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Ацы методикон æрмæг арæзт æрцыд ЦИППИ-йы
ЮНЕСКО-йы 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 программæ»-йы бындурыл. Уыцы
программæ æвдисы рæвдауæндæтты ахуырадон процессы бындурон мидис æмæ бар дæтты, йæ реализацигæнгæйæ, варианттæ
æвзарынæн.
Йæ равзæрст баст у, дыууæ æвзагæй цы рæвдауæн-дæтты
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
æххæст бæрнон бынат сывæллоны ахуыры æмæ райрæзынады.
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, алфамбылай дунеимæ зонгæ кæныны уыцы
ахуыртæй. Уыйфæстæ, иннæ ахуырадон æмæ хъомыладон куысты хуызты фæлгæты, арфдæр æмæ уæрæхдæргонд цæуынц
темæмæ хауæг æмбарынæдтæ.
Авторты ныфс ис сæ коллегæтимæ коллективон æмгуыстадæй æмæ курæг сты, цæмæй ацы методикон æрмæджы тыххæй сæ фæндæттæ æмæ фиппаинæгтæ
æрвитой ахæм автормæ.
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Цæттæгæнæн къорды ахуыры пълан
№

Ахуыры сæр

1
2
3
4

Математикæ
Ирон ныхасы рæзт
Ирон æвзаг амонын
Уырыссаг æвзаг
амонын
5 Уырыссаг ныхасы
рæзт
6 Уырыссагау кæсын
æмæ фыссын
7 Алфамбылай
дунеимæ зонгæ
кæнын
8 Физикон культурæ
9 Музыкалон аивад
10 Ныв кæныны аивад

I вариант
(ах./къ.)

II вариант
(ах./къ.)

2
1
–
2

2
–
3
–

–

1

–

1

1

1

2
2
2

2
2
2

Æдæппæтæй 12 Æдæппæтæй 14

4

5

Мæй

Сентябрь

2

1

Хæрхыты
классификаци.

«Сæрд».

Ахуырты
нымæц

Иумæйаг темæ

Нысан

Хæрхыты
Хицæн предметтæ æмæ къордты æмхуызон æууæлтæ
классификаци. бæлвырд кæныныл дарддæр кусын, амонын хæрхæй иу
хай хицæн кæнын. 1-æй 10-ы онг нымад сфидар кæнын,
нымæцон тыныл нымæцты «сыхæгты» бацамонынмæ
арæхсын. Афæдзы афонты кæрæдзи ивд сабиты хъуыдыйы
сфидар кæнын. Рæстæгон æмбарынæдтæ амонын: раздæр,
стæй.

Хæрхыты
Рацыд æрмæг фæлхат кæнын. Хæрхытæ классификаци
классификаци. кæныны арæхстдзинад сфидар кæнын, зонын хæрхытæ
кæрæдзиуыл барын æмæ сæм æмхуызон æууæлтæ
арын. Сбæлвырд кæнын: хæрхы элемент вæййы куыд
хицæн предмет, афтæ предметты къорд дæр; æнæхъæн
кæддæриддæр стырдæр у хайæ. Нымайыны арæхстдзинад
уæлдæр кæнын, къæйттæ кæныны руаджы хæрхытæ
нымæцмæ гæсгæ кæрæдзиуыл барын. Къуырийы бонты
фæд-фæдыл равæрды æмбарынад сфидар кæнын. Геометрион фигурæты тыххæй æмбарынæдтæ фæуæрæхдæр
кæнын æмæ сæ бæрæг (системон) уагыл равæрын.

Темæ

Цæттæгæнæн къорды (6–7-аздзыдтæ) хуымæтæг математикон æмбарынæдтæ райрæзты
перспективон-тематикон пълан

6

Сентябрь

«Æфсиры
балц».

«Æфсиры
балц».

2

1

Тетрадимæ
базонгæ
уæвын.

Тыгъдады
ориентаци
кæнын.

Чырынтæ тетрадимæ сабиты базонгæ кæнын. Тетрады фæзыл ориентаци кæнынмæ арæхсын: йæ галиу
уæллаг æмæ дæллаг къуымтæ, йæ сыфы бæстастæу ын
æнæкъуылымпыйæ арын. 10-ы онг нымайын зонын.
Предметты бæрц сæ равæрдæй аразгæ кæй нæу, уыцы
æмбарынад зондахасты ныффидар кæнын.

Амонæн нысæнттæ æмæ уаты пъланмæ гæсгæ сабитæ ориентаци кæнынмæ куыд арæхсой, ууыл архайын. Пълансхемæ æнæ искæй æххуысæй куыд саразæн ис, уый сын бацамонын. Сфидар кæнын æмбарынæдтæ: «рахиз» – «галиу».
Геометрион фигурæты тыххæй сын сæ зонындзинæдтæ
фæфылдæр кæнын. Бæлвырд характеристикæ сын раттын куыд зоной, уымæ тырнын. 10-ы онг нымайыныл
сæ фæцалх кæнын. Бæрц размæ нымад æмæ зыгъуыммæ
нымадæй аразгæ кæй нæу, уыцы æмбарынад сабиты зондахасты ныффидар кæнын.

Бадзырд нысæнтты (чырæг, фатæг, схемæ) фæрцы тыгъдад æмæ фæзы фæндаг арынмæ арæхсын; чи дзы кæм
ис, уый ныхасы мидæг æвдисын, сæрмагонд дзырдтæй
пайдагæнгæйæ: рахизæрдæм (галиуæрдæм), уæлæмæ
(дæлæмæ).
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Октябрь

1

2

«Хетæгкаты
Къоста».

2

«Хъæууон
куыстытæ.
Тыллæг».

«Хетæгкаты
Къоста».

1

«Хъæууон
куыстытæ».

Бæрцуат.
Бæрцуатмæ
гæсгæ абарст.

Бæрцуат.
Бæрцуатмæ
гæсгæ абарст.

Нымæц 6.

Æфтауынад.

Нымæц 6-ы тыххæй зонындзинæдтæ æриу кæнын. Нымæц
6 дыууæ къаддæр нымæцæй куыд саразæн ис. Сабитæн амонын хæрхытæ хæйттæ кæнын æмæ хæйттæй хæрхытæ аразын. Хæрхыты хæйтты æхсæн ахастдзинæдтæ. Нысæнттæ
« + » æмæ « – ». Сæ фæрцы нымаинæгтæ аразын. Нымæцон
тыны фæрцы нымаинæгтæ аразын. Гæххæтты сыфыл
(таблицæйыл) ориентаци кæныны арæхстдзинад сфидар
кæнын, предметтæ равæрын, кæм æмбæлы, уым (рахиз
уæллаг къуымы, галиу дæллаг къуымы æмæ а. д.).
Згъæлгæ буаргъæдты бæрцуат куыд баргæ у. Барæнты
бæрц сæ асæй аразгæ кæй у, уыцы æмбарынад сабитæн
раргом кæнын. Предметты бæрц сæ равæрдæй аразгæ кæй
нæу, уыцы хъуыды сфидар кæнын. Размæ æмæ фæстæмæ
нымайыны (6-ы онг) арæхстдзинад сфидар кæнын.
Тæнгъæдты бæрцуат кæрæдзиуыл абарыны æмбарынад.
6-ы онг æдæрсгæ нымады арæхстдзинадыл куыст. Нымæц
6-ы арæзт дыууæ къаддæр нымæцæй. Къуырийы бонтæ зонын.

Æфтауынад у хæйттæ иугæнæг архайд. Хай æмæ æнæхъæн,
сæ ахастдзинæдтæ. Сабиты базонгæ кæнын æфтауынады
нысанимæ – « + ». Æмиасад æмæ æнæмиасады æмбарынад,
сæ нысæнттæ – « = », « < » æмæ « > ». Нымæц 5 æмæ йæ
арæзт дыууæ къаддæр нымæцæй. Сабиты базонгæ кæнын
«нымайæн машинкæимæ».
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Октябрь

1

2

«Фæззæг».

«Хистæртæ
æмæ кæстæртæ».

1

«Фæззæг».

Нымæц 7.

Къайон æмæ
æнæкъай
нымæцтимæ
базонгæ.

Æппарынад.

Нымæц 7 æмæ цифрæ 7-ы тыххæй зонындзинæдтæ æриу
кæнын. Базонгæ кæнын сабиты, нымæц 7 дыууæ къаддæр
нымæцæй куыд саразæн ис, уыцы мадзалимæ. Æнæхъæн
æмæ хайы бастдзинад кæрæдзиимæ. Амонын сабитæн,
нымаинæгтæ (7-ы онг) куыд аразæн ис, уый. Нымайыны
арæхстдзинад сфидар кæнын. Згъæлгæ буаргъæдтæ барыны æмбарынад сфидар кæнын. Предметты нымæц сæ
равæрдæй аразгæ кæй нæу, уыцы æмбарынад дарддæр фидар кæнын.

Базонгæ кæнын сабиты къайон æмæ æнæкъай нымæцтимæ.
Æнæхъæн æмæ хайы бастдзинад фæлхат кæнын. Сфидар
кæнын æфтауынад æмæ æппарынады зонындзинад æмæ
уыдонæй раст пайда кæнын сабитæн дарддæр амонын.
Амонын сын пайда кæнын нысæнттæй « + »; « – ». Предметты бæрц, куыд лæууынц, уымæй аразгæ кæй нæу,
уыцы æмбарынад сфидар кæнын (геометрион фигурæтæй
пайдагæнгæйæ).

Æппарынады тыххæй радзурын; æнæхъæн æмæ хайы
ахастдзинæдтæ. Нымæц 6-ы арæзт дыууæ къаддæр
нымæцæй – уыцы зонындзинад бæлвырд дæнцæгтыл сфидар кæнын. Æппарынады фысты нысан: « – ».

9

Октябрь

Ноябрь

«Уæрæсе –
нæ домбай
бæстæ».

«Уæрæсе –
нæ домбай
бæстæ».

«Хистæртæ
æмæ
кæстæртæ».

2

1

2

Предметтæ сæ уæзмæ гæсгæ кæрæдзиуыл баргæйæ
сабитæн бамбарын кæнын, цы нысан кæны «уæззаудæр –
рогдæр». Сфидар кæнын æфтауынад æмæ æппарынады,
нымæцтæ 5, 6, 7-ы арæзты тыххæй зонындзинæдтæ. Сфидар кæнын, «галиуæрдæм», «рахизæрдæм», «разæй»,
«фæсте», «уæлдæр», «дæлдæр», «дарддæр», «хæстæгдæр»
цы нысан кæнынц, уый тыххæй зонындзинæдтæ.

Æмварс
нымæцтæ.

Æмбарынад «æмварс нымæцтæ». Сабитæн амонын,
нымæцтæн йæ разæй æмæ йæ фæстæ цы нымæцтæ ис,
уыдон зæгъын, «разæй» æмæ «фæсте» цы нысан кæны,
уый æмбарын, нымады мидæг уагъд нымæцтæ фиппайын. Размæ æмæ фæстæмæ нымады (10-ы фæлгæты)
арæхстдзинад уæлдæр кæнын. Предметтæ дæргъмæ гæсгæ
барын.

Бæлвырдуагон Хæрхытæ иртасыны руаджы, сабитæ сæ алфамбылай духæрхытæ.
нейы тыххæй цы зонынц, уый бæлвырд уагыл сæвæрын.
Бæлвырдуагон хæрхытæ, сериаци. Сфидар кæнын геометрион фигурæты тыххæй зонындзинæдтæ, тыгъдад æмæ
рæстæджы ориентаци кæныны, нымайыны арæхстдзинад.

Предметты абарст
кæрæдзиуыл
сæ уæзмæ
гæсгæ (уæззаудæр – рогдæр). Тæрæзтæ.

10

Ноябрь

1

2

«Æрæгвæззæг».

2

«Æнæниз у!»

«Æрæгвæззæг».

1

«Æнæниз у!»

Комбинаторикæ.

Нымæц 9.
Нымæц 9-ы
арæзт.

Дæргъ барын.

Нымæц 8.

Сабитæн дарддæр амонын объекттæ классификаци кæнын,
лæвæрд æууæлтæм гæсгæ объект агурын. 9-ы онг нымайыны арæхстдзинад сфидар кæнын. Къуырийы бонтæ æмæ
геометрион фигурæтæ зонын.

Сабиты зонындзинæдтæ нымæц 9 æмæ цифрæ 9-ы тыххæй
æриу кæнын. Базонгæ сæ кæнын нымæц 9-ы арæзтимæ
(дыууæ къаддæр нымæцæй). Сфидар кæнын, хай æмæ
æнæхъæны ’хсæн цы бастдзинад ис, уыцы æмбарынад.
Дарддæр амонын, нымаинæгтæ куыд аразын хъæуы, уый.
9-ы онг нымайыны арæхстдзинад сфидар кæнын.

Барæны фæрцы сабитæн амонын дæргъ барын. Сантиметр
æмæ метры тыххæй æмбарынад. Хахгæнæны фæрцы барын. Кюизенеры къæцæлты руаджы сфидар кæнын нымæц
8-ы арæзт дыууæ къаддæр нымæцæй. Нымæцон тын
кæнæ «нымайæн машинкæты» æххуысæй æнцонæй куыд
скæнæн ис æфтауын æмæ æппарыныл арæзт нымаинæгтæ.
Тæнгъæд барыны мадзæлттæ сфидар кæнын.

Сабиты зонындзинæдтæ нымæц 8 æмæ цифрæ 8-ы тыххæй
æриу кæнын; нымæц 8-ы арæзт — дыууæ къаддæр
нымæцæй. Ахуыр кæнын сабиты нымæцтæн сæ сыхæгты
зонын, нысæнтты руаджы ( >, < кæнæ = ) сæ барын,
фатæгтæм гæсгæ фæзыл ориентаци кæнын.

Ноябрь

Декабрь

11

«Хорз хæлар
зын раны сбæрæг вæййы».

2

1

2

«Цæрæгойтæ
сæхи цæттæ
кæнынц зымæгмæ».

«Хорз хæлар
зын раны сбæрæг вæййы».

1

«Цæрæгойтæ
сæхи цæттæ
кæнынц зымæгмæ».

Æнæхъæны
дихгæнынад 8
æмиас хайыл.

Нымæц 11.

Симметри.

Нымæц 10.

Иу æнæхъæн 8 æмиас хайыл дих кæнын сабитæн бацамонын. Æнæхъæн кæддæриддæр хайæ егъаудæр кæй у, уыцы
зонындзинад сфидар кæнын. Иу æнæхъæн 2 æмæ 4 æмиас
хайыл дих кæнын. 8-ы онг нымайын. Агуывзæйы руаджы
дон æмхуызон адих кæнын.

Нымæц 11 æмæ йæ арæзтимæ сабиты базонгæ кæнын. Нымайыны арæхстдзинад æмæ радæвæрды нымад 11-ы онг,
къайон æмæ æнæкъай нымæцтæ иртасын. Нымаинæгтæ
дарддæр аразын. Геометрион фигурæтæ зонын, гæххæтты
сыфыл ориентаци кæнын.

Сабиты базонгæ кæнын симметрийы æмбарынадимæ.
Сфидар кæнын рæстæгон фæлгонцтæ; афæдзы афон –
фæззæг. Сфидар кæнын геометрион фигурæты зонындзинад. 10-ы онг æдæрсгæ нымайын. Нымæц 10-ы арæзт зонын. Сабитæн дарддæр амонын хъазты уагæвæрд æххæст
кæнын, барын, нымайын, фыссын, гæххæтты сыфимæ кусын. Бацамонын сын рахиз æмæ галиу къух иртасын.

Сабиты зонындзинæдтæ нымæц 10-ы тыххæй æриу кæнын.
Нымæц 10 дыууæ къаддæр нымæцæй арæзт кæй у, уый
сабитæн бамбарын кæнын. Хай æмæ æнæхъæны бастдзинад. Нымаинæгтæ аразын сабитæн дарддæр амонын. Нымайыны арæхстдзинад æмæ радæвæрдон нымад 10-ы онг.
Къа-йон æмæ æнæкъай нымæцтæ иртасын.

12

Декабрь

1

2

«Дзæнхъа
зымæг».

2

«Аръæуттæ
зонæм æви
нæ?»

«Дзæнхъа
зымæг».

1

«Аръæуттæ
зонæм æви
нæ?»

Рæстæг сахатмæ гæсгæ бæрæг кæнын.

Сахатимæ базонгæ уæвын.

Рæстæг. Ныр,
ивгъуыд æмæ
фидæн.

Нымæц 12.

Сахатмæ гæсгæ рæстæг куыд бæрæг кæнын хъæуы, уый
сабитæн дарддæр амонын. Фæлхат кæнын размæ æмæ
фæстæмæ нымад (12-ы онг). Афæдзы афонтæ æмæ мæйты
нæмттæ. Æмбарынæдтæ «раздæр», «фæстæдæр» сфидар
кæнын. Чырæгтæ тетрады куыд кусын хъæуы, уый сабитæн
дарддæр амонын.

Сабиты базонгæ кæнын сахаты циферблатимæ, сахаты æддебакастимæ. Æмбарынæдтæ: 1 секунд, 1 минут.
Æнæкъуыхцыйæ нымад (1-æй 12-мæ) сфидар кæнын.
Сахатмæ гæсгæ рæстæг зоныны æмбарынад. Фæлхат
кæнын рæстæгон æмбарынæдтæ: уыд, ис, уыдзæн (афæдзы
афонты руаджы).

Базонгæ кæнын сабиты рæстæджы ног барæнтимæ: мæй,
афæдз. 12-ы онг æдæрсгæ нымайын. Афæдзы афонты
тыххæй зонындзинæдтæ сфидар кæнын. Сабитæн дарддæр
амонын бæрцуатон фигурæты хæрх алыхуызон æууæлтæм
гæсгæ дих кæнын. Барыны руаджы дæргъ бæрæг кæнын.
Предметтæ сæ уæзмæ гæсгæ кæрæдзиуыл барын.

Сабиты базонгæ кæнын нымæц 12-ы арæзт æмæ ног
нымайæн иуæгимæ (дæсæг). 12-ы онг нымайын сфидар кæнын. Тæнгъæд барыны мадзал (барæны руаджы)
æдæрсгæ зонын. Бæлвырд æууæлтæм гæсгæ хæрхытæ
æмбырд кæнынмæ арæхсын.

13

Январь

1

2

«Ирыстоны
аивад».

2

«Зымæгон
хъæзтытæ».

«Ирыстоны
аивад».

1

«Зымæгон
хъæзтытæ».

Сахатмæ гæсгæ рæстæг куыд бæрæг кæнын хъæуы, уый
сабитæн дарддæр амонын. Фæлхат кæнын размæ æмæ
фæстæмæ нымад (12-ы онг). Афæдзы афонтæ æмæ мæйты
нæмттæ. Æмбарынæдтæ «раздæр», «фæстæдæр» сфидар
кæнын. Чырæгтæ тетрады куыд кусын хъæуы, уый сабитæн
дарддæр амонын.

Къæлиндар, къæлиндары хуызтимæ сабиты базонгæ
кæнын. Къæлиндар куыд арæзт у æмæ дзы куыд пайда
кæнын хъæуы, уый сын бацамонын. Хуымæтæг логикон
хæслæвæрдтæ кæныныл сæ фæцалх кæнын. Нымæцтæ
кæрæдзиуыл барын, сыхаг нымæцтæ ранымайын, къайон æмæ æнæкъай нымæцтæ иртасын. Къуырийы бонтæ,
мæйты нæмттæ, афæдзы афонтæ зонын.

Къæйттæй (дыгæйттæй) нымад 12-ы онг. Къайон æмæ
æнæкъай нымæцты æмбарынад; геометрион фигурæты
æмбарынад (къæйттæй сæ банымайын); лыггæгтæ æмæ
алыхуызон предметты дæргъ лæвæрд барæны æххуысæй
абарын; нымаинæгтæ кæнын тетрæдты; чырæгтæ
тетрæдтимæ архайд.
Хынцинагимæ Хынцинаг цы у, уый сабитæн бамбарын кæнын. Цæмæй
базонгæ уæхицæн кæны хынцинаг уыци-уыци кæнæ радзырдæй?
вын.
Хынцинаджы цыбыр фыст. Хынцинаджы бадзырд (условие), фарст, сконд æмæ дзуапп.

Къæйттæй
(дыгæйттæй)
нымад.

Рацыд æрмæг
сфидар кæнын.

Къæлиндар.

14

Февраль

1

2

«Фыдыбæстæхъахъхъæнджытæ».

2

«Адæймаджы
фондз æнкъарæны».

«Фыдыбæстæхъахъхъæнджытæ».

1

«Адæймаджы
фондз æнкъарæны».

Сахатмæ гæсгæ рæстæг бæрæг кæнын. Хуымæтæг арифметикон æмæ логикон хынцинæгтæ æнæ фысгæйæ кæнын,
рæстæг, сахат, къуыриты фæдыл уыци-уыцитæн дзуапп
дæттын. Тетрады кусын æмæ хæслæвæрдтæ æххæст кæнын.

Фæзуат.

Æмæхгæд
хæххытæ.

Фигурæйы фæзуаты æмбарынад. геометрион фигурæты
фæзуаты абарст кæрæдзиуыл, иу фигурæ иннæуыл
æрæвæрыны кæнæ та барæны руаджы. Нымæцты арæзт
дыууæ къаддæр нымæцæй. Нымаинæгтæ 10-ы онг
нымæцтимæ.
Райгуырæн бæстæмæ уарзондзинад, йæ тырысайæн ын аргъуыц кæнын.

Æмæхгæд хаххы æмбарынад. Пъланмæ гæсгæ уаты
мидæг ориентаци кæнын. Цæгат Ирыстоны картæ, нæ
республикæйы арæнтæ. Логикон хынцинæгтæ. Рæстæг
бæрæг кæнын.

Хынцинæгты Логикон хынцинæгтæ, схемæтимæ хынцинæгтæ. 1-æй
сконд æрхъуы- 12-мæ æмæ 12-æй 1-мæ нымайын, къайон æмæ æнæкъай
дыйы фæрцы. нымæцтæ фæнысан кæнын. Хъæзтыты руаджы сахатыл
фæцалх. Геометрион фигурæтæ. Барæны руаджы тæнгъæд
барын.

Рæстæг цас у,
уый сахаты
’рдæджы онг
бæрæг кæнын.

15

Хай (баззайæггаг) агурыныл арæзт
хынцинæгты
сконд.
Къуым.

Нымæц цалдæр иуæджы
фæфылдæр
кæныныл
арæзт хынцинæгтæ кæнын.

Нымæц цалдæр иуæджы
фæкъаддæр
кæныныл
арæзт хынцинæгтæ.

«Царды æдасдзинад хъахъхъæнын
(ЦÆХъ)».

«Дæхи хъахъхъæн».

«Адæмы
’хсæн».

«Адæмы ’хсæн
(сæрыстыр
кæ-мæй дæн)».

Цалдæр иуæджы фæфылдæр кæныныл арæзт хынцинæгты
æмбарынад. Хынцинæгтæ кæнын, хынцинæгтæ кæнгæйæ
раст архайд разварынмæ арæхсын. Нымæцон тынæй пайда
кæнын. 1-æй 12-мæ нымайыны арæхстдзинад. Таблицæйæ
пайда кæнын æмæ геометрион фигурæтæ сæ бынæтты
сæвæрынмæ арæхсын. Æнæхъæн дих кæнын хæйттыл.
Æмбарынад «рахизæрдыгæй – галиуæрдыгæй». Сахатæй
пайда кæнын зонын.
Нымæц цалдæр иуæджы фæфылдæр кæныныл арæзт
хынцинæгтæ. Хынцинæгтæ кæнын. Хынцинæгтæ кæнгæйæ
хъæугæ архайд æвзарынмæ арæхсын. Геометрион
фигурæты тыххæй зонындзинæдты бабæлвырд. Сахатæй
пайда кæнын. Амонын сабитæн пъланмæ гæсгæ ориентаци
кæнын.

