæг, къутæртæ
æмæ бæлæсты астæуæй бæрæг ма дарой, æфсæддонты
дарæс дæр æмæ техникæ дæр хъуамæ кæрдæгхуыз уой.
Хъуамæ сын уа æмбæхсæн хуызтæ. Цавæртæ?
С. Зæхх æмæ кæрдæджы хуызæн.
Хъ. Ныв кæнут уæдæ. Уæ нывтæ диссаджы хорз рауадысты,
− алыхуызæттæ! Ис нæм танкæтæ дæр æмæ наутæ дæр,
хæдтæхджытæ дæр æмæ парашютон десант дæр, суанг ма
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нæм инæлар дæр ис. Тынг хорз! Не ’фсад ахæм ифтонггонд
æмæ æфсæддон техникæйæ хъæздыг куы уа, уæд нын нæ
Райгуырæн бæстæ, нæ Фыдыбæстæ хорз хъахъхъæндзæн,
знаг нæм хæстæг дæр не ’рбацæудзæни, æмæ бæстæ уыдзæн
сабыр.
Ацы нывтæ та балæвар кæндзыстут уæ дадатæн æмæ уæ
фыдæлтæн.
20-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Мады бон»
Темæ: «Авдæны зарæг». Хи æнкъарæнтæ æмæ мысæнуаты бындурыл ныв кæнын
Нысан:
− Сабиты цæстытыл ауайын кæнын аудæг, рæвдауæг
мады сурæт.
− Рæзын кæнын сабиты хъусдард, эмоцион миддуне.
Музыкалон æмæ визуалон æнкъарæнтæ иу кæнгæйæ,
сабитæн парахат кæнын се сфæлдыстадон фæлгæнæн.
− Хъомыл кæнын уарзондзинады æнкъарæнтæ сылгоймагмæ − мадмæ, кад æмæ йын намыс куыд кæной.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Дыууæ сурæты (мад æмæ саби) пластикон æгъдауæй
иу кæнгæйæ сын равдисын сæ уарзон æнкъарæнтæ
кæрæдзимæ.
2. Хуызиртасынад. Пайда кæнын рæсугъд, фæлæ фæлмæн
зæрдæйыл рæвдауæгау чи æмбæлы, ахæм хуызтæй. Хуызты
руаджы равдисын нывы æнкъарæнтæ æмæ мелодийы характер.
3. Композици. Равдисын сыфыл дыууæсурæтон композици.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын. Хуызфыссынады уаг −
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ныййарæджы характерон схематикон ныв авдæны раз
кæнæ та, йæ сывæллон йæ хъæбысы, афтæмæй.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: авдæн. Музыкалон фон − ирон авдæны
зарæг. Нывгæнджыты репродукцитæ æмæ 5−6-аздзыд
сывæллæтты нывтæ («Мад æмæ саби»; «Ныййарæг мад»).
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы гуашь, хъисойтæ
(рæстæмбис æмæ гыццыл), палитрæ, гыццыл банкæ
донимæ, къухтæсæрфæн.
Ахуыры нывæст
(Зæлы, сабитæ кæй зонынц, ахæм авдæны зарæг. Къорды уаты − авдæн, авдæны − кукла. Хъомылгæнæг æрбады
авдæны цур æмæ йæ узы, кæсы уарзёгой цæстæнгасæй
«сывæллонмæ» æмæ зары. Сисы йæ хъæбысмæ куклайы
æмæ йæ узы, фæстæмæ йæ авдæны бабæтты æмæ
уыйфæстæ сысты йæ разæй.)
Хъ. (сабыр хъæлæсæй). Сабитæ, куыд уæм кæсы, цымæ
абон цы ныв кæндзыстæм? Нæ абоны ахуырæн ахæм темæ
цæмæн равзæрстам? Цавæр мелоди зæлыди ныртæккæ?
С. (ныллæг хъæлæсæй) Уый уыдис авдæны зарæг. Уыцы
зарæг фæзарынц мадæлтæ, сæ гыццыл сывæллæтты куы
схуыссын кæнынц, уæд.
Хъ. Уæдæ абон цы ныв кæндзыстæм?
С. Абон кæндзыстæм мады ныв. Уымæн æмæ тагъд
уыдзæнис сылгоймæгты бæрæгбон − 8-æм мартъи. Мах
дæр нæ мадæлтæн арфæ кæндзыстæм.
Хъ. Мæнæ ныр дæр зæлы рæсугъд уæздан мелоди − ирон
авдæны зарæг. Уæ зæрдæмæ цæуы? Уæ нанатæ ахæм
зарджытæ зарыдысты уæ мадæлтæн, уыдон та сæ фæзарынц
сымахæн, нæ чызджытæ сæ фæзарынц сæ куклатæн æмæ
сæ афтæмæй фæузынц. Фæлæ куы сдынджыр уой, уæд та…
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С. Мах дæр ахæм зарджытæ зардзыстæм нæ сабитæн.
Хъ. Алы адæмыхатмæ дæр ис йæхи авдæны зарджытæ.
Мадæлтæ сæхи æвзагыл фæзарынц сæ сывæллæттæн.
(Равдисын нывгæнджыты репродукцитæ.)
Хъ. Музыкалон ахуыры рæстæг сымах хъуыстат рæсугъд
уырыссаг, украинаг, францусаг зарджытæм. Уыцы
зарджытæ равдыстой, мад йæ сывæллоны куыд фæуарзы,
уый. Сымах дёр уæ мадæлты уарзут?
С. Æз тынг уарзын мæ мады! Мæ разы куы нæ вæййы, уæд
æнкъард фæкæнын. Мæ мадæй зынаргъдæр мын бæстыл
ничи у! Мæ мад у æппæтæй рæсугъддæр æмæ хуыздæр.
Мæ мад мæ тынг бирæ уарзы!
Хъ. Абон сныв кæндзыстут уæ мадæлты. Алчи – йæхи мады:
куыд фæзары зарджытæ, куыд уæ схуыссын кæны, уемæ
куыд фæхъазы, куыд уын фæхъæбыстæ кæны, уыдæттæ
хъуамæ уæ нывты равдисат. Зарæгмæ хъусут æмæ сабыргай заргæ дæр кæнут, æрмæст, авдæны чи хуыссы, уый ма
райхъал кæнут. Куыд ныв кæндзыстæм мады?
С. Æнæхъæн сыфыл − стыр ныв. Уæ зæрдыл æрлæууын
кæнут, цавæр цæстытæ цавæр дзыккутæ, йын ис, йæ мидбылхудт.
(Æркæс фароны 11-æм темæйы 21-аг ахуырмæ.)
Хъ. Арæхстгай ныв кæнут, уæ уарзондæр хуызтæй пайда
кæнгæйæ.
Цавæр хуыз уарзыс фылдæр?
С. Æз − фæлурссырх. Æз уарзын бур. Мæ мад та уарзы
æрвхуыз, ис ын рæсугъд æрвхуыз къаба. Æз æй уыцы къабайы сныв кæндзынæн.
Хъ. Уæхи та афтæ сныв кæнут, цæмæй бæрæг уа, уæ
мадæлты тынг-тынг кæй уарзут, уый.
Уæ нывтæм гæсгæ æз уынын, тынг бирæ кæй уарзут уæ
мадæлты. Тынг хорз сæ сныв кодтат. 8-æм Мартъимæ
сараздзыстæм уæ нывты равдыст.
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21-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Дæсныйæдты дуне»
Темæ: «Дохтыр Айболит». Аргъаумæ гæсгæ хи æнкъарæнты бындурыл ныв кæнын
Нысан:
− Сабиты хæстæгдæр базонгæ кæнын дохтыры
дæсныйæдтæй иу − фосы дохтыры (ветеринар) дæсныйадимæ.
− Рæзын кæнын сабиты хъуыдыкæнынад, сæ фæлгæнæн. Хъазгæйæ сын сæ эмоцион æнкъарæнтæ рæзын
кæнын.
− Цæрæгойты куыд уарзой, куыд сæ хъахъхъæной
æмæ сыл куыд аудой, уыцы хуызы хъомыл кæнын сабиты, гуырын сæм кæнын цымыдисдзинад ветеринары дæсныйадмæ.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Адæймаг æмæ цæрæгойты сурæтæ ныв кæныны арæхстдзинад рæзын кæнын. Се змæлд æмæ адæймаджы
къухамындтæ равдисгæйæ сын банысан кæнын сæ бастдзинад кæрæдзимæ.
2. Хуызиртасынад. Хуызтæ æвзаргæйæ равдисын эмоцион уавæр. Хъæлдзæг æмæ æнкъард хуызтæ.
3. Композици. Сыфыл раст равдисын адæймаджы (Айболиты) æмæ цæрæгойты (сабиты фæндонмæ гæсгæ). Композицийы фæрцы равдисын адæймаг æмæ цæрæгойты ’хсæн
эмоцион бастдзинæдтæ.
Кусæн фæрæзтæ: хуызджын-графикон.
Хуызфыссынады уаг: адæймаг æмæ цæрæгойы схематикон характерон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: К. Чуковскийы чиныг «Доктор Айболит»
хуызджын нывтимæ.
109

Айболиты кукла кæнæ йæ ныв. Аптечкæ (хъазæн хостæ
дæр уæд). Стыр шприц.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, сойджын пастель (мелтæ).
Рагагъоммæйы куыст
Бакæсын К. Чуковскийы аргъау «Дохтыр Айболит». Сабиты хъус æрдарын Айболиты фæлгонцмæ (хъæбатыр æмæ
хæларзæрдæ).
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, мæнмæ гæсгæ ныл цыдæр бæллæх
æрцыд. Æрбакæсут-ма.
(Хъомылгæнæг стъолæй радыгай арæхстгай исы
хъазæнтæ. Сырдтæн сæ дзæмбытæ, хъустæ, къæдзилтæ
æмæ хъуыртæ − бæстытæ. Уыдон сæргуыбырæй, æнкъардæй хуыссыдысты стъолыл. Сабитæ сын тæригъæд
кæнынц, лæгъзытæ сæ кæнынц. Сабитæм гуырын кæнын
аудгæ, рæвдаугæ æнкъарæнтæ «рынчын» хъазæнтæм.)
Хъ. Цымæ цы хабар æрцыд?
С. Æвæццæгæн, рынчын сты нæ цæрæгойтæ-хъазæнтæ.
Хъ. Ныр цы бакæнæм? Чи нын сдзæбæх кæндзæн нæ уарзон сырдты?
С. Дохтырмæ фæдзурын хъæуы.
Хъ. Цæмæн нæ хъæуынц дохтыртæ? Риссаг уколтæ нын
кæнынц, маст хостæ нын раттынц. Кæд сæхæдæг адзæбæх
уаиккой нæ цæрæгойтæ.
С. Нæ, дзæбæх кæнын сæ хъæуы.
Хъ. Æмæ сæ нæхæдæг куы сдзæбæх кæнæм, уæд та? Цытæ
мæм ис, уымæ-ма æрбакæсут.
(Æрцæттæ кæнын аптечкæ: хостæ, стыр шприц
æмæ цъæх хос.)
Хъ. (йæ хъæлæс аивы). Ныртæккæ алкæмæн дæр
кæндзыстæм уколтæ! Байсæрддзыстæм уæ цъæх хосæй,
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фæйнæ 5 кæнæ уын фæйнæ 8 хосы ратдзыстæм, цæмæй
тагъддæр адзæбæх уат!!!
С. Нæ рынчынты дохтыр хъуамæ дзæбæх кæна. Уый зоны,
цавæр хостæ дæттын хъæуы, уколтæ кæнын кæмæн хъæуы,
уый.
Хъ. Сымах раст стут. Мах хъæуы, йæ куыст хорз чи зоны,
ахæм дохтыр.
Дохтыр − уый у дæсныйад. Дунейы ис тынг бирæ хъæугæ
æмæ ахсджиаг дæсныйæдтæ. Ранымайут, цавæртæ дзы зонут.
С. Хъомылгæнæг, хæринаггæнæг, шофыр, уæйгæнæг,
æфсæддон.
(Сабитæ ранымайынц зонгæ дæсныйæдтæ.)
Хъ. Мах алы бон дæр сæмбæлæм, уыцы дæсныйæдтæ кæмæ
ис, ахæм адæмыл. Фæлæ ис ахæм дæсныйад, кæцы аззайы
рохуаты, æрмæстдæр æй æрхъуыды кæнæм, исты нæ куы
сриссы, нæ хъуыртæ, сæр, гуыбын, нæ тæвд куы сбæрзонд
вæййы, уæд. Цымæ куыд хуыйны уыцы дæсныйад?
С. Дохтыр.
Хъ. Фæдзурæм уæдæ дохтырмæ! Фæлæуут-ма. Æмæ
махæн нæ цæрæгойтæ æцæг цæрæгойтæ куы не сты, уыдон
хъазæнтæ сты, æмæ нæ уымæ гæсгæ æндæр дохтыр хъæуы.
С. Дохтыр Айболитмæ фæдзурын хъæуы.
Хъ. Раст загътат! Айболиты тыххæй мах кæсгæ дæр кодтам… Æмæ уæдæ чи уыцы дохтыр Айболит?
С. Уый у аргъæутты сырдтё æмæ фосы дохтыр. Уый у тынг
хæларзæрдæ, чиныг дæр ыл ныффыстой. Уый нын баххуыс
кæндзæн!
Хъ. Хъуыды ма кæнут, кæй дзæбæх кодта, уый?
С. Рувасы, тæрхъусы, бегемоты, хъуджы, бирæгъы, хъæндилы æмæ хæлуарæджы. Се ’ппæты дæр!
(Аргъауы Айболит кæй дзæбæх кодта, уый сæ
зæрдыл æрлæууын кæнынц. Хъомылгæнæг æвдисы чиныд111

жы иллюстрацитæ. Дарддæр чиныг иуварс айсы, цæмæй
чиныгмæ гæсгæ ма сныв кæной.)