Æмбарынад къуым (раст, цыргъ, къуымых); геометрион
фигурæты алыхуызон къуымтæ; сахаты фатæгты ’хсæн
къуым; æфтауынад æмæ æмбарынадыл арæзт хынцинæгты
сконд; рæстæг сахатмæ гæсгæ зоныны арæхстдзинады рæзт.

Пълан-картæйæ пайда кæнын. Нымаинæгтæ. Хай агурыныл арæзт хынцинæгтæ.

16

Март

Æртыгæйттæй Рæзын кæнын нымайыны арæхстдзинад. Æртыгæйттæй
нымад.
нымад, нымæцон тынæй пайдагæнгæйæ. Хынцинæгтæ
кæнын. Барæны руаджы лыггæгты дæргъ барын. Алыхуызон фигурæты симметрийы сæмæн.

«Уалдзæг буц
кæны лæвæрттæй».

Сабитæн бацамонын, фæйнæгæй халдихтæ исын куыд
хъæуы тетрæдтæм, уый. Нымайыны арæхстдзинад.
Афæдзы афонтæ æмæ геометрион фигурæтæ зонын, фæзы,
тетрады ориентаци кæнын.

Халдихтæ
исын.

Æбæрæг хай (æбæрæг бафтауинаг) агурыныл арæзт
хынцинæгтæ куыд кæнгæ сты, уый сабитæн амонын.
Хъæугæ архайдæй пайда кæнынмæ арæхсын. Хынцинаджы
структурæ фæлхат кæнын. Мæйты нæмттæ æмæ бæлвырд
мæйтимæ баст æрдзон фæзындтæ æмæ æхсæнадон царды
цаутæ зæрдыл æрлæууын кæнын. Нымайынмæ арæхсын;
къуырийы бонты нæмттæ зæрдыл дарын; алы мадзæлтты
руаджы æнæхъæн хæйттыл дих кæнын; квадрат хæйттыл
дихгæнгæйæ æмæхгæд æмæ æнд. хæххытæй пайда кæнын.

Æбæрæг хай
(æбæрæг бафтауинаг) агурыныл арæзт
хынцинæгтæ.

«Бæсты фидауц – сылгоймаг»

«Уалдзæг лæвæрттæ уары».

Тыгъдад æмæ фæзы ориентаци кæныны арæхстдзинад.
Предмет цы ран ис, уыцы бынат ныхæстæй бацамонын.
Згъæлгæ буаргъæдтæ барæнæй куыд баргæ сты, уый практикон хуызы амонын. Æфтауынад æмæ æмбарынадыл
арæзт хынцинæгтæ.

Предметы
бынатæрфыст
тыгъдад æмæ
фæзы.

«Бæсты фидауц – сылгоймаг».

17

Март

Апрель

«Чиныг – нæ
хорз хæлар
æмæ нæ ахуыргæнæг».

2

Цалдæр хуызы
мадзалæй скæнæн кæмæн
ис, ахæм хынцинæгтæ.

Параллелепипед.

1

«Чиныг – нæ
хорз хæлар
æмæ нæ ахуыргæнæг».

Цалдæр хуызы мадзалæй скæнæн кæмæн ис, ахæм
хынцинæгтимæ
сабиты
дарддæр
зонгæ
кæнын.
Хынцинæгтæ кæныны руаджы æмбарын кæнын æнæхъæн
æмæ хайы æхсæн бастдзинад. Нымайыны арæхстдзинад.
Геометрион фигурæты миниуджытæ бæлвырд кæнын.
Хынцинаг кæнгæйæ хъæугæ арифметикон архайд æвзарын.
Хынцинаджы арæзт фæлхат кæнын. 10-ы онг нымайыны
арæхстдзинад рæзын кæнын.

Бæрцуатон фигурæты æмбарынад сабитæн дарддæр æргом
кæнын. Параллелепипед. Нымайын, хынцинæгтæ кæныны
арæхстдзинад. Цыфæнды предмет дæр æнæхъæны хай кæй
у, уыцы æмбарынад.

Хынцинаг цы у æмæ йæ куыд кæнын хъæуы, уый сабитæн
дарддæр амонын. Кæрæдзи фарсмæ лæууæг нымæцты
бастдзинад æмæ ахастытæ; сыхаг нымæцтæ; нымайыны
арæхстдзинад. 20-ы онг нымад.

Дыккаг дæсæ- Дыккаг дæсæджы нымæцты арæзты хицæндзинад, ныджы нымæцты майыны арæхстдзинад сфидар кæнын. Хынцинæгтæ æмæ
арæзт.
нымаинæгты сконд; геометрион фигурæтæй пайдагæнгæйæ
хæйттæй фигурæтæ аразын.
Хынцинæгтæ
кæнын.

1

«Ирыстоны
Сырх чиныг».

«Ирыстоны
Сырх чиныг».

18
1

2

«Космос».

2

«Абалц кæнæм
глобусыл».

«Космос».

1

«Абалц кæнæм
глобусыл».

Рацыд æрмæг
сфидар кæнын.

Рацыд æрмæг
сфидар кæнын.

Æхца.

Пирамидæ.

Предметты æууæлтæ. Æфтауынад æмæ æппарынад.
Нымæцты арæзт (1-æй 10-мæ). Нымæцон тын æмæ нымайæн
къæцæлтимæ кусыны арæхстдзинад. Хынцинæгтæ кæнын.

Космонавттæ æмæ космонавтикæйы боны тыххæй
сабитæн радзурын. 10-ы онг нымæцты арæзт дыууæ
къаддæрæй. Æфтауынадыл æмæ æрхъуыдыдзинадыл арæзт
хынцинæгтæ. Фæзон ориентаци. Фылдæр æмæ къаддæры
æмбарынад нысæнтты руаджы нысан кæнын. Боны фæтк
сахаты руаджы сбæлвырд кæнын. Æнæхъæн æмæ хай.

Зæххы тыххæй сабитæн радзурын. Дунейы бæстæтæ. Алы
мадзæлттæй скæнæн кæмæн ис, ахæм хынцинæгтимæ сабиты дарддæр зонгæ кæнын. Нымайыны арæхстдзинады
рæзтыл дарддæр кусын. Æнæхъæн æмæ хай. Геометрион
фигурæты миниуджытæ.

Цалдæр хуызы мадзалæй скæнæн кæмæн ис, ахæм
хынцинæгтимæ
сабиты
дарддæр
зонгæ
кæнын.
Хынцинæгтæ кæныны руаджы æмбарын кæнын æнæхъæн
æмæ хайы æхсæн бастдзинад. Нымайыны арæхстдзинад
уæлдæр кæнын. Геометрион фигурæты миниуджыты зонындзинад фæарфдæр кæнын.

19
1

2

«Цы суыдзынæн?»

Рацыд æрмæг
сфидар кæнын.

Рацыд æрмæг
сфидар кæнын.

Бæлвырдуагон
(нывылгонд)
хæрхытæ (рацыд æрмæг
фæлхат кæнын).

2

«Зæхх – нæ
иумæйаг хæдзар».

«Цы суыдзынæн?»

Рацыд æрмæг
сфидар кæнын.

1

«Зæхх – нæ
иумæйаг хæдзар».

Транспорты тыххæй зонындзинæдтæ фæарфдæр æмæ
фæуæрæхдæр кæнын. Нымæцты (10-ы онг) арæзт дыууæ
къаддæр нымæцæй. 10-ы онг нымад. Тетрады æмæ тыгъдады ориентаци кæнын.

Алыхуызон дæсныйæдтимæ зонгæ кæнын. Аразæджы
куыст куыд цымыдисаг æмæ ахсджиаг у, уый алыхуызон
хынцинæгты фæрцы равдисын (нымайæн
къæцæлтæ, бæрцуатон фигурæтæ, лабиринттæ æмæ а.
д. пайдагæнгæйæ).

Алфамбылай дунейы тыххæй зонындзинæдтæ сфидар кæнын хæрхытæ иртасыны руаджы. Геометрион
фигурæтæ; тыгъдад æмæ рæстæджы ориентаци кæнын.
Нымайыны арæхстдзинад. Размæ æмæ фæстæмæ нымады æмбарынад. Рæстæджы æмбарынад: къуырийы бонтæ,
афæдзы мæйтæ, афæдзы афонтæ.

Алфамбылай дунейы тыххæй зонындзинæдтæ сфидар кæнын хæрхытæ иртасыны руаджы. Геометрион
фигурæтæ, тыгъдад æмæ рæстæджы ориентаци кæнын.
Нымайыны арæхстдзинад. Размæ æмæ фæстæмæ нымады
æмбарынад 10-ы онг. Рæстæджы æмбарынад: къуырийы
бонтæ, афæдзы мæйтæ, афæдзы афонтæ.

20

Май

«Сæрд æрцæуы!»

«Уæлахизы
Бон».

«Уæлахизы
Бон».

2

1

20-ы онг нымад.

Фæлхат кæнын.

Рацыд æрмæг
сфидар кæнын.

Фыдыбæстæйы стыр хæст. Нæ адæмы стыр уæлахиз.
Сабитæн радзурын уыцы карз æмæ лæгæвзарæн заманы тыххæй. Нымайыны арæхстдзинад (12-ы онг).
Бæрцон нымады æмбарынад. 10-ы онг нымæцты арæзт
дыууæ къаддæрæй. Æнæхъæн æмæ хайы кæрæдзиимæ
бастдзинæдтæ амонын хынцинæгтæ кæныны руаджы.
Геометрион фигурæты миниуджытæ. Сыхаг нымæцтæ.
Раздзæуæг æмæ фæсдзæуæг нымæцтæ. Нымæцты
ахастдзинæдтæ кæрæдзиимæ (æмиасад, æнæмиасад,
фылдæр, къаддæр); нысæнттæ > (фылдæр), < (къаддæр);
гæххæтты сыф диагоналыл дыдагъ кæныны руаджы 4
æмиас хайыл дих кæнын.
Нымайыны арæхстдзинад размæ æмæ фæстæмæ 10-ы
онг. Бæрц æмæ нымæцы æмахаст, нымаинæгтæ кæнын.
Хуымæтæг арифметикон хынцинæгтæ иу архайдимæ.
Къуырийы бонтæ, мæйты фæд-фæдыл цыд, сахатмæ
гæсгæ рæстæг зонын. Гæххæтты сыфыл æмæ тыгъдады
ориентаци кæнын. Бадзырдгонд барæны фæрцы згъæлгæ
буаргъæдтæ барыны арæхстдзинад. Æнæнхъæн æмæ хай.
Цалдæр мадзалæй скæнæн кæмæн ис, ахæм хынцинæгтæ.
Хынцинæгтæ кæныны руаджы фæарфдæр кæнын хай
æмæ æнæхъæны æмбасты æмбарынад. Нымайыны
арæхстдзинад. Геометрион фигурæты миниуджытæ. Фæсдзæуæг нымæцы арæзт. Нымæцон тынæй пайда кæнын.
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«Байрйай,
скъола!»

Рацыд æрмæг
сфидар кæнын.

Рацыд æрмæг сфидар
кæнын.

Рацыд æрмæг
сфидар кæнын.

«Æгас цæуай,
сæрд!»

«Байрйай,
скъола!»

20-ы онг нымад.

«Сæрд æрцæуы!»

Æмбарынад «Æнæниз цард кæныны уаг». Сабитæн радзурын, адæймаг йæхимæ куыд хъуамæ кæса æмæ зила,
уыдæтты тыххæй. Физкультурæ æмæ спорты ахъаз
адæймаджы æнæниздзинадæн. 10-ы онг нымад сфидар
кæнын. Хæрхыты абарст цифрæтæ æмæ нысæнтты руаджы. Геометрион фигурæтæ.

Рæстæгбарæн прибортæ: кæд фæзындысты æмæ цавæртæ
вæййынц. Куыд кæнгæ у доны сахат? Сахатмæ гæсгæ
рæстæг зонын. Нымайыны (12-мæ) æмæ хынцинæгтæ
кæныны арæхстдзинад.

1-æй 20-мæ нымайыны арæхстдзинад. Къайон æмæ
æнæкъай нымæцтæ кæрæдзийæ иртасын. Хынцинæгтæ
æмæ се скæныны мадзæлттæ. Æфтауынад æмæ æппарынад.
Раздзæуæг æмæ фæсдзæуæг нымæцтæ. Тыгъдады ориентаци кæныны арæхстдзинад. Къуырийы бонтæ, афæдзы
мæйтæ, афæдзы афонтæ зонын. Рæстæг сахатмæ гæсгæ
бæрæг кæнын.

Цалдæр мадзалæй скæнæн кæмæн ис, ахæм хынцинæгтæ.
Хынцинæгтæ кæныны руаджы фæарфдæр кæнын хай
æмæ æнæхъæны æмбасты æмбарынад. Нымайыны
арæхстдзинад. Геометрион фигурæты миниуджытæ.
Фæсдзæуæг нымæцы арæзт. Нымæцон тынæй пайда
кæнын.

Цæттæгæнæн къорды сабиты (6–7-аздзыдты)
ахуыры темæтæ
Мæй

Хæслæвæрд

Сентябрь 1. Фæндараст, сæрд!
2. Æфсиры балц.
Октябрь 3. Хъæууон куыстытæ. Хъæууон фæллойгæнджытæ.
4. Райгуырæн бæстæйы зарæггæнæг. Хетæгкаты
Къостайы райгуырæн бонмæ.
5. Фæззæг. «Æхсæлы ызгъæлы, лæджирттæг
фæбур…». Къоста
6. Хистæртæ æмæ кæстæртæ. (Ирон æмбисонд ссарын.)
Ноябрь
7. Уæрæсе – нæ домбай бæстæ.
8. Æнæниз у!
9. Æрæгвæззæг. «Хуымтæ æркарстой, къохтæ –
быгъдæг».
10. Цæрæгойтæ сæхи цæттæ кæнынц зымæгмæ.
Декабрь 11. Хорз хæлар зын сахат рабæрæг вæййы.
12. Аргъæуттæ зонæм æви нæ?
13. Дзæнхъа зымæг.
Январь
14. Зымæгон хъæзтытæ. (Спортивон хъæзтытæ.)
15. Зымæгон нывæфтыдтæ. Аивадон дæсныйæдтæ.
Адæмон аивад.
Февраль 16. Ирыстоны аивад.
17. Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ. 23 февраль.
18. Дæхи хъахъхъæн! ЦÆХЪ (ОБЖ).
19. Адæмы ’хсæн. (Кæмæй дæн сæрыстыр.)
Мартъи
20. Сылгоймаджы фарн. 8 мартъи.
21. Уалдзæг лæвæрттæ уары.
22. Ирыстоны Сырх чиныг.
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23. Чиныг – нæ хæлар æмæ нæ ахуыргæнæг.
Апрель

Май

24. Абалц кæнæм глобусыл. Цæрæгойты, зайæгойты, дæлдон дуне.
25. Космос.
26. Зæхх – мæ хæдзар. Зæххы бон. Экологи.
27. Цы уыдзынæн фидæны? Дæсныйад.
28. Уæлахизы бон. 9 Май.
29. Сæрд æрцæуы.
30. Хæрзбон, рæвдауæндон, æгас цу, скъола!
Кæронбæттæны ахуыр.
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1-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Сæрд».
Темæ: Хæрхыты классификаци.
Нысан:
– Рацыд æрмæг фæлхат кæнын. Хæрхытæ классификаци кæныны арæхстдзинад сфидар кæнын, зонын
хæрхытæ кæрæдзиуыл барын æмæ сæм æмхуызон
æууæлтæ арын. Сбæлвырд кæнын: хæрхы элемент вæййы куыд хицæн предмет, афтæ предметты къорд дæр; æнæхъæн кæддæриддæр стырдæр у
хайæ. Нымайыны арæхстдзинад уæлдæр кæнын,
къæйттæ кæныны руаджы хæрхытæ нымæцмæ гæсгæ
кæрæдзиуыл барын. Къуырийы бонты фæд-фæдыл
равæрды æмбарынад сфидар кæнын. Геометрион фигурæты тыххæй æмбарынæдтæ фæуæрæхдæр
кæнын æмæ сæ бæрæг (системон) уагыл равæрын.
– Хъуыдыкæнынады рæзт, хидарыны уаг, хæдиртæст,
практикон фезмæлд дзыхы ныхасæй æвдисын зонын.
– Алыхуызон архайды фæрцы сабиты коммуникативон фæлтæрддзинад рæзын кæнын. Удæгас æрдзмæ
сын хъавгæ ахаст куыд уа, куыд ыл аудой, сабиты
афтæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Сæрды нывтæ (удæгас æмæ æдзард æрдз,
къухæйконд дуне); формæ, хуыз æмæ асæй фæйнæхуызон
геометрион фигурæты æмбырд; геометрион хæххыты руаджы конд хæххон пейзаж; 2 хайыл дихгонд трапецийы хахныв.
Райуаринаг. 1-æй 8-ы онг цифрæты 2 æмбырды (иу
æмбырд сырх – иннæ – æрвхуыз).
Ахуыры нывæст
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Психогимнастикæ.
Хъ. Аивгъуыдта сæрд. Хорз баулæфыдыстут?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Сæрды дæргъы тынг аивтат. Бакæсут-ма кæрæдзимæ
æмæ зæгъут, цæмæй фендæрхуызон стут?
С. Мах сырæзтыстæм, фæбæрзонддæр æмæ фæтыхджындæр стæм.
Хъ. Сæрды цы куыстат?
С. Нæ зæрдæйы дзæбæхæн улæфыдыстæм, хъазыдыстæм.
Хъ. Ныр та уæдæ иумæ ахъазæм.
Сабитæ гауызыл сбадтысты, сæ алыварс – алфамбылай
дунейы нывтæ (удæгас кæнæ æдзард, къухæйконд дуне
æвдисæг).
Д/хъ «Æрæмбырд кæн хæрх».
Хъ. Ам цавæрдæр хæрх ис, куыд æй схонæм?
С. Уый у нывты хæрх.
Хъ. Цы ’вдисынц?
С. Удæгас æрдз, æдзард æрдз, къухæйконд дуне.
Хъ. Сымахæй алчидæр хъуамæ сæмбырд кæна, цавæр æй
фæнды, ахæм хæрх.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд, дзурынц сæ хæрхыты
тыххæй, хæрхыты элементты бæрц бæлвырд кæнынц, нымайынц. Хъомылгæнæг æмбырд кæны йæхи хæрх, фæлæ
барæй рæдыд æруадзы. Сабитæ йын йæ рæдыд (уæлдай
ныв) ссарынц). Дарддæр сабитæ сæ хæрхытæй æндæр
хæрхытæ аразынц:
1) дих сæ кæнынц къаддæр хæрхытыл;
2) къаддæр хæрхытæ баиу кæнынц æмæ сæ егъаудæртæ
аразынц, цавæр сты, уый зæгъынц. Хъомылгæнæг æмæ
сабитæ хатдзæг скæнынц: хæрхæн йæ хай кæддæриддæр
æнæхъæн хæрхæй къаннæгдæр у; æнæхъæн хæрх
кæддæриддæр хæрхы хæйттæй егъаудæр у.
Д/хъ «Мах æмæ хæрхытæ».
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Хъ. Куыд уæм кæсы, сымах иууылдæр иумæ куыд схонæн
ис иу дзырдæй?
С. Сабитæ.
Хъ. Сабиты хæрх цавæр къордтыл адихгæнæн ис?
С. Сабиты хæрх адихгæнæн ис дыууæ хæрхыл: лæппуты
хæрх æмæ чызджыты хæрх.
Хъ. Кæцы хæрх у егъаудæр, лæппуты хæрх æви сабиты
хæрх? Цæмæн?
С. Сабиты хæрх егъаудæр у лæппуты хæрхæй, уымæн æмæ
лæппуты хæрх у сабиты хæрхы иу хай.
Хъ. Кæцы хæрх у егъаудæр, лæппуты хæрх æви чызджыты
хæрх? Куыд æй сбæлвырд кæнæм цæстуынгæйæ?
Сабиты дзуаппытæ:
1) банымайæм лæппуты æмæ чызджыты æмæ сын сæ
нымæцтæ кæрæдзиуыл абарæм;
2) къæйттæй слæууæм.
Хъ. Цавæр æууæлтæм гæсгæ ма саразæн ис хæрхытæ?
С. Хæрх саразæн ис дарæсмæ, сæрыхъуынты кæнæ
цæстыты хуызмæ гæсгæ æмæ а. д.
Д/хъ «Къуырийы бонтæ».
Сабитæ рахизынц иннæ хæрхмæ.
Хъ. Цавæр у ацы хæрх?
С. Цифрæты хæрх у.
Хъ. Цæмæй хицæн кæнынц?
С. Цифрæтæй иутæ сырхæй фыст сты, иннæтæ – æрвхуыз
цъæхæй.
Хъ. Тынг раст. Фæйнæ цифрæйы райсут æмæ цифрæтæм
гæсгæ кæрæдзи фæстæ æрлæуут, цæмæй дыууæ къордыл
адих уат: æрвхуызты къорд æмæ сырхыты къорд.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд. Хъомылгæнæг
фæрстытæ дæтты.
Хъ. Радзурут-ма, куыд æрлæууыдысты сабитæ? Сабитæй
фыццаг чи лæууы (дыккаг, æртыккаг æмæ а. д.)? Сырх
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къорды рæнхъы? Æрвхуыз къорды рæнхъы? Чи лæууы
3-аг номырæн йæ рахизварс (алы къорды дæр)? Чи лæууы
5-æм номырæн йæ галиуварс (алы къорды дæр)? Чи лæууы
номыртæ 5 æмæ 7 æхсæн? Фæйнæ цал архайæджы ис
дыууæ къорды? Къуырийы та цал боны ис? Кæцы бынаты
лæууы къуырисæр? Дыццæг? Æмæ а. д.
Сабитæ кæрæдзи фæдыл сæхицæн исынц къуырийы
нæмттæ: фыццаг – къуырисæр, дыккаг – дыццæг æмæ
а. д. Амонæг сæ йæ зæрдыл бадары. Хъомылгæнæджы
къухфæтылдмæ гæсгæ сабитæ фæйнæрдæм апырх
вæййынц. Амонæг сæ иуы рацахсы. Сабитæ фæд-фæдыл сæ
бынæтты алæууынц. Къуырийы бонтæй иу нæ фаг кæны.
Амонæг хъуамæ зæгъа, цавæр бон у, къуырийы бонты
фæд-фæдыл нымады кæцы бынат ахсы, йæ фæстæ цавæр
бон ралæууы. Уыйфæстæ амонæг, кæй æрцахста, уыцы
сабийы бынаты слæууы, кæй æрцахста, уый та амонæг
свæййы. Хъазт фæлхат цæуы 2–3 хатты. Уыйфæстæ
хъомылгæнæг фæзæгъы сабитæн, цæмæй геометрион
фигурæты хæрхмæ æркæсой.
Д/хъ «Геометрион домино».
Геометрион фигурæтæ æвæрд сты гауызыл. Кæрæдзийæ
хицæн кæнынц формæ (æртæкъуымæг, цыппаркъуымæг,
зылд), хуыз (сырх, æрвхуыз, бур) æмæ асæй (стыр æмæ
гыццыл). Мæнæ цыхуызæн у фигурæты æмбырд æдде
бакæскæгæйæ (хуызтæй нысангонд сты райдайæн
дамгъæтæй):
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Хъ. Ныр та цавæр хæрхæй хъаздзыстæм?
С. Геометрион фигурæты хæрхæй.
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Сабитæ лæмбынæг кæсынц фигурæтæм, хъомылгæнæгимæ
иумæ æрдзурынц, æмхуызон цæмæй сты æмæ хицæн цæмæй
кæнынц, уый тыххæй. Хъомылгæнæг æмбарын кæны хъазты уаг.
Хъ. Геометрион фигурæтæ иумæ хъазынц æмæ алыхуызон
ерыстæ расидынц. Уыдон тынг уарзынц рахыстæ аразын,
уыимæ – сыхаг фигурæтæ кæрæдзийæ хъуамæ æрмæстдæр
иу æууæлæй хъуамæ хицæн кæной.
Зæгъæм:
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Хъ. Ацы фигурæтæн (галиуæрдыгæй рахизæрдæм) аивтой
се ’ууæлтæ: хуыз, формæ, ас, хуыз, формæ, ас.
Хъ. Сымах та сæ рæхысты мидæг куыд равæриккат?
Бафæлварут-ма.
Сабитæ аразынц рæхыстæ геометрион фигурæтæй.
Хъ. Геометрион фигурæтæ ма æмбæхстытæй хъазын дæр
уарзынц.
Д/хъ «Æмбæхстытæ».
Хъ. Æркæсут-ма нывмæ. Цал геометрион фигурæйы дзы
уынут?