Хъ. Фæдзурæм уæдæ Айболитмæ.
С. Дохтыр Айболит! Дохтыр Айболит!
(Хъомылгæнæг райсы Айболиты кукла кæнæ йæ ныв.)
Хъ. Айболит кæй дзæбæх кæны æмæ сæ куыд дзæбæх
кæны, уый абон сныв кæндзыстæм. Алчидæр равзардзæн
цæрæгой æмæ йæ сныв кæндзæн: кæнæ хъуджы, кæнæ
бирæгъы, кæнæ тæрхъусы. Кæй фæнды, уый сныв кæнæд,
Айболит цæрæгойты − къæбылайы, арсы лæппынты, тигры лæппыны куыд дзæбæх кæны, уый. Мæнæ æнкъардæй,
рынчынтæй хуыссынц æмæ кæуынц. Сæ хъуыртæ,
сæ гуыбынтæ риссынц, риссынц сæ къæхтæ æмæ сæ
къæдзилтæ. Тагъддæр хъуамæ сныв кæнæм, Айболит сæ
куыд адзæбæх кодта, уый. Цы сныв кæндзыстæм?
С. Сныв кæндзыстæм, тæвдбарæн сын куыд æвæры, адджын хос сын куыд дæтты, сæ къæхтæ сын куыд бабæтты,
уыдæттæ.
Хъ. Æнæхъæн сыфыл æй стыр сныв кæнут. Дохтыр гыццыл лæппу нæу, фæлæ у ’ас нæлгоймаг. Куыд æй хъæуы
сныв кæнын? Цавæр уæлæдарæсы?
(Сабитæ Айболиты уæлæдарæсмæ кæсынц, хъомылгæнæг сабиты хъус æрдары дохтырты уæлæдарæсы характерон хицæндзинæдтæм.)
С. Урс халат, урс худ. Худыл сныв кæнын хъæуы сырх дзуар (крест). Дохтырмæ вæййы хызын, цæмæй дзы сæвæра
хостæ æмæ тæвдбарæн.
Хъ. Цæрæгойты нывгæнгæйæ хъуамæ хорз ахъуыды кæнат,
цыхуызæнæй сæ равдисдзыстут: æнкъардæй, рынчынæй,
кæугæйæ дохтырмæ куы ’рбацыдысты, æви хъæлдзæгæй,
кæй адзæбæх сты, ууыл цингæнгæйæ, кафгæйæ дохтырæй
куы рацыдысты, уæд. Уымæ гæсгæ ахорæнты хуызтæ дæр
раст равзарын хъæуы.
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Цы ныв кæныс ды?
С. Тæрхъус æрбацыд Айболитмæ, тынг кæуы, уымæн æмæ
йæ къах риссы.
Хъ. Цавæр хуызтæ райсдзынæ, ирд, хъæлдзæг æви æнкъард?
С. Æнкъард хуызтæ.
Хъ. Ды та цы сныв кодтай?
С. Айболит сдзæбæх кодта къæбылайы, æмæ ныр уый
хъæлдзæгæй гæппытæ кæны. Уымæ гæсгæ равзæрстон ирд,
хъæлдзæг, ахорæнтæ.
Хъ. Тынг хорз! Диссаджы рæсугъд нывтæ скодтат! Сымах баххуыс кодтат Айболитæн нæ хъазæн-цæрæгойты
сдзæбæх кæнынмæ. Æцæг сырдты æмæ цæрæгойты чи
дзæбæх кæны, уыцы дохтыр та хуыйны фосы дохтыр, ветеринар. Ныр сымах бамбæрстат, дохтыры дæсныйад куыд
ахсджиаг æмæ хъæугæ у, уый. Рынчын куы уат, уæд-иу
ма тæрсут уколтæй. Дохтыр уæ адзæбæх кæндзæн æмæ та
ногæй уе ’мбæлттимæ хъæлдзæгæй хъаздыстут!
22-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Транспорт»
Темæ: «Космосон науыл балц» (Путешествие на космическом корабле). Фæлгæнæн æмæ фантазийы бындурыл
ныв кæнын
Нысан:
− Уæрæхдæр кæнын сабиты зонындзинæдтæ транспорты хуызты тыххæй (зæххыл цæуæг, уæлдæфы
тæхæг, доныдзæуæг).
Космосон нау у æрцæуинаг дуджы транспорт.
− Рæзын кæнын сабиты фантази, сæ фæлгæнæн, цымыдис æнкъарæнтæ сæм æвзæрын кæнын мкосмосон
темæмæ.
− Гуырын кæнын сабитæм эмоцион ахаст, кæм цæрынц,
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уыцы планетæ Зæхмæ. Цæмæй йæ хъахъхъæной æмæ
йыл аудой.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Равдисын ракетæйы змæлд − хæрдмæ куыд сцæйтæхы,
куыд тæхы. Сабиты ахуыр кæнын гыццыл (стъалытæ,
планетæтæ, науы детальтæ) формæтæ ныв кæнын.
2. Хуызиртасынад. Тæхын куыд æхсызгон у, уый хуызы руаджы равдисын, æрттиваг ахорæнтæй та равдисын
æнахуыр уавæр.
3. Композици. Тæхгæ ракетæ (космосон нау) космонавттимæ
стъалыджын арвы фоныл раст сныв кæнын.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь, æрттивæгтимæ гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын-графикон.
Хуызфыссынады уаг: космосон нау космосы æмæ космонавты схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: нывтæ − космонавт скафандры, космосон
нау, ракетæ, планетæтæ. Глобус. Характерон космосон
музыкæ («Spase», «Enigma» æмæ а. д.)
Райуаринаг: хуызджын гæххæтт А-4, 12 хуызы гуашь,
палитрæ, хъисойтæ (гыццыл æмæ рæстæмбис), донимæ
банкæ, къухтæсæрфæн.
Æрттивæгтимæ гуашы иу къопп.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, абон тынг æнахуыр бон у!
Хъуамæ уат къæрцхъус æмæ лæмбынæг, æз цы зæгъон,
уый раст æххæст кæнат, уымæн æмæ абалц кæндзыстæм
космосмæ, æнæзонгæ дунемæ, дард стъалытæм! Фæнды
уæ?
С. О, тынг нæ фæнды.
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Хъ. Уый тыххæй хъуамæ уæ цæстытыл ауайын кæнат,
цыма æцæг космонавттæ стут. Космосмæ тæхынæн цавæр
уæлæдарæс хъæуы космонавты? Хуымæтæг дарæсы йæ бон
у атæхын?
С. Нæу, уый тыххæй хъæуы сæрмагонд дарæс − комбинезон.
(Равдисын космонавты ныв скафандры мидæг.
Сабитæ лæмбынæг кæсынц космонавты костюммæ.)
Хъ. Космонавты дарæс хуыйны «скафандр».
Уый хъахъхъæны космонавты, йæ буар ын дары хъæугæ
температурæйы. Скафандры космонавтæн йæ бон у гом
космосмæ рахизын. Космонавты уæлæдарæс базыдтам,
ныр та аныхас кæнæм алыхуызон транспорты хуызты
тыххæй. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, цавæр транспорты
хуызтæ зонут, уый.
С. Трамвай, поезд, автобус, машинæ, мотоцикл.
Хъ. Уæд доны цæуæг транспорт та?
С. Нау, бæлæгъ, катер, æфсæддон крейсер.
Хъ. Уæлдæфы тæхæг та?
С. Вертолет, хæдтæхæг.
Хъ. Уыцы транспорты хуызтæй нын искæцы сбæздзæн
космосмæ тæхынæн? Зæгъæм, хæдтæхæг кæнæ вертолёт.
С. Нæ. Мах хъæуы ракетæ. Космосон нау.
Хъ. Мæнæ ахæм вæййы космосон нау.
(Равдисын космосон науы ныв, лæмбынæг ын
æркæсын йæ конструкцимæ, йæ хицæн детальтæм.)
Хъ. Абон сныв кæндзыстут, ахæм науы космосмæ куыд
тæхæм, уый. Цæмæй нæ нывтæ цымыдисагдæр рауайой, уый тыххæй уал уæ ахъуыды кæнын хъæуы, цы ныв
кæндзыстут, ууыл. Дзæбæх æрбадут, бацъынд кæнут æмæ
уæ цæстытыл ауайын кæнут, цыма скафандры мидæг бадут
ракетæйы.
Ныр та уæ рæттæ æрбахгæнут æмæ райдайæм нымайын:
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фондз, цыппар, æртæ, дыууæ, иу… старт! Фæтæхæм!
(Хуыздæр уаид космосон музыкалон фонæй спайда кæнын.)
Хъ. Ракетæ тынг бæрзонд стæхы: бæлæстæй дæр, мигътæй
дæр, суанг ма хæхтæй дæр уæлдæр! Тæхы тынг тагъд,
зæххæй дарддæрæй-дарддæр кæны. Афтæ адард ис нæ
ракетæ, æмæ ма нæм нæ зæххы къори бынтон гыццылæй
зыны. Цы уынут рудзгуытæй-иллюминатортæй?
С. – И тынг бирæ рæсугъд цæхæркалгæ стъалытæ арвыл!
– Æз та уынын Мæйы.
– Æз та − стыр хур.
– Æз та −планетæтæ.
(Сабитæн рæзы сæ фантази, сæ мысæнуат.)
Хъ. (йæ хъæлæс аивы). Æз дæн Зæхх. Æз дæн Зæхх. Чи мæ
хъусы? Космонавттæ, куыд цæуы уæ тахт? Уæ сæртæ нæ
зилынц? Уе ’ппæт дæр æнæниз стут?
С. Тынг хорз хъусæм. Дзæбæх, æнæниз стæм.
Хъ. Уæ зæрдæмæ цæуы космосы тæхын?
С. О, ам тынг рæсугъд у!
Хъ. Хорз уæдæ байгом кæнут ныр уæ цæстытæ. Акæсутма æмæ фенут, ракетæйы рудзынгæй-иллюминаторæй нæм
куыдæй зыны нæ планетæ Зæхх, уый. Космосæй йæ ахæм
гыццылæй куы фенай, уæд бамбардзынæ, уарзын æмæ йæ
хъахъхъæнын кæй хъæуы.
(Хъомылгæнæг æвдисы глобус. Сабитæ йæм хæстæг
æрбалæууынц, æркæсынц, глобусыл цæугæдæттæ,
денджызтæ, фурдтæ æмæ хæхтæ куыд æвдыст цæуынц,
уымæ.)
Хъ. Денджызтæ æмæ фурдтæм космосæй куы ’ркæсай,
уæд æрвхуыз тæппытау зынынц, цæугæдæттæ та − лыстæг
æндæхты хуызæн. Адон та сты хæхтæ. Æз ныртæккæ
ссардзынæн глобусыл, мах кæм цæрæм, уыцы бынат. Цы
хъæуы агурын?
С. Кавказы хæхтæ.
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Хъ. Мæнæ Кавказы хæхтæ. Мæнæ ацы гыццыл стъæлф та
у нæ уарзон Ирыстон. Ныр та æрбадæм, райсæм хъисойтæ
æмæ сныв кæнæм, ракетæ космосмæ куыд тæхы, уый. Йæ
рудзгуытæй та йын кæсæм нæхæдæг − космонавттæ. Ныв
кæнæм космонавты. Æмæ цы уынæм?
С. Стыр хур. Æз ныв кæнын бирæ-бирæ стъалытæ. Адон та
сты алыхуызон планетæтæ.
Хъ. Цытæ ма фенæн ис космосы?
С. Æндæр космосон наутæ.
Хъ. Ныв кæнут. Ноджыдæр ма цы ис сныв кæнæн?
С. Космонавт гом космосмæ куыд рахызт, уый дæр ис сныв
кæнæн.
Хъ. Æнæмæнг, уый дæр æмбæлы сныв кæнын. Нæ балц
у æнахуыр, хъæлдзæг. Уымæ гæсгæ цавæр хуызтæ хъæуы
райсын?
С. Ирд, рæсугъд. Стъалытæ æмæ хур куыд æрттивынц æмæ
цæхæртæ калынц, уый та равдисæн ис æрттиваг гуаштæй.
Хъ. Раст загътат. Космонавттæн се скафандртæ вæййынц
æрттиваг, æвзистхуыз. Абон нын æрттиваг ахорæн тынг
баххуыс кæндзæн. Стъалытæ цæхæртæ калдзысты хуызджын гæххæттыл.
(Райсын хъæуы цавæрфæнды ирд гæххæтт кæнæ та стъалыджын æрвхуыз гæххæтты − алыхуызон фæлгъуыз-мæ.)
Хъ. Сымах сныв кодтат æрымысгæ балц стъалытæм.
Фæлæ, æрмæст космонавттæ нæ, фæлæ, кæй фæнды, уыдон
дæр хатгай вæййы афтæ, атæхынц космосмæ экскурсийы.
Чи зоны, сымах дæр, куы сдынджыртæ уат, уæд атæхат
космосмæ, æмæ уæд уæ зæрдыл æрлæудзысты нæ диссаджы нывтæ, нæ бæллицтæ.
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23-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Уалдзæг»
Темæ: « Æз садзын». Бафиппайд æууæлтæ æмæ хи æнкъарæнты бындурыл ныв кæнын.
Нысан:
− Рагуалдзæджы иумæйг миниуджытæ фæлхат кæнын.
Сабиты хъус æрдарын дыргъдæттæ æмæ цæхæрадæтты
уалдзыгон куыстыты афонмæ.
− Рæзын кæнын сабиты хъусдард æрдзмæ, сæ алфамбылай адæмы цардмæ. Сабиты цымыдис кæнын æрдзы
фæзындтæ æмæ миниуджытæ базонынмæ.
− Куыстуарзон куыд уой, хистæртæн сæ куысты мидæг
æххуыс куыд кæной, уыцы хуызы сæ хъомыл кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Фæлгонцтæ кæныны арæхстдзинæдтæ сæм рæзын кæнын.
Архайын фигурæты змæлд равдисын.
2. Хуызиртасынад. Æрдз йæ фынæйæ кæй райхъал,
уыцы циндзинад равдисын хуызты руаджы − фылдæр ирд
хуызтæ, уалдзыгон фæлгъуызтæ.
3. Композици. Дыууæ фигурæйы дыргъдоны кæнæ цæхæрадоны раст равдисын. Сæ бастдзина сын сæ архайд æмæ
нывы мидисы руаджы банысан кæнын.
Кусæн фæрæзтæ: сойджын пастель (мелтæ).
Хуызфыссынад: хуызджын-графикон.
Хуызфыссынады уаг − зайæгойты æмæ фигурæты схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: уалдзыгон æрдзы нывтæ (хуызистытæ).
Уалдзыгон къалиу сыфтæртимæ. Уалдзыгон дидинджыты (малусæг…) баст . Алыхуызон хъазæнтæ (ведра,
халамæрзæн, донпырхгæнæн, гыццыл белтæ).
Къалиутыл бадæг цъиуты нывтæ (хуызистытæ). Хуыздæр
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уаид − декоративон цъиутæ, алыхуызон бумбулитæ
сын куыд уа, афтæ. 5−6-аздзыд сабиты нывтæ кæнæ
нывгæнджыты уацмысты репродукцитæ «Уалдзæджы»
темæйыл.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, сойджын пастель (мелтæ).
Рагагъоммæйы куыст
Тезгъогæнгæйæ сабиты хъус æрдарын ног æвзартæм,
бæлæстыл æмæ къутæртыл цы ивддзинæдтæ æрцыд,
уымæ. Исты ныссадзын (хъæдындз, хъæдур, тюльпан æмæ
а. д.) æмæ, æвзартæ куыд фæзынынц, уымæ цæст дарын.
Мæргътæ уалдзæджы сæхи куыд дарынц, уымæ сабиты
хъус æрдарын.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, ныртæккæ цавæр ивддзинæдтæ æрцыдис
æрдзы?
С. Ралæууыд уалдзæг.
Хъ. Æмæ йæ куыд базыдтам? Цы аивта нæ алыварс? Радзурут. Цавæр у хур?
С. Хур у ирд æмæ хъарм. Æппæтыл дæр йæ хъарм æххæссы.
Хъарм, бæзджын дарæс кæнын нæ нал хъæуы.
Хъ. Мит та цы фæцис?
С. Мит атади, тæдзынджытæ тæдзынц, къададæттæ уайынц.
Хъ. Тезгъо куы кодтам, уæд зæххыл уæ цæст ницæуыл
æрхæцыд?
С. Зæххæй скастысты ног æвзартæ. Кæрдæг фæцъæх. Ракалдтой фыццаг дидинджытæ.
(Сабитæй алчидæр фæзæгъы цавæрдæр миниуæг. Характерон миниуджытæм гæсгæ рауайы уалдзæджы сурæт.)
Хъ. Уæд бæлæстæ та куыд аивтой?
С. Бæлæсты къалиутæ фæкъуыбар сты æмæ нæрсынц.
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Кæмдæрты фыццаг сыфтæртæ фæзынд.
Хъ. Уалдзæджы бæстæ æрыхъал вæййы йæ тарф фынæйæ.
(Хъомылгæнæг равдисы уалдзыгон рæсугъд нывтæ кæнæ
хуызистытæ.)
Хъ. Æрдз та ног æрыхъал: судзинтау сæ сæртæ сдардтой
ног кæрдæджы хæлттæ, бæлæсты къалиутыл къуыбæрттæ
нæрсынц, фæзындысты ног гыццыл, ирд сыфтæ. Мæнæ
ахæмтæ. Ракалынц фыццаг уалдзыгон дидинджытæ.
(Хъомылгæнæг æвдисы сыфтимæ къалиу æмæ уалдзыгон дидинджыты баст.)
Хъ. Цы зæгъдзыстут цъиуты тыххæй та?
С. Цъиутæ æрбатæхынц хъарм бæстæй. Скæнынц
ахстæттæ, цин кæнынц хуры хъармыл − зарынц, цъыбарцъыбур кæнынц.
Хъ. Уæд адæм та цы фæкусынц уалдзæджы?
С. Адæм бавналынц сæ уалдзыгон куыстытæм: кусынц
дыргъдæтты, цæхæрадæтты. Садзынц алыхуызон халсартæ.
Хъ. Цæмæй фæззæджы хъæздыг тыллæг æрæмбырд кæной,
уый тыххæй сæ уалдзæджы хъæуы хорз бакусын − ныссадзын, байтауын. Сымахæй исчи æххуыс фæкæны хистæртæн
цæхæрадоны куыстыты?
С. – Æз мæ нанаимæ ныссагътон хъæдындзы хуым.
– Мах та мæ мадимæ нæ рудзынджы бын дидинджытæ
ныссагътам æмæ æнхъæлмæ кæсæм сæ ракалынмæ.
Хъ. Диссаг та куыд нæ у, æхсынæны кæнæ хъæдуры
нæмыгæй æнæхъæн къутæр æрзайы. Хъуыды ма кæнут,
хъæдындз æмæ хъæдур куы ныссагътам, уый? Хъæдындзы
цъæх сыфтыл тынг цин кодтам не ’ппæт дæр. Уæ зæрдыл
ма лæууы, куыд садзын хъæуы, уый?
С. Гыццыл белæй уал зæхх скъахын хъæуы.
Хъ. Раст загътат. Зæхх хъуамæ уа фæлмæн æмæ хæмпус.
С. Уыйфæстæ зæххы скæнын хъæуы гыццыл дзыхъхъ.
Уым хъуамæ нывæрай тауинаг мыггаг кæнæ хъæдындзы
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бын æмæ йæ сыджытæй бамбæрзай.
Хъ.
Æмæ йын æндæр ницыуал хъæуы, йæхæдæг
æрзайдзæн?
С. Не ’рзайдзæн, хъæуы æм зилын − дон кæнын, рувын.
Хъ. Уæд дидинджытæ та цæмæн ныссадзынц?
С. Цæмæй рæсугъд уа. Нæ хæдзæртты дуармæ, уынгты æмæ
парчы дидинджытæ рæсугъд æмæ аив кæнынц нæ горæт.
Гагадыргътæ, халсартæ, хъацæнтæ пайда сты адæймаджы
æнæниздзинадæн. Мæ нана афтæ фæзæгъы: «Адæймаг
йæхæдæг цы æрзайын кæна, уый хæрзарддæр вæййы».
Хъ. Цæй ныр та сныв кæнæм цæхæрадæттæ æмæ
дыргъдæтты уалдзыгон куыстытæ. Сныв кæнут,
уырыдзытæ, хъæдындз, гагадыргътæ æмæ дидинджытæ
куыд фæсадзынц, уый. Кæй цы фæнды ныссадзын, уый
сныв кæнæд. Сывæллæттæ, цымæ иунæгæй æнцон у садзын?
С. Иумæ æнцондæр у, хъæлдзæгдæр.
Исчи дын æххуыс куы кæна, уæд тагъддæр æмæ æнцондæр
у кусын.
Хъ. Мæнмæ гæсгæ, сымах хорз æххуысгæнджытæ стут
уæ ныййарджытæн, уæ нанатæ æмæ бабатæн. Куыд сын
æххуыс кæнут, уый сныв кæнут: иумæ куыд садзут, дон
куыд хæссут. Цымæ цавæр кусæнгæрзтæ хъæуы садзгæйæ?
С. Бел − зæхх къахынмæ; халамæрзæн − зæхх лæгъз
кæнынмæ. Хъæуы ма донпырхгæнæн æмæ ведра.
Хъ. Махмæ дæр ис кусæнгæрзтæ. (Æвдисы хъазæн
кусæнгæрзтæ.)
Мæнæ гыццыл бел. Белæй куыд къахын хъæуы, уый нын
чи равдисдзæн?
Ныр та, халамæрзæнæй куыд кусын хъæуы, уый равдисут.
(Сабитæ æвдисынц архайд. Хъомылгæнæг сабиты хъус
æрдары, кусгæ-кусын адæймадзжы бкары хæйттæ куыд
змæлынц, уымæ.)
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Хъ. Садзынæн дзыхъхъытæ куыд къахут, уый дæр сныв
кæнут æмæ, халамæрзæнæй зæхх куыд лæгъз кæнут, уый
дæр. Мæнæ ай та у донпырхгæнæн, дидинджытыл дзы дон
фæкæнæм. Чи зæгъдзæн, дидинджытыл донпырхгæнæгæй
цæмæн фæкæнынц дон?
С. Дон дзы лыстæг хуынчъытæй къæвдайау кæлы æмæ
дидинæджы мæнгæфсон сыфтæ нæ хъыгдары.
Хъ. Дидинджытыл дон куыд кæнут, уый дæр сныв кæнут.
Кæй фæнды, уый сныв кæнæд, дидинджытæ клумбæйы
куыд æрзадысты, уый, уырыдзытæ æмæ хъæдындзтæ та −
хуымы.
Сныв кæнут дыргъдон: мæнæргъыйы къутæртæ æмæ дыргъ
бæлæстæ. Цавæр дыргъ бæлæстæ зонут?
С. Фæткъуыбæлас. Бал бæлас. Кæрдо бæлас.
Хъ. Бæлæстыл − цъиутæ. Цымæ цы кусынц?
С. Сæхицæн ахстæттæ кæнынц, цъыбар-цъыбур кæнынц.
Хъ. Цымæ цæуыл зарынц, байхъусæм-ма сæм…
(Равдисынц къалиуыл бадæг декоративон цъиу кæнæ та
ныв.)
С. Уыдон уалдзæгыл цин кæнынц.
Хъ. Мæнмæ гæсгæ, уыдон сымахæн арфæтæ кæнынц,
зайæгойтæ кæй садзут æмæ сæм кæй зилут, стæй уæ архайд рæсугъд сныв кæнын кæй зонут, уый тыххæй.
Сныв кæнæм цъиуты дæр. Уыдон сты дыргъдæтты æмæ
цæхæрадæтты æххуысгæнджытæ − уидзынц зианхæссæг
лыстæг цæрæгойты. Цавæрты?
С. Уаллæтты, хъæндилты, зулчъыты.
Хъ. Нæ дыргъдоны цæрдзысты цъиутæ, хъахъхъæндзысты
нын нæ тыллæг æмæ нын зардзысты алыхуызон уалдзыгон
зарджытæ сæ зæлланг хъæлæстæй.
Сывæллæттæ цымæ уалдзæгæн йæ сæйраг хуызтæ цавæртæ
сты? Æрбакæсут-ма. Тар хуызтæ нæ райсын хъæуы?
С. Мах райсын хъæуы ирд, хъæлдзæг, рæвдаугæ хуызтæ.
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Уалдзыгон хур йæ тынтæй рæвдауы алкæйы дæр, срухс
кæны адæмы зæрдæтæ. Уымæ гæсгæ алцыдæр хъуамæ уа
ирд æмæ рæсугъд.
24-æм ахуыр

Иумæйаг темæ: «Уалдзæг»
Темæ: «Хъæддаг сырдты цард уалдзыгон»
Нысан:
− Хъæддаг сырдты цардыл дзургæйæ, уæрæхдæр
кæнын сабиты зонындзинæдтæ уалдзæджы тыххæй.
− Рæзын кæнын сабиты фæлгæнæн, хъуыдыкæнынад.
− Гуырын сæм кæнын цымыдисдзинад цардæгас
æрдзмæ, хъæды цардмæ.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Сабиты ахуыр кæнын хъæддаг сырдтæ ныв кæнын. Сæ
фезмæлды пластикæйы фæрцы сын равдисын сæ эмоцион
æмæ туг хæстæг бастдзинад (рувас йæ лæппыны стæры,
тæрхъусы лæппынтæ сæ мадмæ сæхи нылхъывтой æмæ а.
д.).
2. Хуызиртасынад. Цæрæгойты характерон ахуырст
равдисын хуызты руаджы. Хъисойы кæронæй лыстæг
хæххытæ кæнгæйæ, равдисын цæрæгойты хъуын.
3. Композици. Хъæды фоныл иу сюжетæй баст цæрæгойты
цалдæр нывы (бинонтæ) раст равдисын сыфыл.
Кусæн фæрæзтæ: сойджын пастель (мелтæ).
Хуызфыссынад: хуызджын-графикон.
Хуызфыссынады уаг − хъæддаг сырдты схематикон ныв сæ
характерон бæрæг детальтимæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: уызын фæндонмæ гæсгæ, æндæр исты
цæрæгой дæр рацсæн ис − хъазæн кæнæ ныв.
Нывтæ (рувас æмæ тæрхъус сæ лæппынтимæ, арс йæ
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лæппынтимæ, саг йæ лæппынимæ, æхсæрсæттæг йæ
лæппынтимæ).
Райуаринаг: гæххæтт А-4, сойджын пастель.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, куыд хорз у, уæлдзæг нæм кæй æрцыд!
Уалдзæджы æрдз аивы йæ дарæс! Сымах дæр æй бафиппайдтат? Радзурут-ма.
(Сабитæ ранымайынц уалдзæджы сæйраг миниуджытæ.)
Хъ. Уыдæттæ кæм ис фенæн?
С. Уыдёттё фенæн ис рудзынгæй кæсгæйæ, рёвдауёндонмæ
цæугæйæ, кæрты кæнæ парчы тезгъо кæнгæйæ. Æз парчы федтон сау цъиутæ. Мæ мад мын загъта, зуыдон, дам,
æрбатахтысты хъарм бæстæй, хуссарæй. Махмæ та малусæг
дидинæг ракалдта. Тезгъо куы кодтам, уæд хур афтæ ирдæй
ныккасти, æмæ йæм цæстытæ кæсын нæ фæрæзтой.