Сабитæ хъуыды кæнынц. Геометрион фигурæтæ алыхуызон кърандæстæй банысан кæнынц.
С. Ацы нывы æртæ фигурæйы йеддæмæ нæй: квадрат,
æртæкъуымæг, трапеци.
Хъ. Куыд уæм кæсы, геометрион хæххытимæ нæ бон у
ахъазын?
Д/хъ «Диссаджы хæххытæ».
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Сабитæ æвдисæн фæйнæгмæ хæстæг бацæуынц.
Фæйнæгыл – геометрион хæххытæй конд хæххон пейзаж.
Хъ. Нывмæ гæсгæ уæ цæстытыл цы ауайы?

хæхтæ

цæугæдон

Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Цавæр геометрион хæххыты руаджы конд у ацы ныв?
Сабиты дзуаппытæ.
Тетрæдты куыст.
Хæслæвæрд № 1.
Д/хъ «Кæцы у уæлдай?»
Сабитæ сахорынц уæлдай фигурæ æмæ æмбарын кæнынц,
цæмæн æй равзæрстой, уый.

Хæслæвæрд № 2.
Д/хъ «Сараз нымæц». Банымай стъæлфыты нымæц доминойы алы фишкæйыл дæр æмæ сæ хъæугæ цифрæимæ баиу
кæн.
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Хатдзæг
Хъ. Цавæр хæрхытæй хъазыдыстæм мах абон? Уæ зæрдæмæ тынгдæр цы фæцыд? Кæцы хæслæвæрдтæ уæм
фæкастысты зындæр?
* Ам æмæ дарддæр: тетрады хæслæвæрдтæй сабитæн ахуырты заман
скæнын кæй нæ бантыст, уыдон баххæст кæнæн ис рæвдауæндоны
уæгъд рæстæг кæнæ та хæдзары.

2-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Сæрд».
Темæ: Хæрхыты классификаци.
Нысан:
– Хицæн предметтæ æмæ къордты æмхуызон æууæлтæ бæлвырд кæныныл дарддæр кусын, амонын хæрхæй иу хай хицæн кæнын. 1-æй 10-ы онг
нымад сфидар кæнын, нымæцон тыныл нымæцты
«сыхæгты» бацамонынмæ арæхсын. Афæдзы афонты кæрæдзи ивд сабиты хъуыдыйы сфидар кæнын.
Рæстæгон æмбарынæдтæ амонын: раздæр, стæй. Бадзырд нысæнтты (чырæг, фатæг, схемæ) фæрцы тыгъдад æмæ фæзы фæндаг арынмæ арæхсын; чи дзы кæм
ис, уый ныхасы мидæг æвдисын, сæрмагонд дзырдтæй
пайдагæнгæйæ: рахизæрдæм (галиуæрдæм), уæлæмæ
(дæлæмæ).
– Сабитæн амонын хъуыды кæнын, лæмбынæгдзинад
æмæ логикæйы рæзтыл кусын, сæ хæслæвæвæрдтæ
æнæ искæй æххуысæй куыд æххæст кæной, ууыл архайын. Ныхас кæныны арæхстдзинадыл куыст.
– Иумæ хæларæй куыд цæрой, къордæй дæр æмæ
хицæнтæй дæр хъазын æмæ кусынмæ куыд арæхсой,
афтæ сæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Логикон хæслæвæрдтæ; ныв «Сæрд» (хъазт
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«Цы фæрæдыдис нывгæнæг»). Нымæцон тын цифрæтимæ:
0-æй 10-ы онг.
Райуаринаг. Сырх, бур, урс æмæ кæрдæгхуыз карточкæтæ
– афæдзы афонты символтæ; кусæн тетрад. Ахуыр № 2,
хæслæвæрдтæ 1 æмæ 2.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ тымбылзылдæй лæууынц, сæ
кæрæдзи къухтыл хæцгæйæ.
Хъ. Хæлæрттæ уын ис? Хорз у, хæлар дын куы уа, уæд?
Цæмæн?
С. Иумæ зарæм, кафæм, ахуыр кæнæм, хъазæм. Иумæ
хъæлдзæгдæр у.
Хъ. Балцы цæуын та? Иунæгæй хуыздæр у æви хæлæрттимæ?
С. Хæлæрттимæ.
С. Абон мах абалц кæндзыстæм математикæйы бæстæм.
Куыд уæм кæсы, цæуыл дзы сахуыр уыдзыстут?
Сабитæ къухæй-къухмæ дæттынц хъазæн, æмæ алы саби
дæр йæ хъуыды фæзæгъы.
1 с. Мах базондзыстæм нымайын.
2 с. Сахуыр уыдзыстæм нымæцтæ кæрæдзиуыл барын.
3 с. Хынцинæгтæ кæнын æмæ а. д.
Хъ. Уыцы бæстæйы ма уæм ноджы æнхъæлмæ кæсы
уыци-уыцитæ, алыхуызон цымыдисаг хæслæвæрдтæ,
æнæнхъæлæджы цаутæ æмæ а. д. (Хинæйдзаг хынцинæгтыл
ахъуыды кæнынмæ сæм сиды.) Чи тагъддæр ленк кæны, бабызы лæппын æви карчы?
С. Карчы цъиу ленк кæнын нæ зоны.
Хъ. Дыууæ сабийы рæвдауæндонмæ фæцæйцыдысты, æртæ сабийы та сæ ныхмæ æрбацæйцыдысты. Цал сабийы
фæцæйцыд рæвдауæндонмæ?
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С. Дыууæ, иннæтæ уырдыгæй цыдысты.
Хъ. Алан бæрзонддæр у Сосланæй, Сослан бæрзонддæр
у Маратæй. Чи у æппæты бæрзонддæр? Чи у æппæты
ныллæгдæр?
С. Алан се ’ппæтæй дæр бæрзонддæр у, Сослан – се
’ппæтæй ныллæгдæр.
Хъ. Цыппар хойы зæххыцъарыл кæрæдзи фæстæ цæуынц
æмæ никуы фембæлынц. Чи сты?
С. Афæдзы афонтæ: фæззæг, зымæг, уалдзæг, сæрд.
Хъомылгæнæг æвдисæн фæйнæгыл сæвæрдта, нывгæнæг
рæдыдтытæ кæм æруагъта, ахæм ныв – «Сæрд».
Д/хъ «Цы фæрæдыдис нывгæнæг?»
Хъ. Афæдзы афонтæй нывгæнæг кæцы равдыста?
С. Равдыста сæрд, фæлæ рæдыдтытæ æруагъта. (Нымайынц нывгæнæджы рæдыдтытæ.)
Хъ. Афæдзы афонты фæрцы ныр та æндæр хъазтæй
ахъазæм.
Д/хъ «Афæдзы афонтæ».
Стъолыл цыппар хуызы карточкæтæ – афæдзы афонты символтæ. Хъомылгæнæг зæгъы, цæмæй сабитæ
фæйнæ карточкæйы равзарой æмæ афæдзы афонтæм
гæсгæ кæрæдзи фæдыл слæууой. Сабитæ æххæст кæнынц
хæслæвæрд.
Хъ. Уыйадыл сымах фестадыстут афæдзы афонтæ.
Ранымайут-ма сæ. Ды чи дæ?
С. Сæрд.
Хъ. Ды та?
С. Фæззæг.
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ скæнынц хатдзæг, афæдзы
афонтæ кæрæдзи бæлвырд уагыл кæй ивынц, уый тыххæй.
Сабитæй иу æвззæрст æрцæуы амонæгæй. Иннæтæ
уаты къуымты апырх вæййынц. Амонæг сабитæй иуы
æрцахсы, фæлæ дзы уый йæ карточкæ амбæхсы. Сабитæ
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кæрæдзи фæдыл сæ бынæтты алæууынц. Амонæг сын сæ
карточкæтæм гæсгæ хъуамæ базона, афæдзы афонтæй
кæцы нæ фаг кæны, уый.
Хъ. Афæдзы афонтæ фæд-фæдыл кæрæдзи ивынц. Нымæцтæ дæр, цымæ, бæлвырд фæтк уарзынц?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Ахъуыды кæн».
Хъомылгæнæг æвдисæн фæйнæгыл сæвæры нымæцон тын.
Сабитæ сбадынц гауызыл.
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Хъ. Цæмæн хуыйны ацы тын нымæцон?
С. Уымæн æмæ йыл бæлвырд уагыл лæууынц нымæцтæ.
Хъ. Кæцы нымæцæй райдайæм нымайын?
С. Нолæй.
Хъ. Нолæн йæ рахизæрдыгæй цавæр нымæцтæ ис?
С. Нымæцтæ иууылдæр.
Хъ. Сæ равæрд куыд у, фылдæргæнгæ цæуынц æви
къаддæргæнгæ?
С. Фылдæргæнгæ цæуынц.
Хъ. 0-æй 10-мæ æмæ 10-æй 0-мæ анымайут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Кæцы нымæц фылдæр у, 5 æви 6? Цал иуæджы фылдæр
у?
С. Нымæц 6 нымæц 5-æй у 1 фылдæр.
Хъ. Кæцы нымæц фылдæр у, 8 æви 9?
Хъ. Нымæц 9 цал иуæджы фылдæр у нымæц 8-æй?
С. 1 фылдæр у.
Хъ. Нымæцон тыныл дзы 0-мæ дарддæр кæцы у?
С. Нымæц 9.
Хъ. Уæдæ афтæ: цас фылдæр у нымæц, уыйбæрц рахизæрдæмдæр лæууы нымæцон тыныл, уыйбæрц 0-мæ
дарддæр у.
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Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрдтæ тыны. Равæрынц
цифрæтæ æмæ нысæнттæ: 9 > 8 или 8 < 9.
Тетрæдты куыст.
Хæслæвæрд № 1
Д/хъ «Æмбæхстытæ»
Хъ. Цифрæты фæрцы æндæр хъазтытæ дæр базондзыстæм.
Алы сабимæ дæр — хъазæн фæз æмæ карточкæ (кæнæ
кусæн тетрад).
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Хъ. Хæдзары мидæг ис 10 уаты. Сабитæ хъазынц
æмбæхстытæй. Сæ иу ныртæккæ ис 6-æм уаты, уыйфæстæ
рахизæрдыгæй цы уат ис, уым фæмидæг уыдзæн, стæй –
уæлæмæ, стæй – рахизæрдæм, дыууæ уатыл рахызт æмæ
дæлæмæ æрцыд. Кæцы уаты ис ныртæккæ? Сахорут æй.
Дзуапп: уат № 9.
Дарддæр сабитæ схемæмæ гæсгæ æххæст кæнынц иннæ
хæслæвæрд. Хæслæвæрды схемæ:
1↑

2→

↓1

2→

Дзуапп: уат № 10.
Хæслæвæрд № 2.
Д/хъ «Æрцæрын кæн хæдзæртты»
Фигурæтæ бæлвырд æууæлтæм гæсгæ æрцæрын кæн
хæдзæртты. Иу хæдзары хъуамæ цæрой æрвхуыз фигурæтæ,
иннæйы – сырх фигурæтæ.
Хъомылгæнæг бæлвырд кæны хъазты уагæвæрд: нысан с
амоны:
Сырх (с) фигурæтæ нæй æрцæрын кæнæн. Нысан æрв амоны:
Æрвхуыз фигурæтæ нæй æрцæрын кæнæн.
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Хæслæвæрд № 3
Д/хъ «Æмбæхстытæ»
Ссарут, цавæр геометрион фигурæтæ бамбæхст нывы.

Хатдзæг
Хъ. Математикæйы бæстæйыл уал абон нæ балц фæци,
фæлæ ма нын ноджы бирæ цымыдисаг балцытæ уыдзæн.
Тынг хорз уæхи равдыстат, уæ хæслæвæрдтæ сæххæст кодтат. Уæ зæрдæмæ тынгдæр цы фæцыд? Зындæр уæм дзы
цы фæкаст?
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3-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Æфсиры балц». (1-аг ахуыр)
Темæ: «Тыгъдады ориентаци кæнын».
Нысан:
– Амонæн нысæнттæ æмæ уаты пъланмæ гæсгæ сабитæ
ориентаци кæнынмæ куыд арæхсой, ууыл архайын.
Пълан-схемæ æнæ искæй æххуысæй куыд саразæн ис,
уый сын бацамонын. Сфидар кæнын æмбарынæдтæ:
«рахиз» – «галиу». Геометрион фигурæты тыххæй
сын сæ зонындзинæдтæ фæфылдæр кæнын. Бæлвырд
характеристикæ сын раттын куыд зоной, уымæ тырнын. 10-ы онг нымайыныл сæ фæцалх кæнын. Бæрц
размæ нымад æмæ зыгъуыммæ нымадæй аразгæ кæй
нæу, уыцы æмбарынад сабиты зондахасты ныффидар
кæнын.
– Хæслæвæрд æнæ искæй æххуысæй æххæст кæнын;
лæмбынæг уæвын, ныхасы рæзтыл кусын.
– Хойрагмæ хæдзардзин цæстæй кæсын, фæллойгæнæджы куыстæн аргъ кæнын, феххуыс кæнынмæ
тырнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Æрдз æмæ æрдзон фæзындтæ (арвæрттывд,
арвæрдын, хур æмæ а. д.) æвдисæг нывтæ; адæймаджы
нывтæ; къорды уаты ныв; «диссаджы дзæкъул» геометрион фигурæтимæ; егъау геометрион фигурæтæ.
Райуаринаг. Геометрион фигурæтæм гæсгæ цæуыны
схемæ (хъазт «Дæ хæдзар ссар»-æн).
Кусæн тетрад. Ахуыр № 3. Хæслæвæрдтæ № 1, № 2.
Ахуыры нывæст
Хъ. (æмдзæвгæ кæсы). − Æфсир, байрæзтæ дзæбæх,
Чи дын уыд хæрзгæнæг, зæгъ!
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− Уарын, дымгæ æмæ хурæй
Бузныг дæн æмæ йæ дзурын,
Ноджы – адæймаджы къух
У мæ хæрзгæнæг æдзух!
(Н. Красильников)

Хъ. Æфсир цæй фæрцы байрæзти?
Сабитæ дзуапп дæттынц. Гауызыл цы нывты хæрхытæ
ис, уыдоны ’хсæн, дзуапп раттынæн сæ чи хъæуы, уыдон
равзарынц. Æвдисæн фæйнæгыл сæ равæрынц.
дымгæ → арвнæрд → хур → адæймаг
Хъ. Нывтæ фæд-фæдыл æвдисæн фæйнæгыл равæрдтат
æмæ афтæмæй нæ балцы пълан сарæзтат. Кæмæ уал цæуæм
уазæгуаты æппæты разæй?
С. Дымгæмæ уал ацæудзыстæм.
Д/хъ «Ссар æфсир»
Хъ. Дымгæ æфсирæй хъазыд æмæ йæ сымахæй бамбæхста.
Бафæлварут-ма йæ пъланмæ гæсгæ ссарын. (Æвдисæн
фæйнæгыл къорды уаты пълан сæвæрдта. Пъланы, æфсир
кæм æмбæхст ис, уыцы бынат нысангонд у. Сабитæ ссарынц æфсир, йæ цуры – логикон нывтæ.)
Хъ. Ацы нывтæ фæд-фæдыл равæрут, цæмæй, æфсир куыд
рæзы, уый базонат.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Кæдæм цæуæм ныр та уазæгуаты?
С. Арвнæрдмæ.
Хъ. Арвнæрды фæнды, цæмæй ног хъазт базонат.
Д/хъ «Цырддзастдæр чи у?»
Хъ. Сымах хъуамæ æххæст кæнат мæ бардзырдтæ: рахиз
къухæй уæ фындзыл ныххæцут, галиуæй та – уæ рахиз хъусыл.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
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Хъ. Ныр та уæ къухтæ кæрæдзийыл æрхойут, стæй сын
сæ бынæттæ фæивут: галиу къухæй фындзыл ныххæцут,
рахизæй – галиу хъусыл.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Ныр та æппæт уыцы фезмæлдтытæ ногæй акæнут,
æрмæст тагъд змæлут, афтæмæй.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Тынг хъæлдзæг рауад не змæлд, нæ? Арвнæрды
зæрдæмæ фæцыд! Ныр та кæдæм цæуæм?
С. Хур нæм æнхъæлмæ кæсы ныр та!
Д/хъ «Цымыдисаг дзæкъул»
Хъ. Хур нын æрцæттæ кодта æнæнхъæлæджы лæвар – цымыдисаг дзæкъул. Йæ мидæг цы ис, уый та уæхæдæг базонут. Хур цæй хуызæн у?
С. Зылды хуызæн у хур.
Хъ. Æмæ зылд та цы у?
С. Зылд у геометрион фигурæ.
Хъ. Уæдæ дзæкъулы цы ис?
С. Геометрион фигурæтæ.
Хъ. Сбæлвырд æй кæнæм.
Сабитæ голладжы хуылфмæ радыгай сгарынц геометрион фигурæтæ, дзурынц сын сæ нæмттæ, стъолыл сæ
æвæрынц, дæттынц сын характеристикæ. Зæгъæм:
С. Мæнæ уый у квадрат. Ис ын 4 æмиас фарсы. Квадратæн
ма ноджы ис 4 раст къуымы.
Хъ. (фæрстытæ дæтты). Цавæр фигурæ у галиуæрдыгæй
æртыккаг? Цавæр фигурæ у рахизæрдыгæй дыккаг
æмæ а. д. Цавæр фигурæ ис зылд æмæ квадраты æхсæн,
расткъуымæджы разæй, æртæкъуымæджы фæстæ? Банымайут фигурæтæ галиуæрдыгæй рахизæрдæм. Цал
фигурæйы сты æдæппæтæй? Ныр та фигурæтæ рахизæрдыгæй галиуæрдæм банымайут. Æдæппæтæй цал сты?
Аивта сæ нымæц?
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Хъомылгæнæг æмæ сабитæ хатдзæг скæнынц: предметты нымæц нымады хуызæй аразгæ нæу. Хъомылгæнæг та
сабиты ногæй æркæсын кæны схемæмæ.
Хъ. Геометрион фигурæтæ нын ныр та баххуыс кæндзысты
бацæуын… Кæдæм?
С. Æфсир чи æрзайын кодта, уыцы адæймаджы хæдзармæ.
Д/хъ «Цымыдисаг дзæкъул»
Хъ. Хур нын æрцæттæ кодта æнæнхъæлæджы лæвар – цымыдисаг дзæкъул. Йæ мидæг цы ис, уый та уæхæдæг базонут. Хур цæй хуызæн у?
С. Зылды хуызæн у хур.
Хъ. Æмæ зылд та цы у?
С. Зылд у геометрион фигурæ.
Хъ. Уæдæ дзæкъулы цы ис?
С. Геометрион фигурæтæ.
Хъ. Сбæлвырд æй кæнæм.
Сабитæ голладжы хуылфмæ радыгай сгарынц геометрион фигурæтæ, дзурынц сын сæ нæмттæ, стъолыл сæ
æвæрынц, дæттынц сын характеристикæ. Зæгъæм:
С. Ай у квадрат. Ис ын 4 æмиас фарсы. Квадратæн ма ноджы ис 4 раст къуымы.
Хъ. (фæрстытæ дæтты). Цавæр фигурæ у галиуæрдыгæй
æртыккаг? Цавæр фигурæ у рахизæрдыгæй дыккаг?
æмæ а. д. Цавæр фигурæ ис зылд æмæ квадраты æхсæн,
расткъуымæджы разæй, æртæкъуымæджы фæстæ?
Банымайут фигурæтæ галиуæрдыгæй рахизæрдæм.
Цал фигурæйы сты æдæппæтæй? Ныр та фигурæтæ
рахизæрдыгæй галиуæрдæм банымайут. Æдæппæтæй цал
сты? Аивта сæ нымæц?
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ хатдзæг скæнынц: предметты нымæц нымады хуызæй аразгæ нæу. Хъомылгæнæг та
сабиты ногæй æркæсын кæны схемæмæ.
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Хъ. Геометрион фигурæтæ нын ныр та баххуыс кæндзысты
бацæуын… Кæдæм?
С. Æфсир чи æрзайын кодта, уыцы адæймаджы хæдзармæ.
Д/хъ «Дæ хæдзар ссар»
Гауызыл – геометрион фигурæтæ. Алы сабимæ дæр – йæхи
цыды схемæ иу фигурæйæ иннæмæ. Зæгъæм:
→

→

→

→

Сæ балцы кæрон сабитæ хъуамæ бацæуой геометрион
фигурæ «хæдзар»-мæ
Хъ. Сабитæ иууылдæр фесты сæ балц? Иууылдæр
хæдзармæ æрбаздæхтысты?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Адæймаджы къухтæн сæ бон алцыдæр кæнын у. Уæ
къухтæн та цы у сæ бон кæнын?
Сабиты дзуаппытæ.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Феххуыс кæн нымæцтæн сæ бынат ссарынмæ: нымæцтæ
афтид чырæгтимæ хæххытæй баиу кæн.
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Хæслæвæрд № 2
Кæцы у фылдæр? Хъæугæ нысан сæвæр.
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6 æфсиры