Хъ. Уалдзæджы цы ивддзинæдтæ æрцæуы нæ алыварс,
уый уынæм. Фæлæ цымæ хъæддаг сырдтæ та цы ми
кæнынц хъæды? Махæн уый тынг цымыдисаг у, фæлæ
сæ алкæд нæ бон фенын нæу. Уæдæ цы бакæнæм? Цæй
æмæхъæды цæрджытæй искæйы бафæрсæм. Æвæццæгæн
уый уыдзæн уызын. Уызын у тынг æмбаргæ. Бон-изæрмæ
æнцад нæ бады, рауай-бауай кæны йæ лыстæг къæхтыл
хъæды астæуты æмæ хъæды хабæрттæ иууылдæр зоны.
Мæнæ ахæм у уызын! (Æвдисы картонæй лыггонд уызыны
стыр ныв кæнæ та хъазæн уызын. Баивын æй ис æндæр
хъазæнæй дæр – рувасæй, сагæй, æхсæрсæттæгæй.)
Хъ. Уæ зæрдæмæ цæуы?
С. О, тынг! Ис ын гыццыл цыргъ фындз, фæрдгуыты
хуызæн цæстытæ – саутæ, æрттивæгтæ.
Хъ. Уæдæ йæ бафæрсæм, хъæды сырдтæ куыд цæрынц,
уымæй. Фæлæ нæ уызын хъæрæй дзурын нæ зоны. Уый
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уын уæ хъусы сабыргай дзурдзæн, сымах та йæ бæсты дзуапп дæтдзыстут. Разы стут? Раттут æм уæдæ фарст.
С. Зæгъ-ма нын, уызын, тæрхъус уалдзæджы куыд цæры
хъæды?
Хъ. Кæй фæнды уызыны бæсты дзуапп раттын?
(Дзуапп раттын кæй фæнды, уыцы сывæллонмæ
хъомылгæнæг бахæссы уызыны æмæ йын æй йæ хъусмæ бадары, уызын ын цыма исты дзуры, афтæ. Хъомылгæнæг
æххуыс кæны сабитæн. Гæнæн ис, уызын «сусæгæй дзура» хъомылгæнæджы хъусы дæр, афтæмæй хъомылгæнæг
баххæст кæны сабиты дзуæппытæ.)
С. Æрæджы хъæды æрдузы федтон тæрхъусты. Уыдон сæ
зымæгон урс кæрцытæ баивтой фæныкхуызтæй…
Хъ. Зымæгон урс митыл тæрхъустæ сæ урс кæрцыты нæ
фæзынынц. Уалдзæджы та сæ фæныкхуыз кæрцыты нæ
фæзынынц къутæрты бынæй.
С. Уыдон рувæстæ æмæ бирæгътæй бамбæхсынц.
(Хъомылгæнæг æвдисы ныв «Тæрхъус йæ лæппынтимæ».)
Хъ. Кæй ма фæнды фарст раттын?
С. Уызын, зæгъ-ма, рувас-бурварс та куыд цæры?
Хъ. Нæ хинæйдзаг рувас?
С. Æз фæцæйуадтæн рувасы хуынчъы рæзты æмæ дзы ауыдтон рувасы лæппынты.
Хъ. Уыдон дæр сты бурдзалыг, фæлмæн хæмпус къæдзилтæ
сын. Сæ хиннæйдзаг æмæ цымыдис бырынчъытæ
æппынæдзух радар-радар кæнынц хуынкъæй…
(Æвдисы ныв «Рувас йæ лæппынтимæ».)
Хъ. Мæнæ ахæмтæ сты. Уæд мадæл арс та? Уый та куыд
цæры уалдзæджы?
(Хъомылгæнæг хъазæн хуызы сæвæры алы дзуапп дæр.)
С. Мит куы атади, уæд мадæл арс йæ хуыккомæй рацыд.
Йемæ та – йæ лæппын, хæмпус, зылынкъах Арсæмæг.
(Цæмæй раст сныв кæной алы сырды дæр, уый тыххæй
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сын сæ миниуджытæ хъуамæ сæ цæстытыл ауайын
кæной: бурдзалыг, даргъхъус, худæг, хинæйдзаг, хæмпус…)
Хъ. Мæнæ ахæм у арсы лæппын.
(Æвдисы ныв «Арс æмæ йæ лæппын».)
Хъ. Стыр бузныг, уызын. Ды тынг зондджын дæ, алцы дæр
зоныс. Алы фарстæн дæр дзуапп радтай. Сабитæ, æмæ уæ
уæд йæхи бинонты тыххæй нæ фæнды бафæрсын уызыны?
С. Уызын, зæгъ-ма, ды та куыд цæрыс? Куыд сты дæ
бинонтæ?
С. Тынг хорз сты мæ бинонтæ. Æрбакæсут-ма, мемæ кæй
æрбакодтон, уымæ.
(Хъомылгæнæг æвдисы картонæй лыггонд лæппын уызынты нывтæ кæнæ иу ныв «Уызыны бинонтæ».)
Хъ. Мит атади. Сыфтæрты бын ссарæн ис хæрзад гыркъотæ.
Уалдзыгон хуры хъарммæ æхсызгонæй мæ сындзытæ
хъарм кæнын. Сывæллæттæ, уызын уæ фæрсы: «Сымахæй
исчи сныв кæндзæн мæ бинонты?»
С. Æз сныв кæндзынæн! Æз дæр æнæмæнг!
Хъ. Абон мах ныв кæндзыстæм хъæддаг сырдты бинонты.
Иу хатт-ма сæ ранымайут, хъæддаг сырдтæй кæй зонут, уыдоны.
С. Арс, тæрхъус, уызын, æхсæрсæттæг, рувас, бирæгъ, саг.
(Хъомылгæнæг æвдисы, цы нывтæ ма нæ равдыста, уыдон.)
Хъ. Ныр та уал равзарут, цы ныв кæндзыстут, уый: рувасы йæ лæппынтимæ, арс æмæ йæ лæппыны æви саджы йæ
лæппынимæ. Æнæмæнг хъуамæ исчи ныв кæна уызыны
бинонты дæр, науæд фæтæргай уыдзæн уызын.
Райдайæм ныв кæнын. Алчи дæр равзæрста, цы ныв
кæндзæн, уый? Иу хатт ма æркæсæм нæ сырдтæм.
Дæу фæнды уызыны сныв кæнын. Цæмæ гæсгæ йæ
базондзыстæм уызыны? Уызынæн цы у сæйрагдæр?
С. Йæ судзинтæ.
Хъ. Тæрхъусæн та?
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С. Даргъ хъустæ.
Хъ. Рувасæн та?
С. Йæ бур хæмпус къæдзил.
Хъ. Æмæ йæ цæмæн хъæуы?
С. Фæдисæттæ йæ куы расурынц, уæд дзы йæ фæдтæ
амбæрзы.
Хъ. Уæд сагæн та?
С. Бæлæсты ’хсæн æмбæхсынæн сагæн ис стыр къабузджын сыкъатæ.
Хъ. Уæд арсы та цавæр миниуджытæм гæсгæ ис базонæн?
С. Арс у стыр, зылынкъах, нард. Рахаубахаугæнгæ цæуы
æмæ богътæ кæны.
(Хъомылæгнæг сабиты хъус æрдары сырдты характерон миниуджытæм.)
С. Æз арсы ныв кæндзынæн. Арсы цирчы федтон, уый уым
кафыд æмæ велосипедыл цыдис.
Хъ. Арс тынг бирæ уарзы адджинаг. Уарзы мæнæргъытæ,
хъæддаг мыдыбындзытæн сæ мыд адавы. Гъе, ахæм у арс.
Хъæды цæрджыты сныв кæнут æрдузы. Уадз æмæ сæхи
хурмæ тавой. Рагуалдзæг нырма афтæ тæвд нæ вæййы,
кæмдæрты ма мит дæр фенæн ис.
Сныв кодтат? Ныр та æркæсæм æмæ сбæрæг кæнæм, цымæ
алцы дæр раст сныв кодтат? Ницы уæ ферох? Банымайæм,
цал къахы сныв кодтат? Къæдзилтæ та? Уæд хъустæ та?
(Сабитæ, цы сырдты сныв кодтой, уыдонæн нымайынц
сæ цæстытæ, сæ дзæмбытæ, сæ хъустæ. Кæд сæ исты
ферох, уæд дарддæр ныв кæнынц.)
Хъ. Тынг хорз! Хъæддаг сырдтæ хъæды кæй цæрынц, уымæ
гæсгæ ма бæлæстæ дæр сныв кæнут.
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25-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Уалдзæг»
Темæ: «Дидинæфтауæг дыргъдон». Натурон Фиппайды бындурыл æмæ зæрдывæрдæй ныв кæнын
Нысан:
− Дарддæр сабиты зонгæ кæнын уалдзæджы сæйраг
миниуджытимæ. Бæлæсты хуызты тыххæй зонындзинæдтæ уæрæхдæр кæнын.
− Рæзын кæнын сабиты хъусдард, цæстуынгæ зæрдылдард. Сæ бон куыд уа æрдзон формæтæ кæрæдзиимæ
абарын, анализ сын скæнын, сæ характер æмæ силуэттæм гæсгæ сын сæ хицæндзинæдтæ ссарын.
− Ахуыр сæ кæнын æрдзы рæсугъддзинад æнкъарын,
хъомыл сæм кæнын алфамбылай дунейы поэтикон
æнкъарынад.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Бæлæстæ ныв кæныны арæхстдзинæдтæ: бæласы арæзт, йæ
силуэт, æрдзон хæххыты пластикæ. Сабиты хъус æрдарын
гыццыл нывтæм (дидинджытæ, сасчытæ).
2. Хуызиртасынад. Уалдзæджы равг æвдисæг хъæлдзæг,
зæрдæхцон, рæвдаугæ хуызтæ.
3. Композици. Сыфыл раст сныв кæнын цалдæр
дидинæфтауæг бæласы. Уалдзæджы æууæлтæ равдисын −
сасчытæ æмæ мæргътæ, ирд, ног цъæх кæрдæг æмæ а. д.
Равдисын уалдзыгон æрдзы сурæт.
Кусæн фæрæзтæ: хуызджын фломастертæ.
Хуызфыссынад: хаххон − графикон ахуырсты элементтимæ. Хуызфыссынады уаг − дидинæфтауæг бæлæсты схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: бæласы ныв (хуызист). 3−4 алыхуызон
бæласы нывтæ: тулдз, бæрз, хæрис, наз. Дидинæфтауæг
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уалдзыгон бæласы ныв (хуызист).
Дыргъ бæласы дидинæфтауæг къалиу. Дыргъты муляжтæ
(чылауи, кæрдо, бал, чъерами, фæткъуы æмæ а. д.)
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы фломастертæ.
Рагагъоммæ куыст
Тезгъойы рæстæг æркæсын дидинæфтауæг дыргъ
бæлæстæм. Бæлæсты дидинджыты рæсугъд тæф банкъарын. Бафиппайын сасчыты.
Бахæссын мидæмæ, агъуыстмæ дидинæфтауæг къалиу.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, мах бæлæстæ ныв кæнын зонæм. Куыд
сæ хъæуы ныв кæнын? Бæласæн цытæ ис?
(Хъомылгæнæг сабитæм æвдисы бæласы ныв, сæ хъус сын
æрдары бæлас цавæр хæйттæй арæзт у, уымæ.)
Хъ. Бæласы зæнг − стыр æмæ фидар. Уымæй цæуынц
къалиутæ. Стыр къалиутæй цæуынц къаддæртæ, уыдонæй
та − бынтон лыстæг къалиутæ, уыдоныл − сыфтæртæ,
гыркъотæ, дыргътæ.
(Æркæс кæстæр къорды 3-аг темæйы 6-æм ахуыр.)
Хъ. Равдисут-ма, цавæртæ вæййынц бæрзонд бæлæстæ, сæ
къалиутæй хуры тынтæм сæхи куыд ивазынц, рог дымгæ
сæ куыд баузы, уый.
(Сабитæ бæлæстау сæхи хæрдмæ ивазынц, слæууынц сæ
къах фындзтыл, се ’нгуылдзтæ − «къалиутæ» базмæлын
кæнынц.)
Хъ. Цавæр бæлæсты нæмттæ зонут?
С. Бæрз, тулдз, наз, фæткъуы.
Хъ. Æз уæм равдисдзынæн цалдæр бæласы нывы, сымах та
базонут, цавæртæ сты, уый.
(Хъомылгæнæг æвдисы сæ бакастмæ гæсгæ алыхуызон 3−4
бæласы нывы: фидар тулдз, лыстæг бæрз бæлас, хæмпус
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наз, донхæрис. Сабитæ бæлæстæ абарынц сæ силуэт æмæ
сæ бакастмæ гæсгæ. Сæ цæстуынгæ хъуыдыкæнынад
афтæмæй активондæр кæны. Хъомылгæнæг сын æххуыс
кæны раст дзуæппытæ дæттынæн.)
Хъ. Тынг хорз. Раст дзуæппытæ радтат. Цæмæй хицæн
кæнынц ацы бæлæстæ кæрæдзийæ? Куыд базонæм,
бæлæстæй тулдз кæнæ наз, фæткъуы бæлас бæрз кæцы у?
Алкæцыйæн дæр сæ ис зæнг, къалиутæ, сыфтæ.
С. Бæлæстæ алыхуызæттæ сты. Тулдз − дынджыр, тыхджын, фидар. Фæткъуы бæласыл фæткъуытæ ис. Бæрз
бæлас − лыстæг, бæрзонд, урс. Донхæрисæн йæ лыстæг
къалиутæ сæхи бынмæ ивазынц − донмæ, зæхмæ, ис ын
æнкъард хуыз. Бæлæстæн сæ сыфтæ дæр сты алыхуызон.
Назæн та сыфты бæсты ис судзинтæ, сындзытæ.
Хъ. Ныртæккæ у уалдзæг. Бæлæстæ æрыхъал сты сæ
зымæгон фынæйæ. Æмæ цымæ уый цæмæй бæрæг у?
С. Бæлæсты къалиутыл нæрсынц къуыбыртæ, къуыбыртæй
фæзыны гыццыл кæрдæгхуыз сыфтæ. Махæн та нæ
хæдзары дуармæ бал бæлас дидинæг акалдта. Уый вæййы
уалдзæджы.
Хъ. Бæлæстæ кæцыфæнды афæдзы афон дæр тынг рæсугъд
вæййынц. Мах фæззæджы ныв кодтам зæринхуыздарæс
бæлæстæ. Бæлæстæ æнæ сыфтæртæй дæр ныв кодтам. Æмæ
бæлæстæ æнæ сыфтæй кæд вæййынц?
С. Зымæджы. Бæлæстæн сæ фæззыгон бур сыфтæ
æрызгъæлынц, æмæ бæлæстæ бафынæй вæййынц.
Хъ. Абон мах ныв кæндзыстæм дидинæфтауæг дыргъдон.
Цавæр бæлæстæ зайы дыргъдоны? Хъæды цавæртæ зайы,
ахæмтæ? Бæрз бæлæстæ, тулдзытæ æмæ назтæ?
С. Нæ! Дыргъдоны ныссадзынц, дыргътæ цы бæлæстыл
зайы, ахæмтæ − фæткъуы бæлæстæ, бал бæлæстæ,
чылауибæлæстæ.
(Сабитæ ранымайынц дыргъ бæлæстæ, хъомылгæнæг та
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сæм æвдисы дыргъты муляжтæ.)
С. Кæрдо, чъерами, алтъами, бал, чылауи.
Хъ. Сымах бæлæсты тыххæй тынг хорз радзырдтат.
Æцæгæйдæр тулдз у æппæтæй дынджырдæр, фидардæр,
тыхджындæр, раст богалы хуызæн. Уый нæ тæрсы
дымгæтæ æмæ тыхджын къæвдатæй. Бæрз бæлас у лыстæг,
мæнгæфсон, урс-урсид, хæрзконд, раст чындздзон чызгау.
Æмæ уæд фæлурссырх дарæсы, дидинджытæй æмæхгæд
цы бæлас у, уый та куыд схонæн ис?
(Равдисын дидинæфтауæг бæласы ныв.)
Хъ. Кæимæ йæ абардзыстæм?
(Æркæс 3-аг темæйы 3-аг ахуырмæ.)
С. Чындзимæ.
(Сабиты сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад рæзы, цы феной, уый анализ куы кæной æмæ йæ æндæр предметимæ
абарын куы зоной, уæд.)
Хъ. Уæдæ ныв кæнæм дыргъдон, бирæ алыхуызон
дидинæфтауæг бæлæстæ. Цавæртæ сты, уый ма уæ зæрдыл
æрлæууын кæнут.
С. Фæткъуы бæлас, чылауи бæлас, кæрдо бæлас, бал бæлас.
Хъ. Бæлæстæ куыд райдайдзыстут ныв кæнын?
С. Фыццаг ныв кæнæм бæласæн йæ зæнг, уыйфæстæ йæ
къалиутæ, уыцы къалиутыл та − лыстæгдæр къалиутæ, уыдоныл та − фæлурс-сырх дидинджытæ.
Хъ. Ныв кæнæм бæлæстæ. Бæлæстыл та − рæсугъд
дидинджытæ. Сывæллæттæ, бæлæстæ дидинæг куы
фæкалынц, уæд сæ хæрздæфмæ чи æрбатæхы дыргъдонмæ?
С. Гæлæбутæ, мыдыбындзытæ, хъæндилтæ.
Хъ. Цæмæн?
С. Цæмæй дидинджыты адджын донæй сæхи бафсадой!
Мыдыбындзытæ та йæ нуазгæ нæ фæкæнынц, уыдон æй
æрæмбырд кæнынц æмæ дзы мыд скæнынц.
(Æркæс кæстæр къорды 14-æм темæйы 26-æм æмæ 27-æм
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ахуыртæм.)
Хъ. Уыцы адджын дон хуыйны «нектар». Гæлæбутæ æмæ
мыдыбындзытæ цæмæй базонынц, бæлæстæ дидинæг
акалдтой, уый? Нæ цæстытæ куы бацъынд кæнæм,
уæд цымæ мах дæр базондзыстæм, нæ къорды уаты
дидинæфтауæг къалиу ис, уый? Бафæлварæм.
(Сабитæ бацъынд
кæнынц сæ цæстытæ.
Хъомылгæнæг сабиты рæзты рахæссы дидинæфтауæг
бæласы къалиу.)
С. Дидинджытæн ис тынг хæрздæф.
Хъ. Байгом кæнут уæ цæстытæ.
С. Дидинджытæ сæ адджын тæфæй æрбамбырд кæнынц
мыдыбындзыты, гæлæбуты æмæ æндæр сасчыты.
Хъ. Дидинджыты тынг фæнды, цæмæй сæ мах сныв кæнæм.
Ныв кæнæм мыдыбындзыты, рæсугъд гæлæбуты. Сныв сæ
кæнут, дыргъдонмæ куыд зилдух кæнынц, афтæмæй.
(Сабитæ ахуыр кæнынц гыццыл детальтæ ныв
кæнын: рихитæ, къæхтæ, базыртыл рæсугъд нывтæ.)
Хъ. Ма уæ ферох уæд хур сныв кæнын дæр, цæмæй не
’ппæты дæр тава. Цæмæн нæ хъæуы хур?
С. Цæмæй бæлæсты дыргътæ тагъддæр сцæттæ уой.
26-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Æрдз»
Темæ: «Кæсæгтæ». Фиппайды бындурыл ныв кæнын
Нысан:
− Сабиты хæстæгдæр базонгæ кæнын цардæгас æрдзы
иу хаимæ − доны цы цæрæгойтæ цæры, уыдонимæ.
Доны ахадындзинад адæймаджы, цæрæгойты æмæ
зайæгойты царды.
− Рæзын кæнын сабиты хъусдард, амонын сын æрдзы
объекттæн сæ конд æмæ арæзты хицæндзинæдтæ иртасын æмæ абарын зонын.
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− Гуырын кæнын сабитæм цымыдисдзинад денджызы
цæрджытæм.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Сбæрæг кæнын æмæ равдисын кæсаджы арæзт. Тангдæр
сын сæ хъус æрдарын бæрæг детальтæм (къæдзил, хæрв −
чешуя, ленкгæнæнтæ − плавники).
2. Хуызиртасынад. Объекттæн сæ æрдзон хуыз фиппайын
(кæсæгтæ, сæтæлхъузджытæ, лыстæг дуртæ). Сабиты
хъус æрдарын кæсæгты алыхуызон рæсугъд хуызтæм.
3. Композици. Гæххæтты сыфыл равдисын асæй алыхуызон цалдæр кæсаджы (стыр − сæйраг æмæ гыццылтæ −
фоныл), доны мидæг равдисын сæтæлхъузджытæ, гыццыл
дуртæ, донгæрдæджытæ.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын. Хуызфыссынады уаг −
кæсæгты схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: глобус. Гыццыл дуртæ, сæтæлхъузджытæ.
Аквариум (кæнæ банкæйы мидæг кæсаг). Æрдзы нывтæ
(хуызистытæ) алы афæдзы афонты. Денджызы нывтæ
(хуызистытæ) суткæйы алы афоны дæр. Терчы нывтæ
(хуызистытæ) хæхты æмæ горæты. Исты цæрæгойы,
кæсаджы æмæ маргъы нывтæ. Рæсугъд кæсæгты нывтæ
(хуызистытæ).
Райуаринаг: гæххæтт А-4, гуашь, хъисойтæ (гыццыл æмæ
рæстæмбис), палитрæ, донимæ банкæ, къухтæсæрфæн.
Рагагъоммæйы куыст
Сабиты хъус æрдарын аквариумы цæрджыты цардмæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, мах бирæ хæттыты ныв кодтам æрдз.
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Дзырд «æрдз» куы фæзæгъæм, уæд нæ зæрдыл цы æрлæууы?
С. Парк, хъæд, хæхтæ, дыргъдон, цæрæгойтæ, мæргътæ,
сасчытæ.
(Хъомылгæнæг æвдисы диссаджы рæсугъд æрдзы нывтæ
алы афæдзы афонты.)
Хъ. Адæймаг цæры æрдзы хъæбысы, æрдз та алы афæдзы
афон дæр йæ хуыз аивы, æмæ нын йæ алыхуызон рæсугъд
нывтæй нæ зæрдæтæ рухс кæны. Мах ныв кодтам бæлæстæ,
дыргътæ æмæ дидинджытæ. Æмæ кæм зайынц уыдон?
С. Зæххыл. Дыргъдоны.
Хъ. Ныв кодтам, быргæ æмæ тæхгæ цы сасчытæ кæнынц,
уыдоны дæр. Хъæндилтæн, мыдыбындзтæн æмæ
гæлæбутæн чи сты сæ хуыздæр æмбæлттæ?
С. Дидинджытæ, бæлæстæ.
Хъ. Ныв кодтам мæргъты дæр, уыдон цы ми кæнынц?
С. Арвыл бæрзæндты тæхынц.
Хъ. Сæхицæн ахстæттæ скæнынц цы?
С. Бæлæстыл.
Хъ. Хæргæ та кæнынц цы?
С. Сасктæ, гагадыргътæ, нæмгуытæ.
Хъ. Ныв кодтам хъæддаг сырдты дæр, уыдон цæрынц кæм?
С. Хъæды, хохы.
Хъ. Æрдзы алцыдæр кæрæдзиимæ баст у. Мах иу
цавæрдæр цымыдисаг æрдзы хай нæма ныв кодтам æмæ йæ
хъуамæ абон сныв кæнæм. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут,
«космосмæ» куыд «тахтыстæм», уый. Мах уырдыгæй
«кастыстæм» нæ зæххы къоримæ. Цы дзы федтам?
(Æркæс 16-æм темæйы 22-аг ахуырмæ.)
С. Хæхтæ, цæугæдæттæ, зæхх, денджызтæ.
(Хъомылгæнæг æвдисы глобус.)
Хъ. Иу хатт ма æркæсæм глобусмæ. Æрвхуызæй æвдыст
цæуынц цæугæдæттæ, фурдтæ, денджызтæ ома − дон.
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С. Глобусæн йæ фылдæр хай у æрвхуыз. Уый ууыл дзургæ
у, æмæ Зæххыл дон сурæй фылдæр ис.
Хъ. Раст загътат, нæ планетæйыл фурдтæ æмæ денджызтæ
тынг бирæ бынат ахсынц. Дон куы нæ уыдаид Зæххыл,
уæд цард дæр нæ уаид. Цæмæн хъæуы зайæгойты дон?
Цæрæгойты? Адæймаджы?
(Сабиты дзуæппытæ.)
Хъ. Дон − уый у æнæниздзинад. Сæрдыгон адæм улæфынмæ, фæллад уадзынмæ фæцæуынц денджызы былмæ.
Сымахæй дæр æвæццæгæн, чидæртæ уыдис денджызы
был. Радзурут-ма, цавæр у денджыз?
(Хъомылгæнæг æвдисы денджызы нывтæ.)
С. Денджыз у тынг стыр, арвы онг. У тынг арф. Доны
цæуынц наутæ æмæ бæлæгътæ. Денджыз вæййы алыхуызон æмæ тынг рæсугъд. Денджызы вæййы уылæнтæ.
Уыдон былгæрæттæм рахæссынц гыццыл дуртæ,
сæтæлхъузджытæ. Ис сæ æрæмбырд кæнæн æмæ хъазæн.
Хъ. Махмæ дæр ис гыццыл дуртæ æмæ сæтæлхъузджытæ.
Æркæсут сæм.
(Хъомылгæнæг æвдисы сабитæм денджызæй хаст
дуртæ æмæ сæтæлхъузджытæ. Сабитæ сæ хъуамæ сæхи
къухтæй райсой æмæ сæм лæмбынæг æркæсой.)
Хъ. Махмæ Ирыстоны денджыз нæй, фæлæ нæм ис тыннг
рæсугъд цæугæдон. Цавæр у?
С. Терк! Теркæн йæ райдайæн ис хохы.
Хъ. Хæхты Терк у тыхджын, знæт цæугæдон. Гуылфгæнгæ
цæуы æмæ йæ бон у стыр дуртæ дæр хæссын. Горæты Терк
у сабыр.
(Хъомылгæнæг æвдисы Терчы 2 нывы: горæты æмæ хохы.)
Хъ. Адæймаг донмæ куы кæса, уæд уылæнтыл фендзæн
хуры тынты æвзистхуыз цæхæртæ. Æхсызгон вæййы
уылæнты уынæр æмæ цæллахъмæ хъусын. Хохаг цæугæдон
æмæ æхсæрдзæны сыр-сырмæ адæймагмæ сæвзæры алыху135

ызон бæллиццаг хъуыдытæ. Фæлæ æппæты цымыдисагдæр
уый у, æмæ доны – денджызты, цæугæдæтты æмæ цадты
кæй ис цымыдисаг дæлдон цард. Сывæллæттæ, зонут, доны
бын чи цæры, уый? Ранымайут-ма сæ.
С. Кæсæгтæ, рактæ, киттæ, кæфхъуындартæ, хæфсытæ,
уæртджынхæфсытæ, дельфинтæ, акулæтæ.
(Сабитæ радыгай ранымайынц доны цæрджыты.)