5 æфсиры

Хатдзæг
Хъ. Абон ногæй цы базыдтат? Æфсир уын цы ’ххуыс
фæци?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Хоры тыллæг кæд фефснайынц?
С. Фæззæджы.
4-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Æфсиры балц». (2-аг ахуыр)
Темæ: «Тетрадимæ базонгæ уæвын».
Нысан:
– Чырæгтæ тетрадимæ базонгæ уæвын. Тетрады
фæзыл ориентаци кæнынмæ арæхсын: йæ галиу
уæллаг æмæ дæллаг къуымтæ, йæ сыфы бæстастæу
ын æнæкъуылымпыйæ арын. 10-ы онг нымайын зонын. Предметты бæрц сæ равæрдæй аразгæ кæй нæу,
уыцы æмбарынад зондахасты ныффидар кæнын.
– Логикон хъуыдыкæнынады рæзт, предметтæ кæрæдзиимæ барын, æмхуызон æмæ хицæнгæнæг æууæлтæ арын.
– Иунæджытæй дæр æмæ коллективы кусынмæ дæр
куыд арæхсой, исты ногдзинад базонынмæ куыд тырной сабиты афтæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
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Цæстуынгæ. Алыхуызон егъау геометрион фигурæтæ
хъазт «Скъæрджытæ»-йæн.
Райуаринаг. Схемæ хъазт «Скъæрджытæ»-йæн; геометрион фигурæты æмбырд хъазт «Æфснайæм мæнæу»-æн. Тетрад – ахуыр № 4.
Ахуыры нывæст
Хъ. Цавæр афæдзы афон у ныртæккæ?
С. Фæззæг.
Хъ. Фæззæг у халсартæ, дыргътæ, хоры тыллæг æфснайыны
афон. Куыд уæм кæсы, хоры тыллæг чи фефснайы, стæй –
куыд?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Æфснайæм мæнæу»
Сабитæ стъолты уæлхъус æрбадтысты. Фæйнæгыл æмæ
алы сывæллоны раз стъолтыл дæр – егъау квадрат æмæ
къаннæг геометрион фигурæтæ.
Хъ. Алкæй раз дæр уæ ис стыр геометрион фигурæ. Цавæр
фигурæ у?
С. Квадрат.
Хъ. Ахъазæм. Уæ цæстыл æй афтæ ауайын кæнут, цыма
ацы квадрат мæнæуы быдыр у, сымах та – мæнæу чи
æфснайы, уыцы комбайнертæ. Раздæр уал мæнæу ныккарстат быдырæн йæ бинаг галиу къуымы. Æртæкъуымæг дзы
æрæвæрут.
Сабитæй исчи
хæслæвæрд æххæст кæны æвдисæн
фæйнæгыл, иннæтæ – стъолты уæлхъус бадгæйæ. Дарддæр
дæр афтæ, хъомылгæнæджы амындæй, сабитæ æвæрынц
геометрион фигурæтæ: уæллаг галиу (рахиз) къуымы, бинаг (галиу) рахиз къуымы, квадраты астæу.
Хъ. Цал геометрион фигурæйы ис нæ хъазæн фæзы?
С. 5 геометрион фигурæйы.
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Хъ. Комбайнертæ сæ куыст фесты – тыллæг бафснайдтой.
Тетрæдты куыст
Хъ. Ныр та уæ тетрæдтæ байгом кæнут æмæ сæ хъазæн
фæзы цур æрæвæрут. Куыд уæм кæсы, æмхуызонæй сæм
цы ис æмæ цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ?
Сабиты дзуаппытæ, зæгъæм:
С. Хъазæн фæз у квадрат, егъау чырæг, тетрады сыфыл та
ахæм чырæгтæ бирæ ис, фæлæ къаннæджытæ сты.
Хъ. Уæ тетрæдтæм æркæсут æмæ дзы искæцы чырæджы
кæрæттыл уæ ручкæ ауадзут æмæ сæ æрхахх кæнут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд, фæлæ алчи –
йæхирдыгонау.
Хъ. Тетрадимæ кусынæн йæхи сæрмагонд фæтк ис.
Хъуамæ йæ æххæст кæнай. Уæд алы хæслæвæрд дæр раст
æххæстгонд цæудзæн. (Æвдисы, фысгæ-фыссын куыд бадын хъæуы, тетрад куыд æрæвæрын æмбæлы, ручкæйыл
куыд хæцын хъæуы æмæ а. д.). Тетрадæн ис рахиз æмæ галиу, уæллаг æмæ бинаг фæрстæ, 4 къуымы. Тетрады уæллаг
галиу къуымы иу чырæгæн йæ алывæрстыл ручкæ ауадзут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Алы чырæгæн дæр ис йæхи фæрстæ æмæ къуымтæ.
Банымайут сæ æмæ зæгъут: цавæр геометрион фигурæйы
хуызæн у чырæг?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Мах абалц кодтам хъазæн фæзы чырæгтыл. Тетрады
чырæгтыл дæр абалц кæнæн ис?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Уæллаг галиу къуымы иу чырæгæн йæ фæрстæ æрхахх
кодтат. Уымæй рахизæрдæм дæр, уæ «мæнæуы хуымы» цал
геометрион фигурæйы уыд, уал чырæгæн сæ фæрстæ ныххахх кæнут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Сымах ныр зонут уæ алфамбылай дунейы ориентаци
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кæнын æмæ мæнæуласæг машинæты скъæрджытæн дæр
фæндаг бацамонынмæ сарæхсдзыстут.
Д/хъ «Скъæрджытæ»
Гауызыл – геометрион фигурæтæ, зæгъæм:
–

–

–

–

–

Фигурæтæ, гæнæн ис, алыхуызон уой. Алы сабийæн дæр
раттын æмбæлы сæрмагонд карточкæ. Карточкæйыл
– иу геометрион фигурæйæ иннæмæ цæуыны маршрут.
Зæгъæм:
→→∆→ →?
→ → → →?
Хъ. Ацы фигурæтæ уын бацамондзысты машинæйы маршрут. Фатæгæй куыд амынд цæуы, афтæ иу фигурæйæ
иннæмæ куы цæуат, уæд хордонмæ бахæццæ уыдзыстут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд. Фæстагмæ
алы сабийы къухы дæр баззад иу геометрион фигурæ.
Хъомылгæнæг, хæслæвæрд куыд сæххæст кодтой, уый
сбæрæг кодта. Уыйфæстæ сын загъта, цæмæй сæ
фигурæтæ æвдисæн фæйнæгыл сæвæрой.
Хъ. Куыд бакæнæм, цæмæй фæйнæгыл уа 10 фигурæйы?
С. Уæлдай дзы чи у, уыдон айсæм. (Цы нæ фаг кæны, уыдон бафтауæм.)
Д⁄хъ «Ахъуыды кæн»
Æвдисæн фæйнæгыл æвæрдæй – 10 геометрион фигурæйы.
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Хъ. Фигурæтæ сты хордæттæ. Æвдæм хордон куыдæй
ссардæуа?
Сабитæ гуызавæ кæнынц дзуапп раттыныл.
Хъ. Цæмæн нæй ссарæн æвдæм хордон?
С. Хордæттæ-фигурæтæ хъомпалæй лæууынц, уымæ гæсгæ
мах нæ зонæм, кæцы дзы у фыццаг, дыккаг æмæ а. д.
Хъ. Куыд бакæнæм?
Сабитæ сфæнд кодтой хордæттæ-фигурæтæ номыртæй
фæнысан кæнын. Иу рæнхъыл сæ сæвæрдтой æмæ сæ фæдфæдыл нымадæй банымадтой. Ссардтой æвдæм хордон,
уымæн æмæ нымадтой раст: галиуæрдыгæй рахизæрдæм.
Хатдзæг. Цалдæр предметы рæнхъæй куы лæууой, уæд дзы
кæддæриддæр алкæй бынат дæр сбæлвырдгæнæн ис.
Хъ. Цал фигурæйы сты æдæппæтæй?
С. Дæс фигурæйы.
Хъ. Сæ бынæттæ сын куы аивтам, уæд сæ нымæц аивта?
С. Нæ аивта.
Хатдзæг. Предметты нымæц, куыд лæууынц, уымæй
аразгæ нæу.
Хъ. Ногæй цы базыдтат абон? Кæмæн феххуыс кодтат?
Цымыдисаг уæм фæкасти?
5-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Хъæууон куыстытæ». (1-аг ах.)
Темæ: «Æфтауынад».
Нысан:
– Æфтауынад у хæйттæ иугæнæг архайд. Хай æмæ
æнæхъæн, сæ ахастдзинæдтæ. Сабиты базонгæ
кæнын æфтауынады нысанимæ – «+». Æмиасад
æмæ æнæмиасады æмбарынад, сæ нысæнттæ – «=»,
«< » æмæ « > ». Нымæц 5 æмæ йæ арæзт дыууæ
къаддæр нымæцæй. Сабиты базонгæ кæнын нымайæн
машинкæимæ.
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– Ныхасы рæзт, логикон хъуыдыкæнынад, æнæ искæй
æххуысæй хæслæвæрд сæххæст кæныныл куыст.
– Фæллойæн аргъ кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Æртæ фæткъуы æмæ дыууæ кæрдойы нывтæ; дыууæ тæлыйы; алы ас æмæ алы хуыз геометрион
фигурæты æмбырд.
Райуаринаг. Геометрион фигурæты дыууæ æмбырды
(6 зылды æмæ 4 æртæкъуымæджы); цифрæты æмбырд; дыууæ
къаннæг æмæ иу стыр голладжы модельтæ; нысæнттæ:
« + » æмæ « – »; карточкæтæ символтимæ; нымайæн
машинкæ; кусæн тетрад (ахуыр № 5).
Ахуыры нывæст
Психогимнастикæ.
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ лæууынц зылды.
Хъ. Кæцы афæдзы афон у ныртæккæ?
С. Фæззæг.
Хъ. Фæззæджы цы фембырд кæнæм?
С. Тыллæг.
Хъ. Нæ цæстытыл ауайын кæнæм, цыма дыргъдоны тыллæг æмбырд кæнæм. Бæлæсты къалиутæ дыргъты уæзæй
зæхмæ тасынц. Мах дыргътæ тонæм. Уæ цæнгтæ хæрдмæ
сивазут, цыма дыргътæ тонут, афтæ.
Сабитæ сæ къахфындзтыл слæууыдысты, сæ цæнгтæ
ивазынц хæрдмæ, цыма дыргътæ тонынц.
Хъ. Ирыстоны дыргътæ тынг хæрзад сты. Цы ’ртыдтай?
Ды та?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Тынг хъæздыг тыллæг систат уæ дыргъдонæй!
Сабитæ сбадтысты гауызыл. Æвдисæн фæйнæгыл – 3
нывы фæйнæ фæткъуыйы фæлгонцимæ æмæ 2 нывы –
фæйнæ кæрдойы фæлгонцимæ.
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Хъ. Фæткъуытæ цал сты?
С. Æртæ.
Хъ. Кæрдотæ та?
С. Дыууæ.
Хъомылгæнæг раздæр фæткъуыты хæрхы алыварс æрхахх
кæны, стæй та – кæрдоты хæрхы алыварс.
Хъ. Кæцы сæ фылдæр у? Цас фылдæр?
Сабиты дзуаппытæ.
Сабитæ æвæрынц фылдæры нысан «>» фæткъуытæ æмæ
кæрдоты хæрхыты æхсæн.
∆
> ∆
Хъ. Куыд хуыйнынц фæткъуытæ æмæ кæрдотæ иумæ?
С. Дыргътæ.
Хъ. Дыргътæ æдæппæтæй цал сты, уый куыд базонæм?
С. Банымайын хъæуы фæткъуытæ æмæ кæрдотæ.
Хъ. Банымайут сæ.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
С. Æдæппæтæй фондз дыргъы.
Хъ. Нæ тыллæг хæдзармæ куыд фæхæццæ кæнæм?
С. Дыргътæ сæвæрын хъæуы чыргъæды, асыччы, хызыны
æмæ а. д.
Хъомылгæнæг хæрхыты æхсæнæй айсы нысан « >», дыууæ
хæрхы алыварс дæр иу тымбыл хахх æркæны – иу хызыны
бафснайдта дыргътæ.
Хъ. Цал фæткъуыйы æмæ нæм цал кæрдойы ис, уый нæ
цæмæй ма ферох уа, уый тыххæй цы бакæнæм?
С. Ныффыссын æй хъæуы.
Стъолы уæлхъус куыст.
Сабитæ сбадынц стъолты уæлхъус. Стъолтыл – геометрион фигурæты 2 æмбырды, цифрæтæ æмæ нысæнтты
æмбырд, 3 голладжы модельтæ.
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Хъ. Цал уыдысты фæткъуытæ?
С. Æртæ фæткъуыйы.
Хъ. Иу къаннæг голладжы æртæ зылды нывæрут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд стъолты уæлхъус, сæ
иу та – æвдисæн фæйнæгыл.

Хъ. Цал уыдысты кæрдотæ?
С. Дыууæ.
Хъ. Иннæ къаннæг голладжы нывæрут дыууæ æртæкъуымæджы.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд стъолты уæлхъус,
сæ иу та – æвдисæн фæйнæгыл.
∆∆
Хъ. Нæ дыргътæ цæмæй хæдзармæ ахæссæм, уый тыххæй
фæткъуытæ æмæ кæрдотæ мах бафснайдтам иу стыр голладжы, ома æппæт дыргътæ баиу кодтам. Уымæ гæсгæ сисут зылдтæ æмæ æртæкъуымæгтæ æмæ сæ иу стыр голладжы бафснайут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд. Æвдисæн фæйнæгыл
фыст:
Ο Ο ∆
Ο ∆
Хъ. Цал сты дыргътæ?
С. Æдæппæтæй фондз.
Хъ. Цæмæй дыргътæ иу стыр голладжы уой, уый тыххæй
сæ мах уым нывæрдтам. Уыцы архайд хуыйны æфтауынад.
Хъ. Цавæр дыргътæ уыди къаннæг голджыты фыццаг?
С. Иу голладжы уыд 3 фæткъуыйы, иннæйы – 2 кæрдойы.
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Хъ. Цæмæй сæ байдзаг кæнæм, уый тыххæй геометрион фигурæты дыккаг æмбырд, фыццаг куыд уыд, афтæ
нывæрут къаннæг голджыты.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд. Æвдисæн фæйнæгыл
фæзыны ахæм фыст:
Ο Ο ∆
Ο ∆
Хъ. Фæткъуытæ æмæ кæрдотæ фæйнæ голлагæй систам
æмæ сæ иу голладжы нывæрдтам. Æфтауыны архайд
равдисынæн пайда кæнынц ахæм нысанæй – «+». Сæвæрут
уыцы нысан «+» дыууæ къаннæг голладжы æхсæн.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Нысан «+» амоны æфтауынады архайд, ома дыууæ
хайы баиу вæййынц æмæ сæ иу æнæхъæн рауайы. Æвдисæн
фæйнæгыл галиуæрдыгæй – дыууæ голладжы дыргътимæ,
рахизæрдыгæй – иу. Кæм фылдæр ис дыргътæ, дыууæ голладжы æви иуы?
С. Æмхуызон.
Хъ. Цавæр нысан сæвæрдзыстæм се ’хсæн?
С. Нысан «æмиас».
Хъ. Сæвæрут нысан « = ».
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд. Фæйнæгыл фæзындис
ахæм фыст:
+ ∆ ∆ =

∆

∆

Хъ. Æнæ геометрион фигурæтæ, æнæ голджыты æххуысæй
та йæ куыд ныффыссæм?
С. Цифрæты руаджы.
Сабитæй иу рацæуы фæйнæгмæ æмæ йыл равæры ахæм
фыст:
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3+2=5
Иннæ сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд се стъолты
уæлхъус.
З/д/хъ «Хæлæрттæ»
Пъолыл – дыууæ стыр тæлыйы: сырх æмæ æрвхуыз. Дыууæ
чызджы слæууынц сырх тæлыйы мидæг, æртæ лæппуйы
та – æрвхуыз тæлыйы. Иннæ сабитæ, хæслæвæрд раст
æххæстгонд цæуы æви нæ, уымæ сæ хъус дарынц. Кæрæдзи
къухтыл ныххæцынц æмæ хъазджыты алыварс уæрæх
зылд саразынц.
Хъ. Цал чызджы ис сырх тæлыйы?
С. Дыууæ.
Хъ. Цал лæппуйы ис æрвхуыз тæлыйы?
С. Æртæ.
Хъ. Стыр зылды хуылфы æдæппæтæй цал сабийы ис?
С. Фондз.
Тæлыты мидæг цы чызджытæ æмæ лæппутæ лæууы, уыдон сæ бынæттæ баивынц.
Хъ. Ныр та цал сабийы ис стыр зылды хуылфы?
С. Фондз сабийы.
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ скæнынц хатдзæг: сабиты
нымæц нæ аивта, уымæн æмæ чызджытæ æмæ лæппутæ
æрмæстдæр сæ бынæттæ аивтой, хъазджыты æхсæнæй
ничи фæиппæрд æмæ сæм æфтгæ дæр ничи бакодта.
Хъ. Хур йæ тынтæй дуне рæвдауы, хъæздыг тыллæг
æрзайынмæ нын æххуыс кæны. Фæлæ тынтæ æрмæст
хурæн нæй, нымæцон тын дæр ма вæййы.
Сабитæ сбадынц. Се стъолтыл – нымайæн машинкæтæ.
Д/хъ «Нымайæн машинкæ»
Сæ дæргъ алыхуызон кæмæн у, сæ уæрх !,5 см, ахæм
гæххæтты уадздзæгтæ. Уадздзæгтыл – се ’хсæн 1,5 см
кæмæн ис, ахæм цæхгæрмæ хæххытæ. Уыцы хæххытæ
амонынц нымæц.
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Зæгъæм: нымæц 1
Нымæц 4

Алы æмбырды – «нымайæн машинкæйы» – уадздзæгтæ
дæр хъæбæр гæххæтты иу сыфыл цæуынц. Уадздзæгты
бын ис нымæцон тын, фæлæ йыл цифрæтæ хæххытæй иучысыл галиумæ фыст сты. Афтæ у йæ бакаст «нымайæн
машинкæйæн» (ас къаддæргонд у).
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Къайон нымæцты уадздзæгтæн иу хуыз ис, æнæкъай
нымæцты уадздзæгтæн – æндæр. Хъомылгæнæг сабиты зонгæ кæны «нымайæн машинæтимæ». Сæ хъус сын
æрдары, алы уадздзагыл дæр нымæц нысангонд кæй ис,
уымæ. Уыцы нымæц æвдисы, уадздзаджы цал чырæджы
ис, уый. Уый фæстæ хъомылгæнæг амоны, раст дзуапп
ссарæн куыд ис, уый – хæрз æнцонæй, йæ бакæсынмæ хорз
куы арæхсай, уæд.
Зæгъæм:
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Хъ. Кæрæдзимæ бафтауæм нымæцтæ 1 æмæ 4. Райсæм
уадздзаг 1 æмæ уадздзаг 4. Нолæй райдайгæйæ сæ
нымæцон тыныл кæрæдзимæ æнгом равæрæм æмæ уайтагъд фендзыстæм дзуапп: 5.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Хъ. Нымайæн машинæты руаджы бирæ цыдæртæ банымайæн ис, уыимæ – тыллæг дæр. Фæлæ уал тыллæг раздæр
сортгай равзарынц.
Д/хъ «Сортгай æвзарæм тыллæг»
Гауызыл – формæ, ас æмæ хуызæй кæрæдзийæ чи хицæн
кæны, ахæм геометрион фигурæтæ.
Сабитæ хуымæтæджы нымады руаджы дыууæ-æртæ
къордыл фæдих вæййынц. Алы къордæн дæр – хæслæвæрд:
гауызыл цы геометрион фигурæты хæрхытæ ис, уыдонæй
лæвæрд символтæм гæсгæ равзарын, чи сæ хъæуы,
æрмæстдæр уыдон.
Хатдзæг
Хъ. Ногæй цы базыдтат абон? Цымыдисагдæр уæм дзы цы
фæкаст?
6-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Хъæууон куыстытæ. Тыллæг». (2-аг
ах.)
Темæ: «Нымæц 6».
Нысан:
– Нымæц 6-ы тыххæй зонындзинæдтæ æриу кæнын.
Нымæц 6 дыууæ къаддæр нымæцæй куыд саразæн
ис. Сабитæн амонын хæрхытæ хæйттæ кæнын
æмæ хæйттæй хæрхытæ аразын. Хæрхыты хæйтты
æхсæн ахастдзинæдтæ. Нысæнттæ « + » æмæ « – ».
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Сæ фæрцы нымаинæгтæ аразын. Нымæцон тыны
фæрцы нымаинæгтæ аразын. Гæххæтты сыфыл
(таблицæйыл) ориентаци кæныны арæхстдзинад
сфидар кæнын, предметтæ равæрын, кæм æмбæлы,
уым (рахиз уæллаг къуымы, галиу дæллаг къуымы
æмæ а. д.).
– Конструкторы курдиат (геометрион фигурæтæй
машинæ сæмбырд кæнын). Лæмбынæг кæсын,
хъусын, зæрдыл бадарыны курдиаты рæзт. Анализ кæнын æмæ кæрæдзиимæ абарынмæ арæхсын.
Сфæлдыстадон авналæнтыл кусын æмæ сæ рæзын
кæнын.
– Хистæрты фæллойæн аргъ кæнын, æххуысхъуаг чи
у, уыдонæн феххуыс кæнынмæ тырнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Халсарты нывты æмбырд; цифрæты æмбырд
(1-æй 6-мæ); нысæнттæ « + », « = ».
Райуаринаг. Геометрион фигурæты æмбырд (хъазт
«Геометрион конструктор»-æн). Тетрад (ахуыр № 6),
хæслæвæрдтæ № 1, № 2.
Ахуыры нывæст
Хъ. Цы ис скъахæн, бастигъæн æмæ а. д.?
С. Халсартæ.
Хъ. Халсартæ сты тыллæг. Кæд фефснайынц тыллæг?
С. Фæззæджы.
Хъ. Кæм æрзайын кæнынц тыллæг?
С. Дыргъдæтты, цæхæрадæтты, быдырты.
Хъ. Адæм, зæгъæм, хæхбæсты цæрынц, уæд та?
С. Уæд та хæхты фæхстыл æрзайын кæнынц тыллæг.
Хъ. Зæгъут-ма, ацы базон-базонтæ цæй тыххæй сты, ссарут нывты æхсæн нывтæ-дзуаппытæ æмæ сæ бæлвырд уагыл равæрут фæйнæгыл.
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Зæгъæм: фыццаг ныв-дзуапп сæвæрут рахиз уæллаг къуымы, дыккаг – рахиз дæллаг къуымы æмæ а. д.
Æвдисæн фæйнæгыл – таблицæ. 9 квадратæй. Фæйнæджы фарсмæ стъолыл – цифрæтæ æмæ нысæнттæ «
+ » æмæ « = ».
Уыци-уыцитæ
Хъ. Карк дæлзæххы къуыртт уадзы.
С. Картоф.
Хъ. Чысыл дурыны – урс нæмгуытæ.
С. Нас.
Хъ. Рæсугъд чызг йæхæдæг зæххы бын бады, йæ даргъ
дзыкку та уынджы ис.
С. Уырыдзы.
Хъ. Сау дæн, æмæ сынт нæ дæн;
Урс дæн, æмæ цыхт нæ дæн;
Къæдзил мын ис, æмæ мыст нæ дæн.
Уæдæ цы у?
С. Булкъ.
Хъ. Уырызмæгыл сæдæ хæдоны.
С. Къабуска.
Хъ. Къабуска сæвæрут уырыдзы æмæ картофы ’хсæн.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цал халсары сты æдæппæтæй?
С. Фондз.
Хъ. Бафтауæм-ма сæм иу. Хъусут лæмбынæг: Асиатыл авд
кæрцы.
С. Хъæдындз.
Хъ. Сæвæрут хъæдындз фæзы астæу.
Хатдзæджы æвдисæн фæйнæгыл халсарты нывтæ æвæрд
сты ахæм уагæвæрдмæ гæсгæ:
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Хъ. Ныр та цал халсары сты?
С. Æхсæз.
Хъ. Куыдæй уæм рауад 6?
С. Уыди нæм 5 халсары, бафтыдтам ма сæм 1 æмæ 6 баисты.
Хъ. Куыд æй ныффыссæм?
С. Саразæм нымаинаг: 5 + 1 = 6.
Хъ. Халсартæ хицæн кæнынц сæ формæ, хуыз, адæй. Цæмæй нæ фыст раст уа, уый тыххæй сæ куыд æрбамбырдтæ
кæнæн ис æууæлтæм гæсгæ?
Сабитæ сæ хъуыды дзурынц. Зæгъæм: сæ адмæ гæсгæ.
С. Хъæдындз судзаг у æмæ йæ хицæн тæсчъы сæвæрæм,
иннæ халсартæ та судзаг не сты æмæ сæ æндæр тæсчъы
сæвæрæм иумæ.
Хъ. Хорз, сæвæрут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Тæсчъытæн сæ бынæттæ куы аивæм, уæд халсарты
нымæц дæр аивдзæн?
С. Нæ аивдзæн.
Хъ. Бафæлварут-ма йæ уæдæ.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд æмæ скæнынц
хатдзæг: халсарты нымæц, куыд сæ сæвæрдтой, уымæй
аразгæ нæу.
Хъ. Æндæр ма куыд æрбамбырдтæ кæнæн ис халсартæ,
цавæр æууæлтæм гæсгæ?
С. Сæ формæмæ гæсгæ: уырыдзы дæргъæццон у, иннæ
халсартæ та – тымбыл. Уыимæ – нас æмæ къабуска
егъау æмæ тымбыл сты, хъæдындз, картоф æмæ булкъ –
къаннæгдæр æмæ тымбыл.
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Иннæ хæслæвæрдау та сабитæ æххæст кæнынц ацы
хæслæвæрд дæр:
1+1+4=6
Физминуткæ «Цъуппытæ – уидæгтæ»
Хъомылгæнæг фæзæгъы исты халсары ном, æмæ сабитæ
се змæлдтытæй равдисынц, куыд зайы, уый. Кæд æмæ
зæххы уæлцъар зайы æмæ хурмæ йæхи ивазы, уæд сæ къахфындзтыл слæууынц æмæ сæ цæнгтæ хæрдмæ ивазынц.
Кæд æмæ зæххы бын къуыртт кæны, уæд та дзуццæджы
æрбадынц, цыма сæхи хурæй æмбæхсынц, афтæ.
Хъ. Кæм зайы уырыдзы?
С. Уырыдзы зайы зæххы бын.
Сабитæ дзуццæджы æрбадынц.
Хъ. Кæм зайы къабуска?
С. Къабуска зайы зæххыл, хурмæ хæстæгдæр.
Сабитæ сæ цæнгтæ хæрдмæ ивазынц æмæ а. д.
Хъ. Быдырæй тыллæг цæуыл раласæм?
С. Уæзласæн машинæйыл.
Д/хъ «Геометрион конструктор»
Сабитæ геометрион фигурæтæй аразынц уæзласæн
машинæ. Нымайынц, машинæ цы геометрион фигурæтæй
сæмбырд кодтой, уыдон: дыууæ æнæкъуым фигурæйы
(зылдтытæ) æмæ цыппар къуымджын фигурæйы (трапеци, 2 расткъуымæджы, квадрат).
Ныффыссынц: 2 + 4 = 6.