Хъ. Мах денджызæй дард цæрæм, нæ бон арæх нæ вæййы
цæугæдонмæ ацæуын æмæ кæсæгты цард фиппайын. Фæлæ
адæмæн уæддæр тынг цымыдисаг у, доны бын цавæр цард
ис, уый. Уымæ гæсгæ сæхицæн æрхъуыды кодтой чысыл
денджызы хай. Базонут-ма йæ, цымæ цы у?
С. – Аквариум. Уым цæрынц кæсæгтæ, вæййы ма дзы
алыхуызон сæтæлхъузджытæ, дуртæ, донгæрдæг æмæ
сæтæлæджытæ дæр.
– Мах аквариумы та цæры урс хæфс.
– Мæ аквариумы та уæртджынхæфс цардис.
(Æркæсын аквариуммæ. Кæд ахæм фадат нæ уа, уæд аквариум фенын раздæр, ахуыртæм та æрбахæссын банкæйы
мидæг иу кæсаг. Уæд сабитæн активондæр кæны се
сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад.)
Хъ. Мах абон фæлвардзыстæм доны цæрджыты ныв
кæнын. Райдайæм кæсæгтæй. Лæмбынæгдæр сæм
æркæсæм, цавæртæ сты? Мах бирæ хæттыты ныв кодтам
цæрæгойты æмæ мæргъты, цалгай къæхтæ, къæдзилтæ
æмæ сын базыртæ ис, уый дæр-иу банымадтам. Хъуыды
ма сæ кæнут? Кæсæгтæн дæр ис къæдзилтæ, къæхтæ æмæ
базыртæ? Цæрæгойты къæхтæ, къæдзилтæ æмæ базыртимæ
сын сæ абарæм.
(Хъомылгæнæг абарынæн æвдисы цæрæгойты, мæргъты
æмæ кæсæгты нывтæ. Сабитæ сæ абарынц, сæ детальтæ,
формæ æмæ сын сæ конд анализ кæнынц.)
С. Кæсæгтæн цæрæгойты хуызæн къæхтæ нæй, нæй сын
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мæргъты хуызæн базыртæ, фæлæ сын ис ленкгæнæнтæ
æмæ уыдоны руаджы ленк кæнынц.
Хъ. Равдисут-ма, кæсæгтæ куыд ленк кæнынц, уый.
(Сабитæ æвдисынц, кæсæгты змæлд имитаци кæнынц.)
Хъ. Куыд рæсугъд зонут ленк кæнын! Æцæг кæсæгты
хуызæн! Æмæ кæсагæн къæдзил ис? Æркæсут-ма сæм.
С. Къæдзил ын ис, фæлæ йæ конд æндæрхуызон у.
Хъ. Кæсаджы, ленк кæнгæйæ, иуварсæрдæм фæзилын
куы бахъæуы, уæд йæ къæдзилæй фæцъыллинг кæны æмæ
фæзилы иннæрдæм. Кæсагæн къубал ис?
С. Нæй. Кæсагæн йæ гуыр æмæ йæ сæр иумæ сты.
Хъ. Кæсагæн йæ сæр гуырæй хицæн кæны хъусаутæй, уыдон та йын сты улæфæнтæ.
Ныв кæнæм. Сныв кæнут стыр рæсугъд кæсаг:
ленкгæнæнтæ, къæдзил æмæ йын стыр цæстытæ.
(Сабитæ кæнынц кæсаджы схематикон ныв. Хуызæг сæм
æвдисын нæ хъæуы, хъуамæ сæхæдæг сныв кæной.)
Хъ. Сабитæ, цъиуты ныв кæнгæйæ сын мах цымыдисæй
кастыстæм сæ рæсугъддзинадмæ. Цымæ сæм цы ис
рæсугъдæй цъиутæм?
С. Цъиутæн ис алыхуызон рæсугъд систфæлыст.
Хъ. Æмæ уæд фыс, тæрхъус æмæ рувасмæ та цы ис
рæсугъдæй?
С. Ис сын хæмпус, фæлмæн хъуын.
Хъ. Кæсæгтæн та ис бумбулитæ кæнæ хъуын?
С. Нæй. Кæсæгтæн ис æрттиваг хæрв (чешуя).
(Хъомылгæнæг æвдисы тынг рæсугъд кæсæгты нывтæ.)
Хъ. Сныв кæнут кæсæгтæн алыхуызон рæсугъд хæрв, пайда кæнут рæсугъддæр, ирддæр ахорæнтæй. Цавæр хъисойæ
хъуамæ архайæм?
С. Гыццыл, лыстæг.
Хъ. Кæд ма уæм бынат баззад, уæд ма дзы æндæр кæсæгты
дæр сныв кæнут; равдисут сæтæлхъузджытæ, дуртæ æмæ
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донгæрдæг дæр.
Нывыл равдыстам дæлдон дунейы хай. Ныв
æрцауындздзыстæм къулыл æмæ уæ нæ кæсæгтæ никуы
ферох уыдзысты, нæ зæрдыл-иу æрлæудзæн денджыз.
27-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Хорз æмæ фыд»
Темæ: «Хорз æмæ фыд». Аргъаумæ кæнæ царды æцæг
цаумæ гæсгæ ныв кæнын
Нысан:
− Раздæр цы аргъау бакастысты, уымæн анализ кæнгæйæ
сабиты хъус æрдарын ахæм æмбарындзинæдтæм:
«хорз» æмæ «фыд».
− Рæзын кæнын сывæллоны хæдбарад, йæ бон куыд
уа йæхи цæстæнгасмæ гæсгæ йæ хъуыдытæ радзурын
æмæ сын анализ скæнын.
− Уæрæхдæр кæнын сабиты хъуыдыкæнынад, ахуыр
сæ кæнын царды мидæг «хорз» æмæ «фыд» æвзарын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын. Цы
ныв кæнынц, уымæ сæ ахаст равдисын куыд зоной. Аивадон фæлгонц æвдисгæйæ сæ эмоцион æнкъарæнтæ куыд
рæзой.
2. Хуызиртасынад. «Хорз» æмæ «фыд» равдисынæн ссарын хъæугæ хуызтæ. Хуызты ахадындзинад куыд бамбарой.
3. Композици. Лæвæрд темæйæ хи фæндонмæ гæсгæ
сюжет равзарын. Равдисын хи æнкъарæнтæ æмæ царды
фæлтæрдзинад.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын. Хуызфыссынады уаг − аргъауы кæнæ царды æцæг цаутæм гæсгæ хуымæтæг схематикон
ныв (антагонион знаггадгæнæг персонажтимæ).
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Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: аргъæутты темæтæм гæсгæ 5−6-аздзыд сабиты нывтæ. Сабиты чингуытæ хуызджын иллюстрацитимæ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы гуашь, хъисойтæ
(рæстæмбис æмæ гыццыл), палитрæ, донимæ банкæ,
къухтæсæрфæн.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, мах тынг бирæ аргъæуттæ бакастыстæм!
Сæ фылдæр сын хорз бахъуыды кодтат. Куыд кæсын,
афтæмæй бирæ уарзут аргъæуттæ. Фылдæр кæй уарзут,
ахæм аргъæуттæ уын ис? Ранымайут сæ.
(Сабитæ, фылдæр цы аргъæуттæ уарзынц, уыдон ранымайынц.)
Хъ. Цæмæн уарзут аргъæуттæ?
С. Уымæн æмæ аргъæутты алкæддæр хорз фæуæлахиз
вæййы фыд æмæ æвзæрыл.
Хъ. О, фæлæ аргъæутты æрмæст зæрдæхæлар архайджытæ
нæ вæййы. Арæх сæмбæлæм æвзæр, знæт архайджытыл
дæр. Ранымайут сæ.
С. Къулыбадæг ус, бирæгъ, Карабас-Барабас, æнæмæлæт
Кащей.
Хъ. Цавæртæ сты?
С. Хатгай уыцы иу персонаж иу аргъауы вæййы зæрдæхæлар,
дыккаджы − знæт, æртыккаджы та − æнæзонд, æдылы.
Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут бирæгъы. Цавæр у бирæгъ
аргъæутты?
(Сабитæ сæ зæрдыл æрлæууын кæнынц, бирæгъы тыххæй
цы аргъæуттæ зонынц, уыдон. Абарынц алыхуызон
фæлгонцтæ, хатдзæгтæ скæнынц.)
С. Аргъау «Сырхгуцъа»-йы бирæгъ у знæт æмæ хинæйдзаг.
Авд сыныччы тыххæй аргъауы дæр у знæт. Аргъау «Рувас
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æмæ бирæгъ»-ы та у æнæзонд, æдылы. Йæ къæдзилæй,
ихы цы хуынкъ уыдис, уым кæсаг ахста!
Хъ. Фæлæ ис ахæм аргъау, æмæ дзы бирæгъ у зæрдæхæлар.
Уæ зæрдыл-ма æрлæууын кæнут аргъау «Паддзахы фырт
Иван æмæ цъæх бирæгъ».
С. Ацы аргъауы бирæгъ паддзахы фырт Иванæн баххуыс кодта паддзахы чызджы ссарынæн, бæстырæсугъд
Василисæйы фервæзын кæнынæн æмæ ма йын йæхи дæр
мæлæтæй аирвæзын кодта.
Хъ. Æмæ цæмæй базонæм аргъауы знæт архайджыты?
С. Сæ митæм гæсгæ. Сæхи куыд дарынц, куыд дзурынц, се
’взæр митæм гæсгæ.
Хъ. Сывæллæттæ, уæд нывгæнæг та куыд хъуамæ равдиса нывгæнгæйæ знæт кæнæ зæрдæхæлар бирæгъы. Нывы
бæрæг нæ вæййы, цы дзуры архайæг, уый. Æнæхъæн
аргъауæй æрмæстдæр иу фрагмент фæхъæуы равдисын.
С. Нывгæнæг уый равдисы ахорæнты руаджы: равзары
хæларзæрдæ æмæ знæт хуызтæ. Ахорæнтæй равдисæн ис,
архайæг цавæр у, уый. Цавæр цæстæй йæм кæсы нывгæнæг.
(Æркæс кæстæр къорды 9-æм темæйы 17-æм ахуырмæ.)
Хъ. Цæй æмæ ма иу аргъау равзарæм.
(Хъомылгæнæг йæхæдæг зæгъы, цавæр аргъау æвзардзысты,
уый. Хуыздæр уаид ирон фысджыты аргъæуттæй.
Хъуамæ аргъауы ирдæй зыной архайджыты характертæ.
Бакæсын аргъау æмæ йæ равзарын.)
Хъ. Æз уын æрцæттæ кодтон алыхуызон гæххæтты
гæбæзтæ, алчи дæр дзы равзардзæн, нывгæнгæйæ цавæр
архайæг равдисдзæн, уымæ хæстæгдæр цы хуызтæ сты,
ахæмтæ.
(Хъомылгæнæг сабиты раз æрæвæры, сæ хуыз, ас æмæ
конд фæйнæхуызон кæмæн у, ахæм гæххæтты гæбæзтæ.
Сабитæ æвзарынц хуызтæ.)
Хъ. Хуызтæй уæлдай ма цы хуызы равдисæн ис, архайæг
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дæ зæрдæмæ цæуы æви нæ, уый?
С. Кæд дæ зæрдæмæ цæуы, уæд æй хъæуы арæхстгай,
рæсугъд ныв кæнын, знæт æмæ æвзæр архайджыты та
хъæуы равдисын цæхгæр, æнæхсæст хæххытæй, тар æмæ
тызмæг ахорæнтæй.
Хъ. Райдайæм ныв кæнын. Уæ бон у уæ уарзондæр персонажты сныв кæнын. Кæй фæнды, уый та йæ цардæй
цавæрдæр цау сныв кæнæд. Зæгъæм: чидæр уæ фæтæрсын
кодта кæнæ уæ зæрдæхудты бацыд. Кæй фæнды, уый та
равдисæд хорз æмæ зæрдæхон цау.
(Фыццаг хатт сабитæ сæхæдæг æвзарынц темæ,
нывгæнгæйæ æвдисынц сæ царды фæлтæрдзинад, се
’нкъарæнтæ. Нæ сын хъæуы æххуыс кæнын кæнæ темæ
ивын. Сывæллон хъуамæ йæхæдæг равзара хуызтæ «хорз»
æмæ «фыд» равдисынæн.)
28-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «ОБЖ»
Темæ: «Судзы гинойы хæдзар». Аргъаумæ гæсгæ ныв
кæнын
Нысан:
− Сабитимæ æрныхас кæнын зынджы тыххæй: йæ
миниуджытæ, йæ характер.
− Рæзын кæнын сабиты фæлгæнæн, фантази.
− Ахуыр сæ кæнын зынгимæ арæхстгай архайын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын. Сабиты ахуыр кæнын аргъаумæ гæсгæ нывтæ кæнын.
2. Хуызиртасынад. Зынджы эстетикон миниуджытæ:
экспресси, хуызты тыбар-тыбур. Хуызты руаджы равдисын катай, тæссаг уавæр. Сабиты хъус сын æрдарын сырх
хуызмæ.
3. Композици. Сыфыл равдисын иу сюжет æвдисæг цалдæр
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нывы.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын. Хуызфыссынады уаг − схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: аргъау «Гинойы хæдзар» (Кошкин дом) æмæ
К. Чуковскийы аргъау «Арвистон» (Путаница) хуызджын
иллюстрацитимæ. Гæххæттæй лыггонд гæлæбу, сойын цырагъ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы гуашь, хъисойтæ
(рæстæмбис æмæ гыццыл), палитрæ, донимæ банкæ,
къухтæсæрфæн.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, мах абон бакастыстæм дыууæ аргъауы.
Цы сæм ис иумæйаг?
С. Фыццаг аргъауы гæдыйы хæдзар басыгъд. Дыккаджы
та − фыдуаг рувасы лæппынтæ бандзæрстой денджызыл,
æмæ уый дæр басыгъд.
Хъ. Цыбыр дзырдæй, æрцыд зынгирвæзт.