Хъ. Нымæц 6 рауайы алы мадзæлттæй. Куыд æй ссарæн ис
нымæцон тыныл та?
Д/хъ «Нымайæн машинкæтæ»
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Сабитæ сбадынц стъолты уæлхъус. Стъолтыл æмæ
фæйнæгыл – нымæцон тын æмæ «нымайæн машинкæтæ».
Хъ. Нымæцон тыныл равдисут нымæц 5, ныр та – нымæц
6.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Абарут-ма сæ.
С. Нымæц 6 иуæг фылдæр у нымæц 5-æй.
Хъ. Нæ нымайæн машинæтыл нырма нæй нымæц 6. Куыд
æй саразæм?
С. Нымæц 6-мæ бафтауæм 1.
Сабитæй исчи хæслæвæрд æххæст кæны фæйнæгыл,
иннæтæ та – стъолты уæлхъус. Алы мадзæлтты руаджы саразынц нымæц 6 æмæ нымаинæгтæ ныффыссынц
цифрæтæ æмæ нысæнтты руаджы.
Дарддæр сæм хъомылгæнæг фæрстытæ дæтты, æмæ
сабитæ дзуапп дæттынц. Зæгъæм:
Хъ. Кæцы нымæц лæууы нолæй рахизæрдæмдæр: 5 æви 6.
Зæгъут нымæц, кæцы лæууы 4 æмæ 6-ы ’хсæн.
Зæгъут нымæцтæ, кæцытæ сты 3-йæ фылдæр, фæлæ 6-æй
къаддæр æмæ а. д.
Зæгъут сæ сыхæгты нымæцтæн: 5, 3 …, 2 ….
Зæгъут къуырийы фæндзæм бон, къуырийы æхсæзæм бон.
Хъ. Нымæцтæй ахъазæн ис тетрады дæр.
Тетрæдты куыст
Д/хъ «Диссаджы квадрат»
Хæслæвæрд № 1
Хъæугæ нымæцтæ афтид чырæгтимæ баиу кæн.
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Хæслæвæрд № 2
Рæнхъ дарддæр ахæццæ кæн (ныв кæнæм чырæгтыл).
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Хæслæвæрд № 3
Халсартæ сæвæр, цы тæсчъыты æмбæлы, уым.
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Хæслæвæрд № 4
Зылдтытæ хаххæн йæ галиуæрдыгæй сырх ахорæнæй сахор, рахизæрдыгæй та – æрвхуызæй æмæ зæгъ, куыд рауадис нымæц 6.
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Хæслæвæрд № 5
Дыккаг ныв дарддæр ахæццæ кæн. 			
Хатдзæг
Д/хъ «Чи дæн æз?»
Хъ. Абон махмæ уазæгуаты уыди алыхуызон нымæцтæ.
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Ныртæккæ уын дзы алчидæр йæхи тыххæй радзурдзæн,
сымах та базонут, чи дзы кæцы у, уый.
Хъомылгæнæг дзуры нымæцты номæй, зæгъæм:
Хъ. Чи дæн æз, кæд æмæ рауайын, нымæцтæ 1 æмæ 2
бафтаугæйæ?
Чи дæн æз, кæд æмæ рауайын, нымæцтæ 3 æмæ 2 кæнæ 1
æмæ 4 кæрæдзимæ бафтаугæйæ?
Чи дæн æз, кæд æмæ рауайын, нымæцтæ 3 æмæ 3 кæнæ 1
æмæ 5, кæнæ 2 æмæ 4 кæрæдзимæ бафтаугæйæ?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Хорз хъазт у? Зынæй дзы исты ис?
7-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Хетæгкаты Къоста». (1-аг ах.)
Темæ: «Бæрцуат. Бæрцуатмæ гæсгæ кæрæдзиуыл
абарст».
Нысан:
– Тæнгъæдты бæрцуат кæрæдзиуыл абарыны
æмбарынад. 6-ы онг æдæрсгæ нымады арæхстдзинадыл куыст. Нымæц 6-ы арæзт дыууæ къаддæр
нымæцæй. Къуырийы бонтæ зонын.
– Логикон хъуыдыкæнынады рæзт, практикон архайд
ныхæстæй равдисынмæ арæхсын.
– Адæмон сфæлдыстад сабитæн уарзын кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Къостайы ныв «Дон хæссынмæ», доны дурын æмæ афтид дурын; нымæцон тын, карточкæты æмбырд
цифрæтимæ (7-ы онг).
Райуаринаг. Алы дыууæ сабийæн дæр – дыууæ алыбæрцуат
мигæнæны (сæ иу – донимæ); алы сабийæн дæр – 6 стыр
æмæ 6 гыццыл зылды.
Рагагъоммæ куыст. Къостайы нывмæ лæмбынæг æркæсын
æмæ йыл æрныхас кæнын.
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Ахуыры нывæст
Хъ. Цавæр республикæйы цæрæм?
С. Мах цæрæм республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы.
Хъ. Æмæ нæ республикæйы цæугæдæттæ ис?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Куыд уæм кæсы, цæугæдæттæн сæ райдайæн кæм у?
С. Хæхты равзæрынц.
Хъ. Кæрæдзи къухтыл æрхæцут æмæ уæ цæстытыл ауайын кæнут, цыма мах иумæ цæугæдон стæм. Нæ къухтæ
– «доны уылæнтæ». Бæрзонд хæхтæй кæмттæ, хъæутæ,
горæттыл ахизы. Нæ цæугæдæттæ сабыр æмæ уæзбын сты
æви – знæт æмæ фæйлаугæ?
С. Нæ цæугæдон знæт æмæ змæст у, уымæн æмæ бæрзондæй
кæлы, къæдзæхтæ æмæ дуртыл йæхи хойы.
Хъ. Раджы дæр æмæ ныр дæр цæугæдон адæймагæн дæтты
дон. Фæлæ абон хæтæлты руаджы дон махæн комкоммæ нæ
хæдзæрттæм цæуы, Кæддæр та йæ хæдзæрттæм сæхæдæг
хастой адæм.
Хъомылгæнæг фæйнæгыл сæвæрдта Къостайы ныв «Дон
хæссынмæ». Радзырдта сабитæн нывгæнæг æмæ нывы
тыххæй.
Хъ. Ноджыдæр ма цавæр мигæнæнты ис дон хæссæн?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. (сабитæн амоны, стъолыл цы дыууæ дурыны ис,
уыдонмæ). Чызджы бафæндыд йæ мадæн дон æрбахæссын.
Кæцы дурын айсдзæн суадонмæ йемæ, стырдæр æви
къаддæр?
С. Къаддæр, йæхæдæг дæр нырма гыццыл у.
Хъ. Куыд уæм кæсы, ацы дурынтæй дон фылдæр кæцыйы
цæуы?
Сабитæ дзурынц, цæмæй иу дурынæй иннæ дурынмæ
æркæной дон. Хъомылгæнæг æй кæны. Гæнæн ис, æмæ рауайа афтæ:
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I вариант
Дыккаг дурын йæ былтæм схæццæ. Хатдзæг: дыууæ дурыны дæр дон цæуы æмхуызон – мигæнæнтæн иу бæрцуат ис.
II вариант
Дыккаг дурынæн дон йæ былтæм не схæццæ. Хатдзæг: йæ
бæрцуат фылдæр у.
III вариант
Дыккаг дурын байдзаг, фæлæ ма донæй иннæ дурыны дæр
аззад. Хатдзæг: дыккаг дурынæн йæ бæрцуат къаддæр у.
Эксперименталон-практикон куыст.
Сабитæ стъолты уæлхъус дыгæйттæй кусынц. Алы стъолыл дæр фæйнæ дыууæ мигæнæны, сæ бæрцуат – алыхуызон. Зæгъæм: агуывзæтæ, къустæ æмæ а. д. Мигæнæнтæй
иу у донæй йедзаг.
Хъ. Бацархайут сæ бæрцуатмæ гæсгæ мигæнæнтæ кæрæдзиуыл абарын.
Сабитæ йедзаг мигæнæнæй дон иннæ мигæнæнтæм
кæнынц.
С. Къусæй агуывзæмæ æркодтам дон.
I вариант
С. Агуывзæ байдзаг, къусы та дон нал баззад – къус æмæ
агуывзæ бæрцуатæй æмхуызон сты.
II вариант
С. Агуывзæ æххæст нæ байдзаг – бæрцуатæй уый къусæй
егъаудæр у.
III вариант
С. Агуывзæ байдзаг, фæлæ ма къусы дæр ис дон – агуывзæ
къусæй къаддæр у.
Хъ. Дон алкæй дæр хъæуы. Æнæ донæй цæрæн нæй.
Цæмæн хъæуы дон адæймаджы?
Сабиты дзуаппытæ.
Физминуткæ № 1
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Хъ. К речке утром мы спустились,
Наклонились и умылись.
Раз, два, три, четыре –
Вот как славно освежились!
Взяли мы кувшин с водой
И отправились домой.
Очень нам нужна водица:
Чтоб полить и чтоб напиться,
Пол помыть, помыть посуду,
Постирать рубашек груду.
Целый день мы помогали,
Вечером мы отдыхали,
Веселились и играли.
Сабитæ æмдзæвгæйы ныхæстæм гæсгæ кæнынц се
змæлдтытæ.
Хъ. Раджы кæддæр, сабитæн ныры хуызæн хъазæнтæ
куы нæ уыд, уæд хъазыдысты æрдзон æрмæджытæй –
къалиутæй, хъæды лыггæгтæй, лыстæг дуртæй æмæ а. д.
Д/хъ «Æрæмбырд кæн дуртæ»
Сабитæ гауызыл æрбадынц. Алы сабимæ дæр фæйнæ
дыууæ æмбырды – 5 стыр зылды æмæ 5 гыццыл зылды.
Хъ. Нæ хъазты мах дурты бæсты спайда кæндзыстæм геометрион фигурæтæй: егъау зылд – егъау дуры бæсты, къаннæг
зылд – къаннæг дуры бæсты. Куыд æрæмбырдгæнæн ис
алыхуызон мадзæлтты фæрцы 6 дуры? Уæ зылдтытыл сæ
равдисут. Равæрут сæ æмæ стæй цифрæтæ æмæ нысæнтты
руаджы уæ архайд ныффыссут.
Хъазты варианттæ:
1) O ° ° ° ° °
1+5=6
2) O O ° ° ° °
2+4=6
3) O O O ° ° ° 			
3+3=6
4) O O O O ° ° 			
4+2=6
5) O O O O O °			
5+1=6
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Алы саби дæр равæры, цы варианттæн уæвæн ис, уыдонæй
æрмæстдæр иу. Уый фæстæ сæ дзуаппытæ кæрæдзиимæ
абарынц, фæйнæгыл сæ ныффыссынц.
Хъ. Мах рæстæджы дæр ис, нæхæдæг кæй æрхъуыды кодтам, ахæм хъæзтытæ.
Д/хъ «Базон нымæц»
Æвдисæн фæйнæгыл – нымæцон тын æмæ карточкæты
æмбырд (сæ уæлæ цифрæтæ фыст).
Карточкæтæ
зыгъуыммæ фæлдæхт сты, æмæ сæ цифрæтæ нæ зынынц.
Хъомылгæнæг райсы иу карточкæ, сывæллæттæм æй нæ
равдисы, афтæмæй дзуры уыцы цифрæйы тыххæй.
Хъ. Карточкæйы нымæц 5-æй фылдæр у, фæлæ 7-æй та –
къаддæр.
С. Уый у нымæц 6.
Хъомылгæнæг карточкæйы нымæц сабитæм æвдисы,
цæмæй, раст дзуапп кæй у, уый базоной.
Дарддæр раттæн ис ахæм хæслæвæрдтæ:
– Нымæц 1 фылдæр у 3-йæ;
– Нымæц 1 къаддæр у 6-æй;
– Нымæц лæууы 6-æн йæ галиу фарс;
– Нымæц ис 5 æмæ 7-ы ’хсæн;
– Нымæцы сыхæгттæ сты 3 æмæ 5;
– Нымæц лæууы 6-ы разæй;
– Нымæц лæууы 5-ы фæстæ æмæ а. д.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Кæцы дурыны бацыд фылдæр дон? Сахор æй.

Хæслæвæрд № 2
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Хуызæгмæ гæсгæ фигурæты мидæг сныв кæн нысæнттæ.
−

•

Хæслæвæрд № 3
Логикон квадрат баххæст кæн.
+
1
2

3

4

Хæслæвæрд № 4
Дарддæр уыцы уагыл ныв кæн стъæлфытæ чырæгтыл.
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Хæслæвæрд № 5
Мæсгуыты ’хсæн дыууæ æмхуызоны ссар æмæ сæ æмхуызон
ахорæнæй сахор.

Хатдзæг
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Хъ. Хорз бакуыстат, сывæллæттæ! Уæдæ мын чи зæгъдзæн,
дыууæ мигæнæнæй йæ бæрцуат кæцыйæн егъаудæр у, уый
куыд сбæрæг кæнæн ис?
С. Иу дзы донæй байдзаг кæн æмæ йæ иннæмæ æркæн.
8-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Хетæгкаты Къоста.» (2-аг ах.)
Темæ: «Бæрцуат. Бæрцуаты абарст».
Нысан:
– Згъæлгæ буаргъæдты бæрцуат куыд баргæ у.
Барæнты бæрц сæ асæй аразгæ кæй у, уыцы æмбарынад сабитæн раргом кæнын. Предметты бæрц
сæ равæрдæй аразгæ кæй нæу, уыцы хъуыды сфидар
кæнын. Размæ æмæ фæстæмæ нымайыны (6-ы онг)
арæхстдзинад сфидар кæнын.
– Сæ адæмы ивгъуыдæн аргъ куыд кæной, сабиты
афтæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Къус (нартхоры нæмгуытимæ), къопп 6
кубикимæ; цифрæты æмбырд (0-æй 10-ы онг; нысæнттæ
« + », « – »).
Райуаринаг. Алы дыууæ сабийæн: къус (нартхоры
нæмгуытимæ), афтид къус, 1 стыр агуывзæ, 1 къаннæг
агуывзæ; гыццыл æмæ стыр фишкæтæ; алы сабийæн дæр:
2 æмбырды кубиктæ (6-гай кубиктæ – дыууæ æмбырды
дæр).
Рагагъоммæйы куыст: нартхоры нывтæм лæмбынæг
æркæсын, нартхоры ахадындзинадыл æрныхас кæнын.
Ахуыры нывæст
Сабитæ лæууынц хъомылгæнæджы раз
Хъ. Цавæр афæдзы афон у ныртæккæ?
65

С. Фæззæг.
Хъ. Фæззæг адæмы дарæг у. Цæмæн дзы афтæ фæзæгъынц?
С. Уымæн æмæ фæззæджы адæм æрæмбырд кæнынц
тыллæг æмæ сын æнæхъæн афæдзы фаг вæййы.
Хъ. Хæххон хъæуты та цы садзынц фылдæр?
Сабиты дзуаппытæ, сæ иу: нартхор.
Хъ. Уæ цæстытыл-ма ауайын кæнут, нартхоры æвзар хурмæ
йæхи куыд ивазы, уый.
Сабитæ сæ цæнгтæ хæрдмæ ивазынц.
Хъ. Мæнæ уын ацы нартхоры нæмгуытæ Нарæй æрбарвыстой, Къостайы райгуырæн хъæуæй. (Сæ разы сын къус
æрæвæры нартхоры нæмгуытимæ.) Куыд спайда кæнæн
ис ацы нæмгуытæй.
С. Хæдзарон мæргъты дзы бафсад, сфыц сæ, æрысс сæ æмæ
сæ хæрзад кас кæнæ нартхоры кæрдзын скæн æмæ а. д.
Хъ. Цæмæй исты хæринаг скæнæм, уый тыххæй хъуамæ
зонæм, нартхор нæ цас бахъæудзæн, уый. Куыд базонæм,
къусы цас нартхор ис, уый?
С. Хъуамæ йæ сбарæм.
Хъ. Цæмæй йын ис сбарæн?
С. Нартхоры нæмгуытæ кæм ныккæнæн ис, ахæм исты
мигæнæнæй.
Хъомылгæнæг зæгъы сабитæн, цæмæй сæ нартхор
агуывзæйæ сбарой – уый уыдзæн сæ барæн.
Д/хъ «Барынтæй хъазт»
Сабитæ сбадынц стъолты уæлхъус. Алы стъолыл дæр – 1
стыр æмæ 1 къаннæг агуывзæ, къус нæмгуытимæ æмæ афтид къус, стæй ма – стыр æмæ гыццыл фишкæты (фæйнæ
3) æмбырд.
Сабитæ кусынц дыгæйттæй: сæ иу бары, иннæ фишкæтæ
иуварс æвæры. Чи стыр агуывзæйæ бары, чи – гыццыл.
Фарст: Цæмæн рауад сабитæн сæ барст алыхуызон, уыцы
иу нæмгуытæ куы барстой, уæд?
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С. Уымæн æмæ, раздæр нæмгуытæ стыр агуывзæйæ барстам, стæй та гыццылæй.
Сабитæ кæнынц хатдзæг: цæмæй барст иухуызон уа, уый
тыххæй барын хъæуы уыцы иу барæнæй.
Хъ. Тынг раст! Цы ма ис ноджы барæн агуывзæтæй,
къустæй æмæ а. д.?
С. Æхсыр, ссад, сæкæр æмæ а. д.
Д/хъ «Кубиктæ»
Сабитæ дыууæ къордыл фæдих вæййынц. Алы къорд дæр
хъуамæ къопп кубиктæй байдзаг кæна æмæ, кæцы къоппы бæрцуат егъаудæр у, уый базона. Сабитæ къоппыты
æвæрынц кубиктæ, цал дзы нывæрдтой, уый сæ зæрдыл
дарынц. Хъазты кæрон сбæрæг кæнынц, кæцы къопп
стырдæр у, уый. Сæ хатдзæгтæ раст сты æви нæ, уый
бæлвырд кæнынц: сæ къоппытæ кæрæдзиимæ баивынц
æмæ кубиктæ къоппытæй исынц фæстæрдæм (6-æй 0-мæ,
кæд къоппыты æхсæзгай кубиктæ уыд, уæд).
Сабитæ сбадынц гауызыл æвдисæн фæйнæджы раз. Сæ
цуры – цифрæты æмбырд (0-æй 10-ы онг). Алы сабимæ
дæр – 12 кубичы. Хъомылгæнæг æвдисæн фæйнæгыл фыссы нымаинаг:
4+2=…
Сабитæ йæ банымайынц кубикты руаджы.
Хъ. Æдæппæтæй цал сты кубиктæ?
С. Æдæппæтæй сты 6.
Хъомылгæнæг фыссы дыккаг нымаинаг:
5+1=…
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Кæм ис фылдæр кубиктæ?
С. Кубикты нымæц æмхуызон у.
Хъомылгæнæг зæгъы сабитæн, цæмæй кубикты иу
æмбырдæй мæсыг самайой. Сабитæ æххæст кæнынц
хæслæвæрд.
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Хъ. Ныр та кæм ис фылдæр кубиктæ?
Сабитæ скæнынц хатдзæг: кубикты нымæц æмхуызон у:
исгæ дæр дзы нæ акодтам æмæ сæм æфтаугæ дæр нæ бакодтам, æрмæстдæр сын сæ уавæр аивтам.
Тетрæдты куыст.
Хæслæвæрд № 1
Дурыны стыр агуывзæтæй къаддæр бацæудзæн дон æви
гыццыл? Цæмæн? Сахор уыцы агуывзæ.

Хæслæвæрд № 2
Сбæрæг кæн, цал литры цæуы бидоны.
1

1

1

1

1

+

1

=

Хæслæвæрд № 3
Съалыты бæсты хъæугæ нымæцтæ сæвæр.
5 + * = 6			
3+3=*
* + 2 = 6 		
*+4=6
0 1 2 3 4 5 6
Хæслæвæрд № 4
Лæппу конструкцитæ скодта кубиктæй. Цал кубичы йæ
бахъуыд алы фигурæйæн дæр?
Хатдзæг
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Хъ. Ногæй цы базыдтат? Зын уæм цы фæкаст? Цавæр хъазт
тынгдæр фæцыд уæ зæрдæмæ? Цæмæн?
9-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Фæззæг» (1-аг ах.)
Темæ: «Æппарынад».
Нысан:
– Æппарынады тыххæй радзурын; æнæхъæн æмæ
хайы ахастдзинæдтæ. Нымæц 6-ы арæзт дыууæ
къаддæр нымæцæй – уыцы зонындзинад бæлвырд
дæнцæгтыл сфидар кæнын. Æппарынады фысты нысан: « – ».
– Рæзын кæнын сабиты хъуыдыкæнынад, сфæлдыстадон курдиат, сæ ныхас.
– Кæрæдзиимæ сын хæлар ахастытæ куыд уа, иумæ
кусынмæ куыд арæхсой, сабиты афтæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. 3 голладжы хуызæгтæ – 1 стыр æмæ 2 гыццылы; геометрион фигурæты 2 æмбырды, 1 бур æртæкъуымæг
æмæ 5 сырх зылды; карточкæтæ со нысæнттимæ « – » и «
= ».
Райуаринаг. 3 голладжы модельтæ: 1 стыр æмæ 2 гыццылы;
геометрион фигурæты 2 æмбырды (1 бур æртæкъуымæг
æмæ 5 сырх зылды), карточкæтæ нысæнттимæ: « – » и
« = »; карточкæтæ нымаинæгтимæ – алы сабийæн дæр;
«нымайæн машинкæ» – алы сабийæн дæр.
Ахуыры нывæст
Хъ. Цавæр афæдзы афон у ныртæккæ?
С. Фæззæг.
Хъ. Фæззæджы сæйраг æууæлтæ зонут?
Сабиты дзуаппытæ.
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Хъ. Цавæр геометрион фигурæты хуызæн сты сыфтæртæ?
С. Дæргъдымбылтæ, æртæкъуымæгтæ, зылдтыты хуызæн.
Хъ. Нæ цæстытыл ауайын кæнæм, цыма нын дымгæ не
стъолтыл алыхуызон фæззыгон сыфтæртæ авæрдта.
Сабитæ бадынц стъолты уæлхъус, сæ иу та фæйнæджы
раз кусы. Æвдисæн фæйнæгыл æмæ сабиты стъолтыл ис
æртæ голладжы модельтæ (1 стыр æмæ 2 гыццылы), геометрион фигурæты дыгай æмбырдтæ (1 бур æртæкъуымæг
æмæ 5 сырх зылды), карточкæтæ нысæнттимæ (« – »
æмæ « = »). Голджытæ æвæрд сты ахæм уагыл: стыр
(æнæхъæн), уый фæстæ – дыууæ гыццылы (хæйттæ).
Стыр голладжы сабитæ нывæрынц се ’мбырдтæй иу.
Хъ. Сисут æртæкъуымæг стыр голлагæй æмæ йæ нывæрут
къаннæг голладжы.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
ΟΟ
ΟΟ
Ο∆

∆

Хъ. Сисут æртæкъуымæг стыр голлагæй æмæ йæ нывæрут
къаннæг голладжы.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.

∆

ΟΟΟ
ΟΟ

Хъ. Ныртæккæ кæй бакодтат, уыцы архайд куыд хуыйны?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Раст у. Уыцы архайд хуыйны æппарынад. Цы нысан
кæны «раппарын»?
С. Райсын, фæцух кæнын, аиуварс кæнын æмæ а. д.
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Хъ. Цавæр фигурæтæ ма баззад голладжы?
С. 5 зылды ма дзы ис.
Хъ. Уыцы фигурæтæ – 5 зылды – сисут æмæ сæ иннæ
къаннæг голладжы нывæрут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
ΟΟ
ΟΟ
Ο
∆

∆

ΟΟΟ
ΟΟ

Хъ. Къаннæг голджыты мах нывæрдтам хæйттæ. Ома, стыр
голладжы цы æнæхъæн уыд, уый дыууæ хайы фæкодтам:
цы дзы систам, уый æмæ дзы цы ныууагътам, уый. Цæмæй
уыцы архайд ныффыссæм, уый тыххæй нæ фигурæты дыккаг æмбырд райсын бахъæудзæн. Стыр голладжы цавæр
фигурæтæ уыд, уый чи хъуыды кæны?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Хъæугæ фигурæтæ стыр голладжы нывæрут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
ΟΟ
ΟΟ
Ο
∆

∆

ΟΟΟ
ΟΟ

Хъ. Цæмæй геометрион фигурæтæ стыр голлагæй сисат,
уый тыххæй цавæр архайдæй спайда кодтат?
С. Æппарынадæй.
Хъ. Уыцы архайд амынд цæуы ахæм нысанæй: « – ». Фыццаг æмæ дыккаг голладжы æхсæн сæвæрдзыстæм нысан
« – ». I хай æмæ II хай æмиæстæ кæй сты, уымæ гæсгæ та
сæвæрдзыстæм нысан « = ».
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ΟΟ
ΟΟ
Ο
∆

−

∆

=

ΟΟΟ
ΟΟ
II хай

I хай

Хъ. Куыд æй ныффыстæуа?
С. Цифрæты руаджы йын ис ныффыссæн.
Хъ. Раст у. Фæлæ уый тыххæй нæ зæрдыл æрлæууын
кæнæм, фыццаг стыр голлаг цы ’вдисы, уый.
С. Цавæр фигурæтæ нæм уыд раздæр, уый æвдисы фыццаг
голлаг.
Хъ. Цал уыдысты?
С. 6 фигурæйы.
Хъ. Дыккаг голлаг та цы ’вдисы?
С. 1 æртæкъуымæг кæй систам, уый.
Хъ. Цы ’вдисы æртыккаг голлаг?
С. Цы фигурæтæ ма баззад, уый, – 5 зылды.
Хъ. Фыццаг бынаты стыр голлаг цæмæн ис?
С. Стыр голлаг нысан кæны æнæхъæн.
Хъ. Хæйттæ та кæм сты?
С. Дыккаг æмæ æртыккаг голладжы.
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ кæнынц хатдзæг: æнæхъæнæй
иу хай куы райсай, уæд ма йæ иннæ хай баззайдзæн. Æнæхъæн
кæддæриддæр хайæ егъаудæр у, хай та кæддæриддæр
æнæхъæнæй къаддæр у.
ΟΟΟ
ΟΟΟ
=
ΟΟ∆ − ΟΟ

∆

Хъ. Куыд ныффыссæн ис ацы æвдыстæг цифрæты руаджы? Нымаинæгты хæрхыты æхсæнæй хъæугæ нымаинаг
равзарут.
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Фæйнæгыл – нымаинæгтæ:
6–1=5
6–2=4
6–4=2
6–3=3
6 – 5 = 1 – ацы нымаинаг бакæсын хъæуы.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд, нымаинаг кæсгæйæ.
З/д/хъ «Ссар æмбал»
Алы саби дæр, гауызыл цы карточкæтæ ис, иутæ –
нымаинæгтимæ, иннæтæ – дзуаппытимæ, уыдонæй иу
сисы. Уыйфæстæ дыууæ сабийы кæрæдзи бацагурынц æмæ
иумæ æрлæууынц. Амонæг сын сæ карточкæтæм кæсы
æмæ иумæ, дзуапп раст у æви нæ, уый сбæрæг кæнынц.
Хъ. Нымæцон тыныл дæр ис нымаинæгтæ скæнæн.
Сабитæ райсынц сæ «нымайæн машинкæтæ» æмæ
æрбадынц гауызыл.
Д/хъ «Нымайæн машинкæтæ»
Хъ. «Нымайæн машинкæтæй» пайдагæнгæйæ зонæм
нымæцтæ кæрæдзимæ æфтауын. Фæлæ уыдоны æххуысæй
нымæцтæ кæрæдзийæ æппарæн дæр ис: стырдæр нымæцæн
(даргъдæр уадздзагæн) йæ галиу кæрон нолыл сæвæрæм,
къаддæр нымæц та (цыбырдæр уадздзаг) нымæцон тыны
бын сæвæрæм афтæ, йæ рахиз кæрон даргъдæр уадздзаджы рахиз кæронимæ куыд сиу уа. Уадздзæгты къуымы уæд фендзыстæм дзуапп. Райстам нымæцтæ 6 æмæ 4
нысангæнæг уадздзæгтæ æмæ сæ тыныл сæвæрдтам.
0 12

6 7 8 9 10

Хъ. Дзуапп ис, цы къуым дзы рауад, уым: 2.
Сабитæ кæнынц иннæ нымаинæгтæ дæр æппарыны архайдимæ (нымæц 6-ы фæлгæты).
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Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Сыфтæртæ бæлвырд ахорæнæй сахор.
4−2

5−4
5−2

6−3

1 − бур
2 − сырх
3 − кæрдæгхуыз

3−1
6−5

0 1 2 3 4 5 6
Хæслæвæрд № 2
Кæцы фæндагыл ацæудзæн лæппу скъоламæ?
Хæслæвæрд № 3
Баххæст кæн логикон квадрат.
−
5
6

1

2

Хæслæвæрд № 4
Бæлвырд фæтк раиртасгæйæ, сныв кæн, чи нæ фаг кæны,
уыцы фигурæтæ.
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Хатдзæг
Хъ. Цавæр ног архайдимæ базонгæ стæм абон? Цы нысан
кæны уыцы архайд? Цас уыдзæн 6 – 1? 6 – 2?
10-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Фæззæг» (2-аг ах.)
Темæ: «Къайон æмæ æнæкъай нымæцтимæ базонгæ».
Нысан:
– Базонгæ кæнын сабиты къайон æмæ æнæкъай
нымæцтимæ. Æнæхъæн æмæ хайы бастдзинад
фæлхат кæнын. Сфидар кæнын æфтауынад æмæ
æппарынады зонындзинад æмæ уыдонæй раст пайда кæнын сабитæн дарддæр амонын. Амонын сын
пайда кæнын нысæнттæй « + »; « – ». Предметты
бæрц, куыд лæууынц, уымæй аразгæ кæй нæу, уыцы
æмбарынад сфидар кæнын (геометрион фигурæтæй
пайдагæнгæйæ).
– Логикон хъуыдыкæнынады рæзтыл кусын. Иртасæн
куыстмæ (анализ, синтез, классификаци) цымыдисдзинад гуырын кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Чызг æмæ лæппуйы силуэттæ, геометрион
фигурæтæ.
Райуаринаг. Геометрион фигурæтæ (фæйнæ 6 зылды – алы
сабийæн дæр); алы сабийæн дæр – карточкæтæ цифрæтимæ, карточкæтæ нымаинæгтимæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Абон цæуæм Математикæйы бæстæм. Уæ цæстытæ
бацъынд кæнут æмæ уайтагъд уым фестдзыстут – геометрион фигурæтæ, нымæцтæ, логикон хынцинæгты
бæстæйы.
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Сабитæ сæ цæстытæ бацъынд кодтой.
Хъ. Байгом сæ кæнут ныр. Нæ фыццаг æрлæууæн – Уыциуыциты æрдузы.
Сабитæ æрбадынц гауызыл.
Уыци-уыци № 1
Хъ. Иу лæгæн ис авд фырты, кæрæдзи фæдыл уайынц,
фæлæ никуы сæмбæлынц.
С. Уыдон къуырийы бонтæ сты.
Хъ. Ранымайут-ма сæ фæд-фæдыл.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Уыци-уыци № 2
Хъ. Дыууæ агуывзæйы ис 6-гай æхсæры. Иу агуывзæйы
æхсæртæ тæбæгъмæ æркалдтой. Кæм фылдæр ис æхсæртæ,
дыккаг агуывзæйы æви тæбæгъы?
С. Дыууæйы дæр æхсæртæ æмхуызон ис, уымæн æмæ
агуывзæты дæр æмбæрц уыдысты.
Хъ. Хо æмæ ’фсымæрмæ уыди фæйнæ 4 къафетты. Хо
дзы 2 бахордта, æфсымæр – 1. Кæмæ фылдæр баззадис
къафеттæ?
С. Къаддæр дзы чи бахордта, уымæ фылдæр баззад.
Æфсымæрмæ, кæй зæгъын æй хъæуы.
Хъ. Ноджыдæр-ма иу…
Уыци-уыци № 3
Зæххыл цæры дæс æфсымæры. Нымайынмæ афтæ дæсны
сты, æмæ цыфæнды дæр анымайдзысты.
С. Уыдон цифрæтæ сты.
Хъ. Ныр та ма иу хабармæ байхъусут.
Сабитæ сбадынц стъолты уæлхъус. Алы сабийы раз дæр
– 6 зылды (фæткъуытæ).
Хъ. Математикæйы горæттæй иуы цардысты æмæ уыдысты чызг æмæ лæппу.
(Фæйнæгыл равæры чызг æмæ лæппуйы силуэттæ.) Иубон
куы уыди, уæд сфæнд кодтой 1 фæткъуы афтæ адих кæнын,
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æмæ сæ дыууæмæ дæр фæйнæ æнæхъæн фæткъуыйы куыд
æрхауа. Рауайдзæн сын уый?
С. Нæ рауайдзæн – фæткъуы иу у, уыдон – дыууæ.
Хъ. Дыууæ фæткъуыйы сæм куы уаид, уæд та? Æмхуызон
сæ адих кæниккой?
С. О. Иу фæткъуы дзы чызгмæ æрхауид, иу – лæппумæ.
Хъ. Раттæм сын фæйнæ фæткъуыйы.
Сабитæй иу архайы фæйнæджы раз, лæппу æмæ чызджы
силуэты раз æрæвæры фæйнæ зылды, ома – фæткъуытæ.
Иннæ сабитæй дæр алчи дыууæ зылды æрæвæры йе стъолыл: иу – рахизæрдыгæй, иннæ – галиуæрдыгæй.
Хъ. Фæйнæ фæткъуыйы фæци сабиты. Æдæппæтæй та цал
уыдысты?
С. Дыууæ.
Хъ. Куыд æй ныффыссæм?
Æвдисæн фæйнæгыл саби равæры нымаинаг: 1+ 1 = 2.
Хъ. Æртæ фæткъуыйы куы уаиккой, уæд сæ чызг æмæ
лæппуйы ’хсæн æмхуызон афтæ адихгæнæн ис, цæмæй
фæткъуытæ æнæхъæнтæй баззайой?
С. Нæй. Сæ иумæ 2 фæткъуыйы æрхаудзæн, иннæмæ – 1
фæткъуы.
Хъ. Уый хæрам у. Уæдæ куыд бакæнæм?
С. Цыппæрæм фæткъуы ма сæм бафтауын хъæуы – уæд
сæм фæйнæ дыууæйы æрхаудзæн.
Хъ. Хорз. Цал фæткъуыйы ис ныр чызгмæ?
С. Дыууæ.
Хъ. Лæппумæ та?
С. Уымæ дæр дыууæ.
Хъ. Æдæппæтæй та цал сты фæткъуытæ?
С. Æдæппæтæй цыппар сты.
Хъ. Куыд æй ныффыссæм?
Æвдисæн фæйнæгыл саби равæры нымаинаг:
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2+2=4
Хъ. Чызджы фæткъуытæм ма ноджы иу бафтыдтой. Цал
баисты ныр сабиты фæткъуытæ?
С. Æдæппæтæй 5.
Хъ. Æмхуызон сæм ис фæткъуытæ?
С. Нæй. Цæмæй сæм æмхуызон уа, уый тыххæй ма иу
фæткъуы раттын хъæуы лæппуйæн дæр.
Хъ. Цал фæткъуыйы ис ныр сабитæм? Равæрут фæйнæгыл
нымаинаг. (Сабитæй иу æххæст кæны хæслæвæрд.)
Фæйнæгыл фæзынди фыст:
3+3=6
Хъ. Цал хъуамæ уой фæткъуытæ, цæмæй сæ дыууæ хайы
фæкæнæм?
С. Дыууæ, цыппар, æхсæз.
Хъ. Цал фæткъуыйы ма ис ноджы дыууæ ’мбисы фæкæнæн?
С. Аст, дæс.
Хъ. Дыууæ раст æмбисыл адихгæнæн кæй ис, уыцы
нымæцтæ сты къайон. Куыд уæм кæсы, цымæ, дыууæ раст
æмбисыл адихгæнæн кæмæн нæй, уыцы нымæцтæ та куыд
хуыйнынц?
С. Æнæкъай нымæцтæ.
Хъ. Æркæсут-ма нымæцон тынмæ. Цы бафиппайдтат?
С. Къайон нымæцтæ бæрæггонд сты сырх ахорæнæй,
æнæкъай нымæцтæ – æрвхуызæй.
Хъ. Нол уыцы нымæцтæм ницы бар дары, уымæ гæсгæ
хуызджын ахорæнæй бæрæггонд нæу. Нол нысан кæны
ницы, афтид.
П/Д/хъ «Удæгас нымæцтæ»
Сабитæ райсынц карточкæтæ цифрæтимæ (0-æй 9-мæ).
Хъ. Кæрæдзи фæстæ слæуут. Анымайут уæхи радон
нымадæй. Къайон нымæцтæ, дзуццæг æрбадут. Сыстут.
Æнæкъай нымæцтæ, уæ къухтæ хæрдмæ сдарут. Æруадзут
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сæ дæлæмæ. Нымæц 4-ы сыхæгтæ, дзуццæг æрбадут. Цавæр
нымæц цæры 6 æмæ 8-ы ’хсæн? Къайон у æви æнæкъай?
Кæцы нымæц у 1 къаддæр 6-æй? Кæцы нымæц у 1 фылдæр
7-æй? Æмæ а. д.
Сабитæ сдарынц карточкæ сæ дзуаппимæ.
Хъ. Мæ рахизфарс слæууæнт æнæкъай нымæцтæ, мæ галиуфарс – къайон.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Д/хъ «Æнæконд нымаинæгты горæт»
Стъолыл – карточкæтæ æнæконд нымаинæгтимæ. Уыцы
нымаинæгтæй алы саби дæр равзары, йæ дзуапп сабийы радон номыримæ (амæй размæ цы хъазт ис, уым) æмхуызон
кæмæн у, уый. Хъомылгæнæг сабитимæ иумæ бæрæг кæны,
хæслæвæрдтæ раст конд æрцыдысты æви нæ.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Кæцы нымæцтæ фæуагъдæуыд? Бафысс сæ. Сахор къайон
нымæцтæ.
1

...

3

...

5

Хæслæвæрд № 2
Бафтау кæрæдзимæ квадраттæ æмæ тымбылтæ æмæ
ныффысс нымæц. Сахор къайон нымæцтæ.
+


Хæслæвæрд № 3
Д/хъ «Бахæрæм фæткъуытæ»
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Хахх кæнæм фæткъуытæ, нымайæм сæ, цал ма дзы зайа,
уый фыссæм. Сахор æнæкъай нымæцтæ.

6−1= 5
6−2=
6−3=
6−4=
6−5=
6−6=
Хæслæвæрд № 4
Рахизæрдыгæй афтид квадраты стъæлфытæм гæсгæ
сныв кæн ахæм фигурæ.
•
•••

•• •• •• ••
•• •• •• ••

•
•••

•• •• •• ••
•• •• •• ••

Хатдзæг
Хъ. Ногæй цы базыдтат нымæцты тыххæй?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Цавæртæ вæййынц нымæцтæ?
С. Нымæцтæ вæййынц къайон æмæ æнæкъай.
Хъ. Ахъазæм. Иумæ ранымайæм нымæцтæ 0-æй 10-мæ.
Кæд къайон нымæц уа, уæд-иу уæ къухтæ кæрæдзиуыл иу
хатт æркъæрцц кæнут, кæд æнæкъай – æнцад лæуут.
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
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11-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Хистæртæ æмæ кæстæртæ». (1-аг ах.)
Темæ: «Нымæц 7».
Нысан:
– Нымæц 7 æмæ цифрæ 7-ы тыххæй зонындзинæдтæ
æриу кæнын. Базонгæ кæнын сабиты нымæц 7-æй
дыууæ къаддæр нымæцы куыд саразæн ис, уыцы
мадзалимæ. Æнæхъæн æмæ хайы бастдзинад
кæрæдзиимæ. Амонын сабитæн, нымаинæгтæ (7-ы
онг) куыд аразæн ис, уый. Нымайыны арæхстдзинад
сфидар кæнын. Згъæлгæ буаргъæдтæ барыны
æмбарынад сфидар кæнын. Предметты нымæц сæ
равæрдæй аразгæ кæй нæу, уыцы æмбарынад дарддæр
фидар кæнын.
– Рæзын кæнын сабиты сфæлдыстадон зæрдæргъæвддзинад.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Карточкæтæ цифрæтимæ (1-æй 7-ы онг);
бæрзонд æмæ нарæг гыццыл вазæ; ныллæг æмæ уæрæх
къус; 2 æмхуызон агуывзæйы.
Райуаринаг. Геометрион фигурæты æмбырд (7 зылды дзы
æнæмæнг хъуамæ уа); карточкæты æмбырд цифрæтимæ (1æй 6-ы онг).
Ахуыры нывæст
Сабитæ лæуууынц зылды.
Хъомылгæнæг куы сæ иумæ баппары порти, куы иннæмæ
æмæ сæ фæрсы:
Хъ. Салам куыд ратдзынæ хъомылгæнæгæн, де ’мбалæн,
уазæгæн æмæ а. д.?
Сабитæ порти ахсынц æмæ дзуапп дæттынц.
Хъ. Куыд уæм кæсы, хистæртæн аргъуыц кæнын æрмæст
дзыхы ныхасæй æвдисгæ у?
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Сабиты дзуаппытæ (æххуыс кæнын дæр сын хъæуы).
Хъ. Раст зæгъут. Алы адæммæ дæр уый сæйраг у –
хистæртæ æмæ кæстæртæн хъуамæ æххуыс кæнай. Мæнæ,
зæгъæм, Алан æмæ Мæдинæмæ 7 къафетты ис æмæ сæ
се ’хсæн куыд адих кæной, уый нæ зонынц. Феххуыс сын
кæндзыстут?
Сабитæ сбадынц се стъолты уæлхъус. Стъолтыл – геометрион фигурæты æмбырд.
Хъ. Цыма ацы геометрион фигурæтæ къафеттæ сты, уæхи
афтæ дарут. 7 зылды райсут æмæ сæ, кæй куыд фæнды,
афтæ дыууæ къорды фæкæнут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Куыд сæ адих кодтат?
Сабитæ дзурынц сæ дзуаппыты варианттæ. Фæйнæгыл
фæзыны фыст:
6+1=7
5+2=7
4+3=7
Хъ. Куыд уынæм, афтæмæй 7 къафетты дыууæ хайы
цалдæр хуызы фæдихгæнæн ис.
Хъомылгæнæг карточкæты бынæттæ фæивы. Нымаинæгтæ райсынц ахæм хуыз:
1+6=7
2+5=7
3+4=7
Хъ. Зæгъут-ма, дзуапп (æнæхъæн) аивта, нымæцтæ
(хæйттæ) сæ бынæттæ куы аивтой, уæд?
Сабиты дзуаппытæ. Хатдзæг: кæрæдзимæ сæ æфтаугæйæ
хæйтты бынат куы аивай, уæд æнæхъæн нæ аивдзæн.
Хъ. Къафеттæ адих кодтат, фæлæ уæ Алан æмæ Мæдинæ
разыйæ баззайдзысты?
С. Нæ баззайдзысты.
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Хъ. Цæуылнæ?
С. Уымæн æмæ дзы сæ иумæ къаддæр æрхаудзæн.
Хъ. Æмæ 7 къафетты æмхуызон нæй байуарæн се ’хсæн?
С. Нæй. Уымæн æмæ 7 æнæкъай нымæц у.
Хъ. Уæдæ куыд бакæнæм?
С. 3 къафетты Аланæн раттæм, 3 – Мæдинæйæн.
Хъ. Æвдæм къафеттæй та искæй зæрдæ балхæнæн ис.
Ныр ма уæ хъуамæ ноджы цæмæйдæр бафæрсон. Алан
Мæдинæйæ у 4 азы хистæр. Мæдинæйы азтæм 4 куы бафтауай, уæд уыдзæн 7. Цалгай азтæ цæуы сабитыл?
С. Аланыл цæуы 4 азы, Мæдинæйыл – 3.
З/д/хъ «Къуыри»
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрдтæ текстмæ гæсгæ.
Уыд къуырисæр – æз æхсадтон,
Æз дыццæджы пъол ныммарзтон,
Уыд æртыццæг – скодтон гуыл,
Стæй цыппæрæмы та уынджы
Хъазын бацайдагъ мæныл.
Майрæмбоны къустæ ’хсадтон,
Тортмæ сабаты фæуадтæн –
Уыд мæ гуырæн бон хуыцаубон
Æмæ бирæ хорз хæлæртты
Уырдæм цингæнгæ фæхуыдтон.
Хъ. Чызг нын радзырдта, алы бон дæр цы куыста, уый
тыххæй. Банымайут-ма, цал хорз хъуыддаджы бакодта.
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Цал боны ранымадта?
С. Авд боны.
Хъ. Ранымайут-ма сæ сымах дæр.
Д/хъ «Ахъуыды кæн»
Хъ. Байхъусут-ма иу хабармæ. Цæвиттон, Мæдинæмæ
уыд гыццыл вазæ, нарæг, фæлæ – бæрзонд. (Съолыл æй
сæвæрдта.) Аланмæ та уыд уæрæх къус, фæлæ – ныллæг.
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(Съолыл æй сæвæрдта.) Мамæ сын фæйнæ агуывзæйы
мæнæргъытæ æркодта: Мæдинæйæн – вазæйы, Аланæн –
къусы. Алан йæ къусмæ æркаст æмæ фæтæргай. Куыд уæм
кæсы, цæмæн?
С. Аланмæ афтæ фæкаст, цыма уымæн йæ мæнæргъытæ
къаддæр уыдысты.
Хъ. Æмæ æцæгдæр афтæ уыд?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Куыд равдисæм Аланæн, уымæн дæр мæнæргъытæ
Мæдинæйы бæрц кæй радтой, уый?
Сабиты дзуаппытæ.
1. Мæнæргъытæ ис банымайæн.
2. Исты бæрцбарæнæй сæ ис абарæн: уидыгæй,
агуывзæйæ æмæ а. д.
3. Аланы гагадыргътæ ныккæнæн ис Мæдинæйы
вазæйы, Мæдинæйы гагадыргътæ – Аланы къусы.
Сабитæ уынаффæтæ кæнынц, хъомылгæнæг сын зæгъы,
цæмæй йæ практикон æгъдауæй равдисой. Сабитæ æххæст
кæнынц хæслæвæрд æмæ скæнынц хатдзæг: дыууæ сабимæ
мæнæргъытæ æмхуызон уыд.
Д/хъ «Авд – уый у…»
Алы сабимæ дæр – карточкæты æмбырд цифрæтимæ (1æй 6-ы онг).
Хъ. Æз уын дзурдзынæн, сымах та æвдисдзыстут карточкæ
раст дзуаппимæ:
7 − уый у 6 æмæ …
Сабитæ æвдисынц карточкæ цифрæ-имæ 1.
Хъ. 7 − уый у 5 æмæ …
7 − уый у 4 æмæ …
7 − уый у 3 æмæ …
7 − уый у 2 æмæ …
7 − уый у 1 æмæ …
Тетрæдты куыст
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Хаххы галиуварс цы зылдтытæ ис, уыдон сырх кърандасæй
сахор, йæ рахизварс цы зылдтытæ ис, уыдон та –
æрвхуызæй. Сæ фарсмæ сын ныффысс, нымæц 7 куыд рауад, уый.
Хæслæвæрд № 2
Фæрæтæй 3 æмхуызон æртæкъуымæджы сараз. Цæмæй
уый дæ къухы бафта, уый тыххæй 4 къæцæлы æндæр ран
сæвæр.
Ответ:
Хæслæвæрд № 3
Лабиринт. Чызгæн фæндаг ссарынмæ феххуыс кæн.
Хатдзæг
Хъ. Кæмæн цы феххуыс кодтам абон? Цы базыдтам
нæхæдæг ногæй?
12 ахуыр
Иумæйаг темæ: «Хистæртæ æмæ кæстæртæ». (2-аг ах.)
Темæ: «Предметты абарст кæрæдзиуыл сæ уæзмæ
гæсгæ (уæззаудæр – рогдæр). Тæрæзтæ».
Нысан:
– Предметтæ сæ уæзмæ гæсгæ кæрæдзиуыл баргæйæ сабитæн бамбарын кæнын, цы нысан кæны
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«уæззаудæр – рогдæр». Сфидар кæнын æфтауынад
æмæ æппарынады, нымæцтæ 5, 6, 7-ы арæзты тыххæй
зонындзинæдтæ. Сфидар кæнын, «галиуæрдæм»,
«рахизæрдæм», «разæй», «фæсте», «уæлдæр»,
«дæлдæр», «дарддæр», «хæстæгдæр» цы нысан кæнынц, уый тыххæй зонындзинæдтæ.
– Рæзын кæнын сабиты логикон хъуыдыкæнынад,
иртасæн куыстмæ сæ цымыдис кæнын.
– Сæ адæмы ивгъуыдæн аргъуыц куыд кæной, сабиты афтæ хъомыл кæнын.
Рагагъоммæйы куыст. Хетæгкаты Къостайы ныв «Сабитæ-дурсæтджытæ»-м лæмбынæг æркæсын æмæ йыл бæстон
æрныхас кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Хетæгкаты Къостайы ныв «Сабитæ-дурсæтджытæ»; уæз æмæ асæй алыхуызон 7 дуры, тæрæзтæ;
тæрæзты нывтæ, сæ уæлæ: 1) бумбулиты голлаг æмæ дур
– тæрæзтæ иу æмвæзадыл лæууынц; 2) бумбулиты голлаг уæззаудæр у дурæй; 3) бумбулиты голлаг рогдæр у
дурæй; нывтæ: цыппар уырыдзы, дыууæ хъæдындзы æмæ
иу цæхæраимæ; алыхуызон уæзбарæнты нывтæ; æцæг
тæрæзтæ, гиртæ; уырыдзы, цæхæра; уæзбарæнты шкала;
карточкæтæ цифрæтæ æмæ нысæнттимæ: « + », « – », « = »,
« > », « < ».
Райуаринаг. Тæрæзты ныв; цифрæтæ карточкæтыл.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг фæйнæгыл сæвæрдта Къостайы ныв «Сабитæ-дурсæтджытæ», дзуры нывы тыххæй.
Хъ. Раджы заманты сабитæ куыд æххуыс кодтой хистæртæн?
Сабиты дзуаппытæ.
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Хъ. (цалдæр дуры стъолыл сæвæрдта). Куыд уæм кæсы,
ацы дуртæ уæззау сты æви рог?
Сабитæ дуртæ сæ къухтæм райсынц æмæ афтæмæй дзуапп дæттынц.
Хъ. Дуртæй иутæ æмуæз сты. Кæцы дур рогдæр у, уый
бæлвырд куыд базонæн ис?
С. Дуртæ тæрæзтыл сбарын хъæуы.
Хъомылгæнæг тæрæзтæ сæвæры стъолыл, æмæ сабитæ
радыгай барынц дуртæ. Бафиппайынц, уæззаудæр дур цы
тæразыл ис, уый дæлдæр кæй æрцæуы, уый.
Хъ. Ныр, зæгъæм, дыууæ æмхуызон афтид голладжы куы
райсæм, иу дзы бумбулитæй куы байдзаг кæнæм, иннæ –
дуртæй, уæд дзы кæцы уæззаудæр уыдзæн, куыд уæм кæсы?
С. Дурты голлаг уæззаудæр уыдзæн.
Хъ. Бумбулийы голлаг уæззаудæр у æви иу дур?
С. Цæмæй йæ базонæм, уый тыххæй сæ сбарын хъæуы.
Хъ. (амоны нывмæ). Бакæсут-ма лæмбынæг нывмæ æмæ
зæгъут, бумбулийы голлаг уæззаудæр у æви дур. Уæ дзуаппы спайда кæнут нысæнттæй: « > », « < » кæнæ − « = ».
Сабитæ дыууæ тæразы æхсæн æвæрынц æмиасады нысан
« = ».
С. Æмхуызон у сæ уæз.
Хъ. Цæмæй йæ базыдтат?
С. Нывы æмуæз сты тæрæзтæ.
Хъомылгæнæг æвæры фæйнæгыл æндæр ныв: иу тæразыл
бумбулийы голлаг, иннæйыл − дур. Голлаг цы тæразыл ис,
уый бындæр у. Сабитæ скæнынц хатдзæг: бумбулийы голлаг, гæнæн ис, дурæй уæззаудæр уа. Дыууæ тæразы æхсæн
æвæрынц нысан « > ». Хъомылгæнæг æмæ сабиты хатдзæг:
предметы уæз йæ асæй аразгæ нæу.
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Физминуткæ
Дур – уæззау æмæ зын сисæн,
Пакъуы – рог, тæхынтæ сисы.
(Л. Парамонова)