С. Уыцы зынгирвæзты басыгъд гæдыйы хæдзар, æмæ
цæрджытæ фæтарстысты.
Хъ. Уый хорз у æви æвзæр?
С. Зынгирвæзт тынг æвзæр у! Адæмæн дæр, цæрæгойтæ
æмæ æрдзæн дæр зиан æмæ фыдбылыз хæссы.
Хъ. Куыд рауайы зынгирвæзт?
С. Зынгимæ арæхстгай куынæ архайай, уæд.
Хъ. Адæм рагæй дæр зынгмæ æмхиц уыдысты. Арты разиу сæхи хъарм кæнынмæ æрæмбырд сты. Зынг æхсæвыгон
рухс кæны. Хæринаг сфыцæн дæр ыл ис. Зынгæй тæрсынц
хъæддаг сырдтæ, уымæ гæсгæ фыййæуттæ, хохы фос
хизгæйæ, скæнынц æртытæ. Уаты талынг куы уа, уæд сой142

ын цырагъ дæр ссудзын æмбæлы, æмæ уæ уат фæрухсдæр
уыдзæн. Бæрæгбæтты дæр пайда кæнæм зынгæй. Куыд?
С. Искæмæн йæ гуырæн бон куы вæййы, уæд фынгыл
æрæвæрынц торт сойын цырæгътимæ. Ног боны та заз
бæласыл ссудзынц цырæгътæ.
Хъ. Адæймагæн æхсызгон вæййы артмæ кæсын. Арты
’взæгтæ алыхуызон рæсугъд хуызтæй тыбар-тыбур кæнынц.
Бакæсæм уæдæ, цавæр хуызтæ дзы фенæн ис, уымæ.
(Хъомылгæнæг ссудзы сойын цырагъ. Сабитæ лæмбынæг
кæсынц, цырагъ куыд судзы, уымæ.)
С. Арты ’взæгтæ сты алыхуызон: сырхытæ, буртæ, фæлурсæрвхуызтæ, зæринхуызтæ.
Хъ. Арт кæд рæсугъд у, уæддæр тынг арæхстгай архайын хъæуы йемæ, науæд дзы адæймаг йæхи басудздзæн.
Сабитæ хъуамæ зынгæй макуы хъазой; хистæртæй сæ разы
куы ничи уа, уæд спичкæтæм дæр ма ’вналой, ма сæ судзой.
Хатгай хистæртæн дæр тынг зын вæййы зынгирвæзт ахуыссын кæнын. Зынг рæсугъд æмæ пайда у, фæлæ уыимæ
– тынг æгоммæгæс! Арт бынтон куы нæ ахуысса, уæд,
гæнæн ис, æмæ йæ цæхæртæй æнæхъæн хъæд дæр басудза.
Тынг цæрдæг у зынг. Цалдæр минутмæ ахæлиу вæййы æмæ
цыбыр рæстæгмæ æнæхъæн хæдзар дæр басудзы!
Сывæллæттæ, чи зоны, арт куыд ахуыссын хъæуы, уый?
С. Зынг тæрсы донæй. Артыл дон куы бакалай, уæд
ахуысдзæн. Аргъауы карк куыд бакодта, афтæ. Гыццыл
зынгыл та бафу кæнæн ис, æмæ уæд ахуысдзæн − гæлæбу
куыд бакодта, афтæ.
Хъ. Æмæ уæд стыр зынгирвæзт та?
С. Стыр зынгирвæзт ахуыссын кæнынц зынгхуыссынгæнæн
машинæтæ.
Нæ уынджы уыди стыр зынгирвæзт, тынг фæздæг кодта.
Уырдæм æрбацыдис æртæ зынгхуыссынгæнæн машинæйы
æмæ бирæ зынгхуыссынгæнджытæ. Уыдон шлангтæй
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пырх кодтой дон æмæ йæ ахуыссын кодтой.
Хъ. Сабитæ, сымах зонут, зынгирвæзты рæстæг цавæр
номырæй дзурын хъæуы, уый?
С. Адзурын фæхъæуы 01.
Хъ. Сымах тынг зондджын æмæ коммæгæс сывæллæттæ
стут, æмæ зынгмæ, спичкæтæм никуы бавналдзыстут æнæ
хистæрты бафæрсгæйæ.
Ныр та, цы аргъæуттæ бакастыстæм, уыдон сныв кæнæм.
Гæдыйы хæдзар куыд басыгъд æмæ йын æмткæй куыд
æххуыс кодтой зынгирвæзт ахуыссын кæнынмæ, уый. Чи
йын æххуыс кодта?
С. Карк ведраимæ æрбазгъордта. Тæрхъус − сыфимæ.
(Сабитæ, зынгирвæзт чи хуыссын кодта, уыдоны ранымайынц.)
Хъ. Кæй фæнды, уый сныв кæнæд, денджыз кæй тыххæй
ссыгъд, уыцы æгоммæгæс рувасы лæппынты. Дарддæр та
цы уыдис?
С. Денджызæй рахызт кит.
Хъ. Киты дæр æмбæлы сныв кæнын. Цавæр у кит?
С. Кит у тынг стыр.
Хъ. Чи ахуыссын кодта денджыз?
С. Гæлæбу æрбатахт, йæ базыртæ батылдта æмæ ахуыссын
кодта денджыз. Сырдтæ се ’ппæт дæр тынг цин кодтой.
Хъ. Уыцы гæлæбу мах цырагъ дæр ахуыссын кодта.
(Хъомылгæнæг сисы гæххæттæй лыггонд гæлæбу æмæ йын
йæ базыртæй сойын цырагъ ахуыссын кæны.)
О, фæлæ афтæ æрмæстдæр аргъæутты вæййы. Ахæм гыццыл гæлæбуйæн йæ бон нæ бауид æгæрон денджыз ахуыссын кæнын.
Хъ. Цæй уæдæ ныр ныв кæнут!
С. – Æз сныв кодтон стыр рæсугъд гæлæбу, йæ базыртæй
арт куыд хуыссын кæны, уый.
– Æз та киты сныв кодтон. Кит денджызæй рагæпп кодта,
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уымæн æмæ денджыз сырх зынг фестад. Китæн йе рагъыл ис фонтан, уырдыгæй пырх кæны дон. Уый дæр тынг
фæнды зынг ахуыссын кæнын.
Хъ. Мæнæ ам та кæй сныв кодтай?
С. Уый карк у, згъоры доны ведраимæ гæдыйы хæдзар хуыссын кæнынмæ.
Гæды баззад æнæ хæдзарæй æмæ тынг кæуы. Бæстæ зынг
æмæ фæздæгæй байдзаг.
Хъ. Тынг хорз! Мæнмæ гæсгæ, сымах тынг хорз
бамбæрстат, зынгимæ куыд архайын хъæуы, уый. Хъуамæ
иннæ сывæллæттæ дæр бамбарой æмæ сæ ма рох кæна,
зынгимæ куыд архайын хъæуы, уый. Уый тыххæй мах нæ
нывтæн скæндзыстæм равдыст, æмæ сæ рæвдауæндоны
сывæллæттæ се ’ппæт дæр фендзысты!
29-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Сæрд»
Темæ: «Сæрдыгон хæхбæсты». Зæрдылдардмæ гæсгæ
ныв кæнын
Нысан:
− Сæрды сæйраг миниуджытæ сфæлхат кæнын. Сæрд
− улæфты рæстæг.
− Рæзын кæнын сабиты цæстуынгæ зæрдылдард,
ахуыр сæ кæнын æрдзы ивддзинæдтæ фиппайын.
−
Фидар сæм кæнын уарзондзинад райгуырæн
бæстæйы æрдзмæ; æрдзы рæсугъддзинад куыд хъахъхъæной æмæ йыл куыд аудой, афтæ сæ хомыл кæнын.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтыл ахуыр кæнын.
Сæрыстыр Кавказаг хæхтæ æмæ хæхбæсты адæмы цард
ныв кæнгæйæ спайда кæнын контрасты мадзалæй.
2. Хуызиртасынад. Хуызты руаджы равдисын сæрдыгон
æрдзы ирд, райдзаст, рæсугъд нывтæ. Равдисын хурæфсæст
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тæвд бон.
3. Композици. Сыфыл раст равдисын хæхбæсты пейзаж −
хохаг фæндаг, гакъон-макъон цæугæдон, фыййау йæ фысты дзугимæ æмæ а. д.
Кусæн фæрæзтæ: гуашь.
Хуызфыссынад: хуызджын. Хуызфыссынады уаг −
хурæфсæст хуызджын хæхбæсты пейзажы схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: хæхты, цæугæдæтты, æхсæрдзæны, хъæды,
дидинæгджын фæзы нывтæ (хуызистытæ). Хæхбæсты
цардæй ист нывтæ (хуызистытæ): хохаг хъæу, хохаг
фæндаг, хосгæрст, хизæнуат. 5–6-аздзыд сабиты нывтæ
æмæ нывгæнджыты уацмысты репродукцитæ «хæхты»
темæмæ гæсгæ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы гуашь, хъисойтæ
(рæстæмбис æмæ гыццыл), палитрæ, донимæ банкæ,
къухтæсæрфæн.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, тагъд ралæудзæн сæрд.
Мах æм тынг æнхъæлмæ кæсæм!
Сæрд − улæфты æмæ фæлладуадзыны рæстæг. Æмæ куыд
хуыздæр ис баулæфæн?
С. Ацæуын хъæуы денджызы былмæ, фылдæр æмбæлы
тезгъо кæнын, сыгъдæг уæлдæфæй улæфын.
Хъ. Уæдæ адæмы æнæмæнг цытæ хъæуы, цæмæй се
’нæниздзинад фидардæр кæна, сæ тых æмæ хъару ма
сæттой?
С. Хур, дон æмæ уæлдæф.
Хъ. Сæрдыгон бæстæ хурæй бафсæды, никæмæн бавгъау
кæны йæ хъарм фæлмæн тынтæ хур. Фæлæ дон та, дон?
Ис денджызмæ ацæуæн, фæлæ денджыз дард у, не ’ппæтæн
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фадат нæ вæййы денджызмæ ацæуын. Цымæ ма æндæр
кæм баулæфæн ис?
С. Хорз баулæфæн ис æрдзы хъæбысы − хохы, доны был,
хъæды. Мах нæ бинонтимæ арæх æмбырдæй фæцæуæм
хохмæ.
(Хъомылгæнæг æвдисы хæхты, хъæдты, æрдузты нывтæ.)
Хъ. Раст загътат, хъæды, хохы ис æппæтæй сыгъдæгдæр
уæлдæф. Нæй дзы уæлдæф чъизигæнæг заводтæ,
машинæтæ. Уымæ гæсгæ уæлдæф у сыгъдæг, адæймаджы
æнæниздзинадæн пайда. Ам адæймаг æнцондæрæй,
рогдæрæй улæфы æмæ дзы банкъары æхсызгон хæрздæфтæ.
Цавæр тæфтæ вæййы хъæды, хохы?
С. Хъæды − нæзы бæлæсты, зокъоты, гагадыргъты тæфтæ.
Хæхбæсты та − хосгæрсты тæф, алыхуызон дидинджытæ
æмæ кæрдæджыты тæфтæ.
Хъ. Доны тыххæй та цы зæгъдзыстут? Мах загътам, зæгъгæ,
доны был дæр баулæфæн ис. Хохы та цымæ ис дон?
С. Хæхты дæр ис цадтæ æмæ цæугæдæттæ. Ис ма дзы
суадæттæ; суадоны дон у сыгъдæг æмæ хæрзад.
(Хъомылгæнæг æвдисы хохаг цæугæдоны, цады, æхсæрдзæны нывтæ.)
Хъ. Суадоны дон у рæсугъд, сыгъдæг æмæ адæймагæн
пайда. Хёххон цæугæдон згъоры бæрзондæй − хæхтæй,
фынккалгæ абухы, йæ фæндагыл сырсыргæнгæ уайы, цыма
нын цавæрдæр диссаджы зарæг зары, уыйау.
С. Мах мæ фыдимæ хохмæ куы ацыдыстæм, уæд дзы немæ
раластам хохаг дон. Уый уыдис тынг хæрзад.
Хъ. Ахæм цымыдисаг ныхас кæнæм, æмæ мæн дæр
æрфæндыдис хохмæ улæфынмæ ацæуын. Сымах та?
Ныртæккæ нæ бон нæу хохмæ ацæуын, фæлæ сныв кæнын
хъæуы уыцы диссаджы нывтæ. Сныв кæнæм уæдæ! Хæхтæ
дардæй гыццылтæ зынынц, фæлæ сæм хæстæгдæр куы
бацæуæм, уæд фендзыстæм, уыдон кæй сты … цавæртæ?
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С. Хæхтæ сты тынг бæрзонд, тынг егъау!
Хъ. Сныв кæнут рæсугъд хæхтæ; стыр, сæрдыгон ирд æмæ
тæвд хур; сатæг хохаг цæугæдон. Хуры рухсмæ хæхты
фæхстæ свæййынц алыхуызæттæ. Цавæр хуыз хъæуы бафтауын ахорæнмæ, цæмæй нæ нывтæ рауайой ирд æмæ хурджын?
С. Бур, зæринхуыз.
Хъ. Сывæллæттæ, æрдзы цы бирæ быдирон дидинджытæ
ис, уыдон та куыд равдисдзыстæм? Уыдон бирæ сты æмæ
махæн нæ бон нæу алы дидинæг дæр хицæнæй ныв кæнын,
стæй нын уыйбæрц рæстæг дæр нæй!
С. Кæд дидинджытæ æрвхуызтæ сты − уæд уыцы æрдуз
æнæхъæнæй дæр æрвхуызæй сахорын хъæуы. Кæд бур
къаппа-къуппатæ сты, уæд та æрдуз уыдзæн бур. Æмæ уæд
бæрæг уыдзæнис, æрдузты цавæр дидинджытæ ис, уый.