Сабитæ ныггуыбыр сты,
уæззау исты хæссæгау.
Сабитæ сæ къухтæ тилынц, цыма тæхгæ кæнынц,
афтæ.

Д/хъ «Ахъуыды кæн»
Хъ. Сбарæм тæрæзтыл ацы стыр цæхæра. (Тæразыл æй
æрæвæрдта.)
Хъ. Цы баисты нæ тæрæзтæ?
С. Цæхæрайы уæзæй тæрæзтæй иу дæлæмæ ацыд.
Хъ. (иннæ тæразыл æрæвæрдта цыппар уырыдзыйы). Ныр
та?
С. Иу æмвæзадыл ныллæууыдысты дыууæ тæразы.
Хъ. Цæхæрайы уæз сбæрæг кæнынæн цавæр барæнæй
спайда кодтам?
С. Уырыдзытæй.
Хъ. Иу цæхæра цал уырыдзыйы уæз ласы?
С. 4.
Хъ. Цæхæрайы уæз хъæдындзты руаджы дæр ис базонæн. (Иу тæразыл æрæвæрдта цæхæра, иннæйыл – 2
хъæдындзы.) Хъæдындзтæй баргæйæ та цас у цæхæрайы
уæз?
С. Иу цæхæра у дыууæ хъæдындзы уæзæн.
Хъ. Сывæллæттæ, уæ мадæлтæ дуканийы куы фелхæнынц
халсартæ, уæд сын сæ уæйгæнæг куыд сбары?
С. Гиритæй бары уæйгæнæг.
Хъ. Раст у. Арæхдæр пайда кæнынц, йæ уæз 1 килæ кæмæн
у, ахæм гиритæй. Фæлæ ис, йæ уæз 2, 3, 4, 5 кг æмæ ноджы
фылдæр кæмæн у, ахæм гиритæ дæр.
Хъомылгæнæг сабитæн амоны барын: стъолыл
−
тæрæзтæ, гиртæ, халсартæ. Сабитæ радыгай барынц.
Д/хъ «Тæрæзтæ»
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Хъ. Цыма алы цифрæ дæр уæзбарæн гири у, афтæ йæ банымайут. Иу тæразыл сæвæрут 7 кг. Цавæр «гир» хъуамæ
æрæвæрат иннæ тæразыл, цæмæй æмуæз уой?
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд. Фæйнæгыл фæзыны
фыст:
1 + 6 = 7			
4+3=7
2 + 5 = 7			
5+2=7
3 + 4 = 7			
6+1=7
Хъ. Цымæ ма, гиритæй чи бары, ахæм тæрæзтæ йеддæмæ
æндæр уæзбарæнтæ дæр ис?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Хæстæгдæр – дарддæр»
Сабитæ кæсынц Къостайы ныв «Сабитæ-дурсæтджытæ»-м.
Хъ. Зæгъут-ма, цы ’вдыст цæуы нывы хæстæгдæр, дарддæр,
галиуæрдыгæй, рахизæрдыгæй æмæ а. д.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Зæгъ, халсарты уæз цас у, уый.
Нымæцон тыны руаджы сбæрæг кæн.
Хæслæвæрд № 2
9 къæцæлæй тæрæзтæ сараз. 5 къæцæлы æндæр бынаты
афтæ сæвæр, цæмæй дыууæ тæразы æмуæз уой.
Хæслæвæрд № 3
Номертæ сæвæр. Уæз фылдæргæнгæ куы нымайай, уæд
фыццаг кæцы ныв сæвæрын æмбæлы? Сбæрæг æй кæн
цифрæйæ.
Хатдзæг
Хъ. Сывæллæттæ, уæз сбæрæг кæнынæн фылдæр хатт
цавæр барæнæй пайда кæнынц?
Сабиты дзуаппытæ.

89

13-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Уæрæсе – нæ домбай бæстæ». (1-аг ах.)
Темæ: «Бæлвырдуагон хæрхытæ».
Нысан:
– Хæрхытæ иртасыны руаджы, сабитæ сæ алфамбылай дунейы тыххæй цы зонынц, уый бæлвырд
уагыл сæвæрын. Бæлвырдуагон хæрхытæ, сериаци. Сфидар кæнын геометрион фигурæты тыххæй
зонындзинæдтæ, тыгъдад æмæ рæстæджы ориентаци
кæныны, нымайыны арæхстдзинад.
– Сгарæн-иртасæн архайд: анализ, синтез, классификаци.
– Сæ райгуырæн бæстæ куыд уарзой, сабиты афтæ
хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ.
Расткъуымæгтæ: урс, стыр; сырх, рæстæмбисфæтæн,
фæлæ урсы дæргъæн; бур – се ’ппæты нарæгдæр, фæлæ
се ’мдæргъæн; се ’ппæты стырдæр, Уæрæсейы тырысайы
’нгæс – йæ ахуырстæй.
Ахуыры нывæст
Хъ. Зæгъут-ма, сывæллæттæ, фылдæр цы уарзут?
С. Хъазын!
Хъ. Тынг хорз! Ныртæккæ ахъаздзыстæм ног хъæзтытæй.
Д/хъ «Хæрхытæ»
Хъ. Кæм стæм мах ныртæккæ?
С. Рæвдауæндоны.
Хъ. Нæ рæвдауæндон мæнæ ахæм фигурæйæ банысан
кæнæм. (Æвæры æвдисæн фæйнæгыл нарæг бур расткъуымæг.)
Хъ. Куыд хуыйны ацы фигурæ?
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С. Расткъуымæг.
Хъ. Цыхуызæн у?
С. Бур.
Хъ. Тынг раст. Æмæ цы ран ис нæ рæвдауæндон?
С. Горæт Дзæуджыхъæуы.
Хъ. Дзæуджыхъæу та ахæм фигурæйæ банысан кæнæм.
(Æвæры æвдисæн фæйнæгыл, дæргъæй фыццаджы хуызæн,
фæлæ уымæй фæтæндæр сырх расткъуымæг.)
Хъ. Цавæр фигурæ у?
С. Расткъуымæг, сырх расткъуымæг.
Хъ. Кæцы расткъуымæг стырдæр у, сырх æви бур?
С. Сырх.
Хъ. Куыд æй сбæлвырд кæнæм?
С. Иу расткъуымæг иннæуыл æрæвæрæм.
Хъ. Бафæлварут-ма, кæддæра æцæгдæр сырх расткъуымæг
стырдæр у.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цæмæн банысан кодтам стырдæр расткъуымæгæй
горæт?
С. Уымæн æмæ горæт рæвдауæндонæй стырдæр у.
Хъ. Иттæг раст! Æмæ нæ горæт та цы ран ис?
С. Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы.
Хъ. Республикæ Аланийæн та райсæм ацы фигурæ.
(Æвæры æвдисæн фæйнæгыл дæргъæй иннæты хуызæн,
фæлæ уыдонæй фæтæндæр урс расткъуымæг.)
Хъ. Цавæр фигурæ у?
С. Расткъуымæг, урс.
Хъ. Иннæ фигурæтæй стырдæр у æви къаддæр?
С. Стырдæр у иннæтæй.
Хъ. Куыд æй базонæм бæлвырд?
С. Кæрæдзи уæлæ сæ æрæвæрæм.
Хъ. Æрæвæрут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
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Хъ. Æппæты стырдæр расткъуымæг хуызæй цавæр у?
С. Урс.
Хъ. Æппæты къаннæгдæр та?
С. Бур.
Хъ. Стыр дæр чи нæу æмæ гыццыл дæр, уыцы сырх
расткъуымæг та куыд схондзыстæм йæ асмæ гæсгæ?
С. Сырх расткъуымæг у асæй рæстæмбис.
Хъ. Бакæсут-ма, цы нæм рауадис! Цæй æнгæс сты кæрæдзи
уæлæ æвæрдæй?
С. Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы тырысайы бакаст
фæлхат кæнынц.
Хъ. Иттæг раст. Цымыдисаг уый у, æмæ нæм уыдис геометрион фигурæты хæрх – 3 расткъуымæджы. Мах сæ
бæлвырд уагыл равæрдтам, æмæ нын сæ Ирыстоны тырыса рауад. Сæ бынæттæ сын куы фæивæм, уæд дæр Ирыстоны тырыса уыдзæн?
С. Нæ уыдзæн. Тырысайы хуызтæн сæ бынæттæ ивæн нæй.
Хъ. Иттæг раст. Æмæ Цæгат Ирыстон-Алани та цы ран ис?
С. Цæгат Ирыстон-Алани ис Уæрæсейы.
Хъ. Цыбыр дзырдæй, Цæгат Ирыстон-Алани у Уæрæсейы
иу хай, нæ?
С. О, Цæгат Ирыстон-Алани у Уæрæсейы хай.
Хъ. Уæрæсе банысан кæнæм мæнæ ацы æртæхуызон
расткъуымæгæй. Цавæр хуызтæ дзы ис?
С. Сырх, æрвхуыз æмæ урс.
Хъ. Цæмæн равзæрстон æз Уæрæсе банысан кæнынæн ацы
æртæхуызон расткъуымæг?
С. Уымæн æмæ Уæрæсейы тырысайы хуызæн у. (Расткъуымæгтæ кæрæдзиуыл барынц.) Уæрæсе Ирыстонæй
стырдæр у.
Д/хъ «Удæгас хæрхытæ»
Хъ. Акæсут-ма, цас стæм! Æнæхъæн хæрх. Куыд нæ схонæн
ис иу дзырдæй?
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С. Адæймæгтæ.
Хъ. Тынг раст. Адæм иууылдæр цæмæйдæр кæрæдзи
хуызæн сты, цæмæйдæр − не сты. Цавæр дыууæ хæрхыл
сæ адихгæнæн ис?
С. Сабитæ æмæ хъомылтæ.
Хъ. Сабиты та?
С. Лæппутæ æмæ чызджытæ.
Хъ. Тынг раст: лæппуты хæрх æмæ чызджыты хæрх.
Хицæнтæй-ма слæуут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Чызджытæ (лæппутæ) кæрæдзийæ истæмæй хицæн
кæнынц?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Чызджытæ фылдæр сты æви лæппутæ? Куыд æй
базонæм?
С. Дыгæйттæй слæууæм.
Сабитæ дыгæйттæй слæууынц æмæ рабæрæг вæййы,
лæппутæ фылдæр кæй сты, уый – дыууæ лæппуйæн
æмбæлттæ не сфаг.
З/д/хъ «Хъæлдзæг рæнхъ»
Сабитæ кæрæдзи фæдыл куыд стырдæрæй алæууыдысты.
Хъ. Сымах уыдыстут сабиты хуымæтæг хæрх. Ныр куыд
стырдæрæй алæууыдыстут. Æппæты разæй чи лæууы?
С. Не ’ппæтæй бæрзонддæр чи у, уыцы саби.
Хъ. Куыд ма ис слæууæн?
С. Куыд гыццылдæрæй.
Сабитæ алæууыдысты.
Хъ. Ныр та фыццаг чи лæууы? Фæстаг та?
С. Фыццаг лæууы Аланæ – уый асæй не ’ппæтæй дæр
къаддæр у. Фæстаг та − Марат, уый не ’ппæты сæрты кæсы.
Д/хъ «Удæгас нымæцтæ»
Сабитæ фæйнæ карточкæ-цифрæйы райсынц стъолæй
æмæ, алчи йæ радон номыр хъæрæй зæгъгæйæ, кæрæдзи
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фарсмæ бæлвырд уагыл алæууынц.
Хъ. Сымах ныртæккæ бæлвырд уагыл алæууыдыстут æмæ
бæлвырд хæрх сарæзтат. Цавæр у?
Сабиты дзуаппытæ.
С. Бæлвырдуагон хæрх.
С. Радон нымæцты хæрх.
Д/хъ «Хъæлдзæг къуыри»
Хъ. Цыма къуырийы бонтæ стут, уæхи афтæ банкъарут.
Къуырийы бонтæ кæрæдзи ивынц бæлвырд уагыл. Уыцы
уагæн фехалæн æмæ сын сæ бынæттæ фæивæн ис?
С. Нæй.
Хъ. Цæуылнæ?
С. Уымæн æмæ къуырийы бонтæ сты бæлвырдуагон хæрх.
Хъ. Къуырийы цал боны ис?
С. Авд.
Хъ. Уæдæ № 8 уыдзæн «ахсæг», № 9 − бæрæггæнæг.
«Ахсæг» сабитæй искæй ахсы, бæрæггæнæг та, «къуырийы
бонтæй» кæцы ахст æрцыд, уый бæрæг кæны.
Гауызыл – нымаинæгты хæрх.
Д/хъ «Ссар дæнцæг дæ дзуапмæ»
Хъ. Гауызыл цы хæрх ис, уымæн куыд схонæн ис?
С. Уый у нымаинæгты хæрх.
Хъ. Уæ карточкæтыл ис, гауызыл цы нымаинæгтæ уынут, уыдоны дзуаппытæ. Нымаинæгты хæрхæй алы саби
дæр хъуамæ равзара иунæг нымаинаг, йæ дзуапп сабийы
карточкæйы дзуаппы хуызæн кæмæн у, уый. Раст æй куы
равзарат, уæд цыдæр цымыдисаг нывыл фæхæст уыдзыстут.
Сабитæ ссарынц хъæугæ нымаинæгтæ. Уыйфæстæ сæ
карточкæтæ чъылдымырдæм æрфæлдахынц æмæ фенынц
геометрион фигурæтæ.
Д/хъ «Цæуæм уазæгуаты»
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Хъ. Цавæр фæлгонцтæ ис карточкæтыл?
С. Геометрион фигурæтæ.
Хъ. Уæдæ уыцы фигурæтæм уазæгуаты ацæуæм.
Сабиты раз – хъазæн быдыр – бирæуæладзыгон хæдзары
имитаци.
Хъ. Геометрион фигурæтæ цæрынц ацы хæдзары, чи дзы
кæцы фатеры цæры, уый та хъуамæ уæхæдæг базонат. Æз
уын сæ адристæ бацамондзынæн. Фыццаг уæладзыджы
цæрынц мæнæ ахæм фигурæтæ. (Æвдисы хуызæг.) Куыд
хуыйнынц?
С. Æртæкъуымæгтæ.
Хъ. Дыккаг уæладзыджы цæрынц мæнæ ахæм фигурæтæ.
(Æвдисы хуызæг.) Куыд хуыйнынц?
С. Квадраттæ.
Хъ. Æртыккаг уæладзыджы цæрынц мæнæ ахæм фигурæтæ.
(Æвдисы хуызæг.) Куыд хуыйнынц?
С. Зылдтытæ.
Хъ. Алы бацæуæны дæр, сæ хуыз иу кæмæн у, ахæм
фигурæтæ цæры. Цыхуызæн фигурæтæ цæры фыццаг
бацæуæны? Дыккаджы? Æртыккаджы?
С. Фыццаг бацæуæны цæры сырх фигурæтæ, дыккаджы –
æрвхуызтæ, æртыккаджы та – буртæ.
Сабитæ равæрынц фигурæтæ «фатерты».
Д/хъ «Логикон нывтæ»
Хъ. Ног хъазт.
Алы сабийæн дæр – фыстæгæвæрæн, йæ мидæг − нывтæ.
Фыстæгæвæрæнтæй иу хъуамæ уа хæслæвæрдимæ: предметты равæрд бæлвырд фæткыл – куыд уæззаудæрæй,
кæнæ куыд рогдæрæй.
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Хъ. Нывтæ фæд-фæдыл куы равæрат бæлвырд уагыл, уæд
уын æнæмæнг исты радзурдзысты.
Сабитæ сæ равæрынц æмæ нывтæм гæсгæ радзырд саразынц.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Дамгъæтæн кæрæдзиимæ сæ бынæттæ аив (номырты радмæ
гæсгæ) æмæ базондзынæ, цавæр горæтты цæрынц сабитæ.
Хæслæвæрд № 2
Бакæс дзырд, фатæгæй райдай, афтæмæй, æмæ базондзынæ,
сабиты нана цы горæты цæры, уый ном. Ныффысс
дамгъæтæ афтид чырæгты.
Хатдзæг
Хъ. Цавæр бæстæйы цæрæм? Цавæр республикæйы? Хъазт
уæ зæрдæмæ фæцыд?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «О − нæ»
Хъ. Æз хæрхытæ нымайдзынæг, сымах та мын, хæрх
бæлвырд æвæрд куы уа, уæд дзурдзыстут «О», хуымæтæджы
хæрх куы уа, уæд − «Нæ».
Хъ. Боны фæтк.
С. О.
Хъ. Астæрдыл сыфтæртæ.
С. Нæ.
Хъ. Ахуырты равæрд.
С. О.
Хъ. Хуызджын кърандæстæ.
С. Нæ.
14-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Уæрæсе – нæ домбай бæстæ». (2-аг ах.)
Темæ: «Æмварс нымæцтæ».
Нысан:
– Æмбарынад «æмварс нымæцтæ». Сабитæн амонын,
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нымæцæн йæ разæй æмæ йæ фæстæ цы нымæцтæ
ис, уыдон зæгъын, «разæй» æмæ «фæсте» цы нысан
кæны, уый æмбарын, нымады мидæг уагъд нымæцтæ
фиппайын. Размæ æмæ фæстæмæ нымады (10-ы
фæлгæты) арæхстдзинад уæлдæр кæнын. Предметтæ
дæргъмæ гæсгæ барын.
– Рæзын кæнын сабиты сфæлдыстадон курдиат.
– Райгуырæн бæстæ сын уарзын кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Дунейы политикон картæ, 7 нывы − Уæрæсейы æрдз æвдисæг: денджыз, хæхтæ, хъæд, цæугæдон
æмæ а.д., Дзæуджыхъæу, Мæскуы кæнæ æндæр исты
горæты нывтæ; кубик, йæ тигътыл − цифрæтæ 4, 5, 6, 7, 8,
9; Дзæуджыхъæуы зындгонд бынæтты нывтæ.
Райуаринаг.
Кюизенеры
къæцæлтæ,
карточкæты
æмбырдтæ 0-æй 10-ы онг цифрæтимæ æмæ карточкæ, уагъд
цифрæтæ кæуыл ис, ахæм нымæцон тынимæ; нымайæн
къæцæлтæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Балцы цæуын уарзут? Кæмыты уыдыстут? Уæ зæрдæмæ цы фæцыд?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. (æвдисы сабитæн дунейы картæ). Нæ бæстæ цæйас у?
С. (картæйыл æй ссарынц). Нæ бæстæ тынг стыр у.
Хъ. Тынг раст! Йæ иу кæронæй иннæмæ хæдтæхæгыл
тæхын хъæуы æнæхъæн бон, поездыл та къуыри цæуын
хъæуы. (Равæры æвдисæн фæйнæгыл 7 нывы æрдзы
фæлгонцтимæ.) Диссаджы бынæттæ ис нæ бæстæйы −
балцы аккаг дæр сты æмæ улæфыны аккаг дæр. Цы уынут
нывты?
Сабитæ нымайынц.
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Хъ. Нæ бæстæ хуыйны…
С. Уæрæсе.
Хъ. Уæ разы цал нывы ис?
С. Авд.
Хъ. Æз сæ иугай иуварс исдзынæн, æмæ сымах дзурут, цал
ма дзы баззад, уый.
С. Æхсæз… фондз… цыппар… æртæ… дыууæ… иу… иу
дæр нæ.
Д/хъ «Хуызджын нымæцтæ»
Сабитæ сбадынц гауызыл. Алы сабимæ дæр – Кюизенеры къæцæлты æмбырд æмæ карточкæтæ цифрæтимæ
(0-æй 10-ы онг). Къæцæлты руаджы асин аразынц, ома −
равæрынц сæ куыдцыбырдæрæй.
Хъомылгæнæг сын сæ цæст æрдары, алы хуызджын
къæцæл дæр, йæ размæ чи ис, уымæй даргъдæр кæй у.
Зæгъæм, æрвхуыз къæцæл уардихуыз къæцæлæй иу урс кубик даргъдæр у. Дарддæр сабитæ сæхæдæг бæрæг кæнынц
уыцы æууæл, урс кубик алы хуызджын къæпхæныл дæр
авæрынц, афтæмæй.
Д/хъ «Нымай дарддæр»
Хъомылгæнæг хæрдмæ сæппары кубик. Кубикæн йæ
фæхстыл – цифрæтæ 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Сабитæ фæзæгъынц, фæхстæй иуыл цы нымæц ис, уый,
æмæ уыцы нымæцæй анымайынц размæ кæнæ фæстæмæ.
Д/хъ «Уагъд нымæцтæ»
Алы сабимæ дæр − карточкæты æмбырд цифрæтимæ (0æй 10-ы онг) æмæ карточкæ нымæцон тынимæ. Нымæцон
тыныл ис уагъд цифрæтæ.
Зæгъæм:
0 1  3  5  7  9
Сабитæ бæрæг кæнынц, кæцы нымæц у уагъд, уый æмæ
афтид бынаты æрæвæрынц карточкæ хъæугæ цифрæимæ.
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Хъ. Сывæллæттæ, цавæр нымæцтæ уыдысты уагъд, къайон
æви æнæкъай? Ранымайут къайон нымæцтæ. Афтæ цæмæн
хуыйнынц?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Æмварс нымæцтæ»
Хъомылгæнæг дæтты алыхуызон хæслæвæрдтæ, сабитæ
равдисынц карточкæтæ хъæугæ цифрæтимæ.
Зæгъæм:
Хъ. Нымæц 5-ы сыхæгты ранымайут.
Сабитæ равдисынц карточкæтæ 4 æмæ 6-имæ.
Хъ. Ранымайут, 5-ы разæй цы нымæцтæ ис, уыдон. Цавæр
нымæц ис нымæцтæ 5 æмæ 7-ы ’хсæн? Æмæ а. д.
Хъ. Ахъуыды-ма кæнут, нæ царды мидæг нымæцтæ кæм
æмбæлынц?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Цыппæрæм уæлдай у»
Æвдисæн фæйнæгыл – 4 нывы Дзæуджыхъæуы зындгонд
бынæттимæ. Зæгъæм: 3 нывы – театрты агъуыстытæ,
1 – цыртдзæвæн.
Хъ. Ацы уынгтæ, агъуыстытæ, цыртдзæвæнтæ зонут?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Æмхуызонæй сæм цы ис? Хицæн та цæмæй кæнынц?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Сывæллæттæ, цыфæнды цымыдисаг балцæй дæр мах
фæстæмæ фæтагъд кæнæм. Кæдæм фæтагъд кæнæм?
С. Хæдзармæ.
Хъ. Уазæгуаты хорз у, фæлæ хи хæдзары та ноджы хуыздæр
у. Ракæсут-ма, мæнæ уый у нæ уарзон Дзæуджыхъæуы символикон дæгъæл.
Хъомылгæнæг сæвæры æвдисæн фæйнæгыл дæгъæлы
хуызæг.
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Сабитæ схемæмæ гæсгæ гауызыл нымайæн къæцæлтæй
равæрынц дæгъæл.
Хæслæвæрд: 4 къæцæлæн сæ бынæттæ афтæ аив, цæмæй
дæм рауайа 3 квадраты.
Дзуапп:
Хæслæвæрд куы сæххæст кæной, уæд сабитæ символикон
æгъдауæй уазджытæн горæты дуар байгом кæндзысты.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Кæцы квадратттæ æрбайсæфтысты?
Хæслæвæрд № 2
Æмварс нымæцтæ. Нымæцтæн сæ сыхæгты бафысс.
Хæслæвæрд № 3
Сæвæр нысæнттæ < > , =
Хæслæвæрд № 4
Алы рæнхъы дæр уæлдай фигурæ ссар.
Хатдзæг
Хъ. Цы базыдтат абон ногæй? Цымыдисагдæр уæм цы
фæкаст?
15-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Æнæниз у!» (1-аг ах.)
Темæ: «Нымæц 8».
Нысан:
– Сабиты зонындзинæдтæ нымæц 8 æмæ цифрæ 8-ы
тыххæй æриу кæнын; нымæц 8-ы арæзт – дыууæ
къаддæр нымæцæй. Ахуыр кæнын сабиты нымæцтæн
сæ сыхæгты зонын, нысæнтты руаджы (>, < кæнæ =)
сæ барын, фатæгтæм гæсгæ фæзыл ориентаци кæнын.
– Логикон хъуыдыкæнынады рæзт, лæмбынæг уæвыны хъомыс.
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– Се ’нæниздзинадыл аудынмæ сæ разæнгард кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Порти. 7 нывы спорты алы хуызтимæ;
цифрæтимæ карточкæтæ – 1-æй 8-ы онг; куб, йæ алы фахсыл дæр − стъæлфытæ; нывтæ тæразы фæлгонцимæ.
Райуаринаг. Нымайæн машинкæтæ; тетрад дугъæтты
трассæйы схемæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Куыд уæм кæсы, æнæниз уæвын хорз у?
С. О!
Хъ. Æмæ, цæмæй æнæниз уай, уый тыххæй цы хъæуы?
Сабиты дзуаппытæ.
С. Згъорын, гæпп кæнын, зарядкæ кæнын, портийæ хъазын
æмæ а. д.
Д/хъ «Иннæрдæм дзур»
Хъомылгæнæг сабимæ порти баппары æмæ дзырд
фæзæгъы, саби дæр æм æй фæстæмæ баппары æмæ дзырд
фæзæгъы.
Зæгъæм: гыццыл – стыр
рог – уæззау
лæмæгъ – тыхджын
даргъ – цыбыр æмæ а. д.
Д/хъ «Спорты хуызтæ»
Æвдисæн фæйнæгыл − спорты алы хуызтæ (зымæгон
æмæ сæрдыгон) æвдисæг 7 нывы. Сабитæ сæм лæмбынæг
фæкастысты æмæ сæ банымадтой.
Хъ. Æхсæвыгон алы диссæгтæ æрцæуы.
Сабитæ сæ цæстытæ бацъынд кодтой – «бафынæй сты».
Хъомылгæнæг ма нывтæм иу бафтыдта.
Сабитæ «райхъал сты».
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Хъ. Цы аивта?
С. Нывтæм ма иу бафтыд.
Хъ. Цал баисты?
С. Аст.
Хъ. Куыдæй рауад уыцы нымæц?
С. 7 нывмæ бафтыдтой 1 æмæ 8 баисты.
Сабитæ равæрынц фæйнæгыл нымаинаг:
7+1=8
Д/хъ «Ахъуыды кæн»
Сабитæ сбадынц стъолты уæлхъус. Стъолтыл −
карточкæтæ цифрæтимæ (1-æй 8-ы онг), нымайæн
машинкæтæ.
Хъ. Нымæцон тыныл ссарут нымæц 8. Нымæцон уадздзæгтæ – уæ гиритæ. Кæрæдзи фарсмæ сæ нымæцон тыныл
æрæвæрын хъæуы афтæ, цæмæй дзуапп уа нымæц 8.
Сабитæ сæ «нымайæн машинкæтыл» алы мадзæлттæй
рауайын кæнынц нымæц 8. Фæйнæгыл фæзыны фыст:
1 + 7 = 8			
7+1=8
2 + 6 = 8			
6+2=8
3 + 5 = 8			
5+3=8
4+4=8
Д/хъ «Нымæцты сыхæгтæ»
Сабитæм – карточкæтæ нымæцтимæ. Хъомылгæнæг сын
зæгъы, цæмæй кæрæдзи фæстæ слæууой куыд къаддæрæй.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд, сæ радон номыртæ
хъæрæй дзурынц æмæ сæ бахъуыды кæнынц.
Хъомылгæнæг райсы куб. Кубы фæхстыл − стъæлфытæ,
алы фахсыл дæр стъæлфыты нымæц − хицæн: 3, 4, 5,
6, 7, 8. Хъомылгæнæг сæппар-сæппар кæны хæрдмæ куб
æмæ йæ æрцахсы афтæ, цæмæй сабитæм алы хатт дæр
æндæр фахс разына. Стъæлфытæм гæсгæ сабитæ бæрæг
кæнынц нымæц. Хъомылгæнæг рæнхъæй рахизын кæны
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уыцы нымæцы сыхæгты, ома − йæ разæй æмæ йæ фæстæ
лæуджыты.
Д/хъ «Тæрæзтæ»
Хъомылгæнæг равæры æвдисæн фæйнæгыл 3 нывы
тæрæзты фæлгонцтимæ. Фыццаг нывы дыууæ тæразы
сты æмуæз, дыккаг æмæ æртыккаджы сæ иу кæнæ
иннæ фæкъул ис. Тæрæзтыл – гиритæ. Хъомылгæнæг
зæгъы сабитæн, цæмæй тæразæй тæразы ’хсæн сæвæрой
нысæнттæ « > », « < », « = ».
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Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Къæйттæ скæнут гиритæ æмæ цифрæты, цæмæй
дыууæйæн иумæ сæ уæз уа 8 кг.
4