Хъ. Диссаджы рæсугъд нывтæ кæнут! Алыхуызон ирд
хæхтæ æмæ æрдузтæ. Æмбисонды рæсугъд у сæрд хæхты.
Хуры рухс æмæ хъарммæ æнæхъæн зæхх цин кæны,
дидинæг фестадис!
О, фæлæ махæй ферох ис, ардæм, хохмæ цæуыл
æрбацыдыстæм, уыцы транспорт сныв кæнын. Цавæр
транспорт у, уый?
С. – Мах хохмæ алкæддæр фæцæуæм машинæйыл.
– Махæн та нæ нана хохаг хъæуы цæры æмæ йæм автобусыл фæцæуæм.
Хъ. Лæппутæ алыхуызон машинæтæ ныв кæнын уарзынц,
уый зонын. Уымæ гæсгæ, кæй фæнды, уый машинæ сныв
кæнæд, кæй фæнды, уый та − автобус. Хохмæ фæндаг
у тынг дард. Мæнæ бадут рудзынджы цур æмæ æддæмæ
кæсут. Чи уарзы рудзынджы цур бадын? Æмæ цытæ фенæн
ис рудзынгæй?
(Сабитæн цæмæй сæ цæстуынгæ зæрдылдард рæза æмæ
активондæр кæна, уый тыххæй хъомылгæнæг æвдисы
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хæхбæсты цардæй исты нывтæ.)
С. Рудзынгæй фендзыстæм, хæдзæрттæ æмæ бæлæстæ нæ
размæ куыд згъорынц; фыййау йæ бирæ фос кæнæ фысты
дзуг куыд хизы; зæронд лæджы йæ хæрæгимæ; доны был
хъазты.
Хъ. Кæй цы фæнды, уый сныв кæнæд: хохмæ фæндагыл
кæнæ хæхбæсты цытæ федта, уыдæттæ. Сымах сныв
кæндзыстут райгуырæн бæстæйы æрдз. Цымæ ма йæ хъуыды кæнут, æрдз кæм æвдыст цæуа, ахæм ныв куыд хуыйны,
уый?
С. Пейзаж. Хæхтæ кæй ныв кодтам, уымæ гæсгæ нæ ныв
хуыйны хæххон пейзаж.
Хъ. Мах нæ нывты равдыстам нæ диссаджы хæхты
рæсугъддзинад. Нæ нывтæ нын чи фена, уый дæр
æрфæнддзæни хохмæ ацæуын, хорз баулæфын æмæ уыцы
диссаджы рæсугъд бынæттæ фенын!
30-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Сæрд. Экологи»
Темæ: «Ацы дуне мæн цавæрæй фæнды уынын»
Нысан:
− Сабитимæ аныхас кæнын сæрды тыххæй. Адæймаг
сæрдыгон æрдзмæ хæстæгдæр кæй вæййы, уый тыххæй
æрдзурын. Сабиты хъус æрдарын æрдз хъахъхъæныны
æмæ экологийы проблемæмæ.
− Рæзын кæнын сабиты хъусдард сæ алфамбылай дунейы цардæгас æрдзмæ.
− Фидар кæнын сабиты удыхъæды аудгæ ахаст
райгуырæн бæстæйы æрдзмæ.
Аивадон-ахуырадон хæстæ:
1. Аивадон фæлгонцады фæрæзтæй пайда кæнын.
Пейзаж æмæ æрдзы цымыдисаг объекттæ (сасчытæ,
цæрæгойтæ, мæргътæ) ныв кæныны арæхстдзинæдтæ сæм
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рæзын кæнын.
2. Хуызиртасынад. Сæрдыгон æрдз равдисынæн равзарын
ирд, хъæлдзæг, райдзаст хуызтæ.
3. Композици. Сывæллоны фæндонмæ гæсгæ ныв. Сыфыл
сныв кæнын сæрдыгон пейзаж æмæ цардæгас æрдзы объект.
Детальтæ ныв кæнгæйæ равдисын æнæхъæн нывмæ ахаст.
Кусæн фæрæзтæ: хуызджын фломастертæ.
Хуызфыссынад: хуызджын-графикон, активон ахуырстимæ.
Хуызфыссынады уаг − сæрдыгон æрдзы схематикон ныв.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæнæнтæ
Цæстуынгæ: хъæды, дидинæгджын фæзы, сасчыты,
мæргъты, цæрæгойты, зæхх æмæ доны цæрджыты нывтæ
(хуызистытæ).
Гагадыргътæ, æнгузты (æхсæрты), зокъоты нывтæ кæнæ
муляжтæ.
Райуаринаг: гæххæтт А-4, 12 хуызы фломастертæ.
Рагагъоммæйы куыст
Тезгъойы рæстæг сабиты хъус æрдарын æрдзмæ, лæмбынæг
æркæсын æмæ бафиппайын: мæлдзыг кæдæм фæбыры, мыдыбындз мыд куыд æмбырд кæны дидинджытæй æмæ а. д.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, амæй размæ ахуырты мах дзырдтам,
æрдзы хъæбысы адæм куыд æхсызгонæй баулæфынц,
сæ фæллад уадзынмæ кæдæмыты фæцæуынц, уыдæтты
тыххæй.
Æрлæууын-ма сæ кæнæм нæ зæрдыл.
С. Сæрдыгон адæм сæ фæллад уадзынмæ фæцæуынц
хъæдмæ, хохмæ, цадмæ.
Хъ. Хъæды тезгъо кæнгæйæ цытæ æрæмбырд кæнæн ис?
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(Хъомылгæнæг æвдисы зокъотæ, гагадыргътæ, æнгузты
æмæ æхсæрты нывтæ кæнæ муляжтæ.)
С. Гагадыргътæ, зокъотæ, æнгузтæ.
Хъ. Уыдон се ’ппæт дæр сты хæрзад æмæ пайда адæймагæн.
Æрдз у тынг рæдау, хъæздыг æмæ рæсугъд.
(Хъомылгæнæг æвдисы рæсугъд æрдзы нывтæ.)
Хъ. Адæмы æнæрхъуыды ахастыты тыххæй тынг бирæ
зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ фесæфынц æмæ амæлынц.
Хъæдтæ къаддæргæнгæ цæуынц, цæугæдæттæ æмæ
денджызтæ чъизи кæнынц. Æмæ цæмæй нæ æрдз рæсугъд
æмæ сыгъдæг уа, уый тыххæй йæ хъæуы хъахъхъæнын.
Сывæллæттæ, сымахæн та уæ бон куыд у æрдз бахъахъхъæнын?
С. Сывæллæттæ хъуамæ зайæгойтæм аудгæ цæстæй кæсой,
ма сæттой бæлæстæ æмæ къутæрты къалиутæ. Цæрæгойты
æмæ мæргъты ма æфхæрой, фæлæ сын æххуыс кæной.
Хъ. Раст загътат. Гагадыргътæ æмæ æхсæртæ тонгæйæ
къалиутæм куынæ ’ххæссат, уæд сæ сæттын нæ хъæуы,
фæлтау-иу дзы цъиутæ æмæ æхсæрсæтджытæн гыццыл
фæуадзут.
С. Дидинджытæ дæр нæ хъæуы тонын æмæ зæхмæ
æппарын.
Хъ. Раст загътат, быдирон дидинджытæ бирæгæйттæй тонын нæ хъæуы, уæд уыдон бахус вæййынц. Нæ мадæлтæн
та цалдæр дидинæджы дæр фаг у зæрдæлхæнынæн. Ноджы
ма цы у уæ бон зæгъын?
С. Æрдз нæ хъæуы чъизи кæнын, бырон кæнын.
Хъ. Уый раст у, адæм арæх фæцæуынц æрдзы рæсугъд
бынæттæм баулæфынмæ, абадынмæ. Скæнынц арт,
фæкæнынц физонджытæ. Куы бахæрынц æмæ сæ фæллад
куы суадзынц, уæд хъуамæ æрæмбырд кæной сæ афтид
æвгтæ, сæ гæххæттытæ, хъуамæ бафснайой сæ фæстæ.
Нæй бырæттæ ныууадзæн: хъæды, быдыры. Нæй сæ донмæ
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калæн дæр. Сæрдыгон тынг бирæ адæм фæцæуынц сæ
фæллад уадзынмæ, æмæ уыдонæй алчидæр бырон æмæ
чъизи куы кæна, уæд хъæдæй рауайдзæн бырондон. Сымах
хъуамæ хистæртæн æххуыс кæнат сæ фæстæ æфснайынмæ.
Æрдз у не стыр хæдзар, нæ цæрæгойты хæдзар, хъæуы йæ
сыгъдæг дарын.
Арты тыххæй та мын цы зæгъдзыстут? Мах æрæджы
ныв кодтам, зынгимæ архайын цы æгоммæгæс рувасы
лæппынтæ нæ зонынц, уыдоны. Дзырдтам, зынгимæ кæй
хъæуы арæхстгай архайын.
С. Фæстæмæ хæдзармæ ацæуыны размæ арт хъæуы бынтон
ахуыссын кæнын, цæмæй дзы зынгирвæзт ма рауайа. Мæ
фыд арт куы ахуыссын кæны, уæд ма йыл дон дæр æркалы.
Хъ. Тынг хорз, алцыдæр раст радзырдтат. Цытæ дзырдтам,
уыдон кæнын хистæрты хæс у, сывæлæттæ та сын хъуамæ
æххуыс кæной. Уæд нæ æрдз уыдзæн сыгъдæг æмæ нын
йæ рæсугъддзинадæй нæ зæрдæтæ рухс кæндзæн. Цымæ хи
дарын та куыд хъæуы ахæм бынæтты? Хъæды хъæр куы
кæнай, дæхи æвзæр, æнæуаг куы дарай, уæд цы ’рцæудзæн?
С. Уæд хъæддаг цæрæгойты фæтæрсын кæндзыстæм.
Цъиутæ атæхдзысты, сырдтæ та алидздзысты.
Хъ. Раст загътат. Хъæды цæрджытæ бамбæхсдзысты, æмæ
уæд никуы базонгæ уыдзыстут цардæгас æрдзы диссаджы дунеимæ. Фæлæ сабыргай куы дзурæм, хъæр куы нæ
кæнæм… (Хъомылгæнæг йæ хъæлæс фæсабырдæр кодта.)
Æмæ нæ алыварс куы акæсæм, уæд фендзыстæм, лыстæг
къалиуыл хъæндил куыд фæбыры кæнæ, кæрдæджы астæу
зынгæ дæр чи нæ кæны, уыцы цъыр-цъыраг куыд рæсугъд
у. Фендзыстæм, куыстуарзаг мæлдзыджытæ кæрæдзийы
фæдыл сæ губакмæ куыд ныххал сты.
С. – Æз федтон рæсугъд гæлæбу.
– Æз та − æрттиваг кæрдæгхуызбазыр цъыр-цъыраджы.
– Æз та гыццыл хъæндил æрцахстон. Сæвæрдтон æй гыц152

цыл къоппы мидæг æмæ йын уырдæм хæринаг лæвæрдтон,
мæ хъус æм дардтон. Фæстагмæ атахт.
Хъ. Цымыдисаг уын уыдис сæ архайдмæ кæсын æмæ фиппайын?
С. О! Тынг цымыдисаг!
Хъ. Æрдзы хъæбысы нæ алыварс куы акæсæм, уæд ма
цытæ фендзыстæм?
С. Парчы фенæн ис æхсæрсæттæджы, уый фæбады бæласы
къалиуыл æмæ æхсыны йе ’хсæртæ. Доны был та федтон
гыццыл кæсæгтæ æмæ хъоппæгцæст хæфс, йæ рустæ-иу
ныддымста æмæ уасыдис.
(Сабитæй алчи дæр дзуры йæхи фиппаинæгтæ. Сæ
цæстуынгæ зæрдылдард активондæр кæны, сæ нывтæ
уыдзысты эмоцион æмæ цымыдисаг.)
Хъ. Тынг бирæ диссæгтæ фенæн ис, дæхи хорз куы дарай
æмæ æрдзмæ куыдфæндыйы цæстæй куы нæ кæсай, уæд.
Уæд уын байгом уыдзæн æнæкæрон диссаджы рæсугъд
дуне æмæ уæ бафæнддзæн уыцы дуне бахъахъхъæнын.
Уыцы дуне хъуамæ мах сныв кæнæм абон. Уæ бон
у равзарын, цымыдисагдæр уæм цы фæкаст, уый: хъæд,
дидинæгджын фæз, гæлæбуты, хъæндил кæнæ цъырцъыраджы, хæфс, сыгъдæг ирд арв, хур.
Сныв кæнут уæхи дæр: кæрдæгыл бæгъæввадæй куыд
згъорут, зокъотæ æмæ гагадыргътæ куыд æмбырд кæнут,
уæ фыдæлтимæ кæсаг куыд ахсут.
Æрдз уæ цавæрæй фæнды уынын æмæ бахъахъхъæнын,
ахæмæй йæ равдисут, снывæй кæнут!
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Скъолайы агъоммæйы астæуккаг кары
(4 – 5 аздзыд) сабиты аивадон курдиаты райрæзт бæрæггæнæн

Фломастертæ, мелтæ, хъисойтæй архайыны арæхст-дзинад
Цæттæ формæтæ æмæ схематикон хуызфыстытæ ис (æви нæй)
Предметтæм кæсын æмæ сæ
формæ, хуызм æмæ асмæ гæсгæ
иртасын зонын
Хуызæй пайда кæнын. Палитрæйыл кусын

Композици.
Сыфы
бæрны
бацæуын. Сæйраг хуызфыст банысан кæнынмæ арæхсын
Æрдзы
иумæйаг
фæлгонц
скæнын – пейзажы равзæрд
Цалдæр хуызфысты иу сюжетон хаххæй баиу кæнын – сюжетон композицийы равзæрд
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