3

1

6
2

5

7

4

Хъ. Сывæллæттæ, спорт уæ зæрдæмæ цæуы?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Хъусут-ма, цы уын радзурдзынæн, уымæ.
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1. Иуахæмы ерысты архайдтой сабитæ – 7 æфсымæры æмæ
алы ’фсымæрæн дæр йæ хо. Цал сабийы архайдта ерысты?
С. 8 сабийы: 7 æфсымæры æмæ сæ 1 хо.
Хъ. Дугъæтты хъæлдзæг ерысты архайдта 2 лæппуйы:
Алан æмæ Сослан. Алан хаста 3 кг сæкæр, Сослан та – 3
кг бæмбæг. Дугъы кæронмæ (финишмæ) фыццаг бахæццæ
Сослан. Алан фæтæргай æмæ тæрхонгæнджыты цæстмæ
бадардта: «Куыннæ хъуамæ рамбылдтаид Сослан, кæд
æмæ уымæн æнцондæр уыд: уый бæмбæг хаста, æмæ,
бæмбæг сæкæрæй рогдæр кæй у, уый та алчидæр зоны».
Тæрхонгæнджытæ сæ мидбылты бахудтысты æмæ загътой,
Алан йæхæдæг раст кæй нæу, Сослан æнæ хæрамæй кæй
рамбылдта. Цæмæй нæ уыди раст Алан?
Сабиты дзуаппытæ.
№3
Æркæс нывтæм æмæ зæгъ, цы бахордта саби. (Фæйнæгыл
нывтæ ауыгъд).
фæткъуы
къалбас
джитъри
уырыдзы

фæткъуы
джитъри
уырыдзы
къафетт
кæрдо
къалбас
йогурт

№4
Цал æмбæлы, уал квадраты сахор, нымаинæгтæ скæн. Цал
нымæцæй саразæн ис нымæц 8.
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Хатдзæг.
16-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Æнæниз у!» (2-аг ах.)
Темæ: «Дæргъ барын».
Нысан:
– Барæны фæрцы сабитæн амонын дæргъ барын. Сантиметр æмæ метры тыххæй æмбарынад. Хахгæнæны
фæрцы барын. Кюизенеры къæцæлты руаджы сфидар
кæнын нымæц 8-ы арæзт дыууæ къаддæр нымæцæй.
Нымæцон тын кæнæ «нымайæн машинкæты»
æххуысæй æнцонæй куыд скæнæн ис æфтауын æмæ
æппарыныл арæзт нымаинæгтæ. Тæнгъæд барыны
мадзæлттæ сфидар кæнын.
– Логикон хъуыдыкæнынады рæзт, лæмбынæг кæсын
æмæ хъусыны хъомыс фидар кæнын.
– Кæрæдзийæн феххуысмæ сæ разæнгард кæнын,
спорт куыд уарзой, се ’нæниздзинадыл куыд кусой,
ууыл архайын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Дугъвæндæгтæ æмæ спортсменты фæлгонцтимæ нывтæ; метр, сантиметр (2), хахгæнæн; 2
æнæрухсдзыд, бæрцуатæй фæйнæхуызон авджы, бур æмæ
урс фишкæтæ, хахгæнæнтæ.
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Райуаринаг. Кюизенеры къæцæлтæ, нымайæн машинкæтæ, тетрæдтæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Спорты алы хуыз дæр æнæниздзинадæн пайда у. Куы
уæ бафæнда, уæд сымах уе ’ппæт дæр спортсментæ суыдзыстут. Фæлæ алы спортсмен дæр хъуамæ хорз лидза æмæ
гæпп кæна, бирæ цæмæдæрты арæхса æмæ зона. (Равæры
æвдисæн фæйнæгыл, дугъвæндæгты раз лæууæг æртæ
спортсмены ныв.) Куыд уæм кæсы, ацы спортсментæй
финишмæ чи тагъддæр бахæццæ уыдзæн? Цæмæн?
Сабитæ хъуыды кæнынц æмæ æрцæуынц ахæм хатдзæгмæ:
æрвхуыз формæ кæуыл ис, уыцы лæппу тагъддæр бахæццæ
уыдзæн, уымæн æмæ æппæты цыбырдæр фæндагыл
фæцагайдзæн − раст фæндаг у.
Сырх формæ
Æрвхуыз формæ
Кæрдæгхуыз
формæ

ф
и
н
и
ш

Хъомылгæнæг равæры æвдисæн фæйнæгыл æндæр ныв: 2
спортсмены æмæ 2 раст фæндагимæ.

Хъ. Кæцы фæндаг даргъдæр у? Куыдæй йæ базонæн ис?
С. Сбарын сæ хъæуы.
Хъ. Мæнæ ацы уадздзагæй сбарæн ис дыууæ фæндаджы
дæр?
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С. Бæгуыдæр!
Хъ. Куыд схондзыстæм уæд ацы уадздзаг?
С. Барæн.
Сабитæ уадздзагæй барынц фæндæгты дæргъ æмæ йæ
фæйнæгыл фишкæтæй банысан кæнынц (иу фæндаджы
цал барæны ис, уый – иу хуыз фишкæтæй, иннæйы цал ис,
уый – иннæ хуыз фишкæтæй).
Скæнынц хатдзæг: дыууæ фæндаджы дæргъ æмхуызон у.
Д/хъ «Ахъуыды кæн»
Сабитæй иу дæргъмæ агæпп кодта. Цас агæпп кодта, уый
иннæ сабитæ къахдзæфгай нымайынц. Сæ дзуаппытæ
фæйнæхуызон рауадысты, уымæн æмæ сæ къахдзæфты
дæргъ æмхуызон нæу.
Хъ. Куыд банымайынц спортсментæ, цымæ, дæргъмæ цас
агæпп кодтой, уый?
С. Дæрддзæг фæбарстæуы метртæ æмæ сантиметртæй.
Хъ. Хахгæнæнæй архайут уæдæ, табуафси.
Сабитæ сбарстой гæппы дæргъ метрæй æмæ се ’ппæт
дæр уыцы иу дзуапмæ æрцыдысты.
Д/хъ «Хъæлдзæг уадздзæгтæ»
Алы сабимæ дæр – Кюизенеры къæцæлты æмбырд кæнæ
сæ тъæпæн модельтæ – алы дæргъ хуызджын уадздзæгтæ.
Сабитæ алы мадзæлттæй архайынц, нымæц 8 сæм куыд
рауайа, ууыл. Зæгъæм: сау уадздзаг, нымæц 7, æмæ урс
уадздзаг, нымæц 1, иумæ сты балхуыз уадздзаджы, ома
нымæц 8-ы дæргъæн.
Хъ. Цавæр барæнтæй – Кюизенеры къæцæлтæй – спайда
кæнæн ис, нымæц 8-ы йас чи у, уыцы лыггаг сбарынæн
(кæнæ саразынæн)?
С. Спайда кæнæн ис уадздзæгтæй:
Нымæц 1 – урс уадздзаг. Равæрын æй хъæудзæн 8 хатты.
Нымæц 2 – уардихуыз уадздзаг. Равæрын æй хъæудзæн 4
хатты.
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Нымæц 4 – сырх уадздзаг. Равæрын æй хъæудзæн 2 хатты.
Сабитæ сæ хъуыдытæ бафидар кæнынц практикон
æгъдауæй.
Д/хъ «Ахъуыды кæн»
Хъомылгæнæг равæры стъолыл 2 авджы (сæ формæ –
фæйнæхуызон) исты тæнгъæдимæ.
Хъ. Спортивон ерысты размæ дохтыр сабитæн æрцæттæ
кодта витаминтæй хъæздыг дыргъты дон. Æвгтыл нæ ныффыста, æмæ йын хуыфæджы тæнгъæдимæ фæхæццæ сты.
Йæ зæрдыл лæууы æрмæстдæр уый, æмæ дыргъты дон
иннæ тæнгъæдæй фылдæр уыди. Цы бакæна ныр? Феххуыс
ын кæндзыстут?
Сабитæ тæрхæттæ кæнынц. Æрцыдысты хатдзæгмæ:
дыууæ авджы тæнгъæд дæр уыцы иу бадзырдгонд барæнæй
сбарын хъæуы. Фылдæр дзы кæцы разына, уый у дыргъты
дон.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Хъ. Æркæсут-ма хахгæнæнтæм. Цифрæйæ цифрæйы ’хсæн
æмхуызон дæрддзæг ис æви нæ?
С. Æмхуызон у.
Хъ. Цифрæйæ цифрæйы ’хсæн цы дæрддзæг ис, уый у
къаннæг барæн – 1 сантиметр. Хахгæнæны æххуысæй
лыггæгты дæргъ сбарут æмæ сæ хъæугæ нымæцимæ баиу
кæнут.
1
•
•
2 3
4
•
•
•
•
5 6
7
•
•
8
Хæслæвæрд № 2
Хъ. Цæмæй финишмæ (цифрæ 8) бахæццæ уа, уый тыххæй
спортсмены фæндаджы цал хайы сæрты ахизын хъæуы,
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кæд æмæ ныртæккæ уый ис 1-аг (2-аг; 3-аг; 4-æм; 5-æм;
6-æм; 7-æм) бæрæггæнæныл?

•
0 1 2 3 4 5 6 7

8

Хъ. Нымаинæгты афтид чырæгтæ баххæст кæнут.
8 – 1 = 		
8–5=
8 – 2 = 		
8–6=
8 – 3 = 		
8–7=
8–4=
Хæслæвæрд № 3
Баргæ-барын цы рæдыд аирвæзт, уый ссар. Кæцы лыггаджы дæргъ æрцыд раст барст? Цас у йæ дæргъ? Хъæугæ
цифрæ йын йæ быны бафысс.
●

●
0

1

0

2
0

1

1

2

Хæслæвæрд № 4
Цы уыд раздæр, цы уыд фæстæдæр. Сæвæр цифрæтæ.
Хæслæвæрд № 5
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17-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Æрæгвæззæг» (1-аг ах.)
Темæ: «Нымæц 9. Нымæц 9-ы арæзт».
Нысан:
– Сабиты зонындзинæдтæ нымæц 9 æмæ цифрæ 9-ы
тыххæй æриу кæнын. Базонгæ сæ кæнын нымæц
9-ы арæзтимæ (дыууæ къаддæр нымæцæй). Сфидар
кæнын, хай æмæ æнæхъæны ’хсæн цы бастдзинад ис,
уыцы æмбарынад. Дарддæр амонын, нымаинæгтæ
куыд аразын хъæуы, уый. 9-ы онг нымайыны
арæхстдзинад сфидар кæнын.
– Рæзын кæнын сабиты логикон хъуыдыкæнынад,
кæрæдзиуыл барыны æмæ анализ кæныны арæхстдзинад.
– Зонындзинæдтæм сæ цымыдис кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. 9 сыфтæры æмæ 9 гыркъойы; æртæ хуызы
(сырх, бур æмæ кæрдæгхуыз) фæндæгтæ, алы фæндагæн
дæр йæ дæргъ – 9 барæны; барæн (3 æмдæргъ иуæджы);
фæйнæ 9 сырх, бур æмæ кæрдæгхуыз фишкæйы; цифрæты
æмбырд (1-æй 9-ы онг); нысæнтты (« + » и « = ») æмбырд;
цады ныв доныхъазтимæ.
Райуаринаг. Тетрæдтæ.
Ахуыры нывæст
Пъолыл − 8 фæззыгон сыфтæры æмæ 9 гыркъойы.
Хъ. Сывæллæттæ! Зонут, фæззæг кæцы бон райдайы, уый?
С. Фæззæг райдайы 1 сентябры. Скъоладзаутæ уæд ахуыр
кæнын райдайынц.
Хъ. Фæззæджы æууæлтæ цавæртæ сты?
С. Фæззæг вæййы уазал æмæ хъарм, сыгъзæрин,
къæвдаджын æмæ а. д.
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Хъ. Ныртæккæ та цыхуызæн фæззæг у? Кæцы мæй у ныр?
Сабиты дзуаппытæ.
С. Ныртæккæ у ноябрь – фæззæджы фæстаг мæй, æрæгвæззæг. Тыллæг æфснайд фесты адæм. Арæх вæййы
къæвдатæ.
Хъ. (амоны, пъолыл цы сыфтæртæ æмæ гыркъотæ ис, уыдонмæ). Фæззыгон парчы куы фестиккам ныртæккæ, уæд
дзы цы фениккам?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Мæнæ нæ уаты пъолыл сыфтæртæ фылдæр ис æви
гыркъотæ?
С. Къæйттæ сæ скæнын хъæуы, кæнæ та сæ хъуамæ
банымайæм.
Сабитæ архайынц: сыфтæртæ 1 къаддæр разындысты.
Хъ. Цæмæй сæ бæрц сæмхуызон уа, уый тыххæй цы
бакæнæм?
С. Сыфтæртæм ма иу сыфтæр бафтауын хъæуы, кæнæ та
гыркъотæй иу — айсын.
Сабитæ фæйнæгыл равæрынц нымаинаг: 8 + 1 = 9.
Д/хъ «Сбарæм!»
Хъ. Парчы ис 3 фæндаджы, æртæ дæр дæ комкоммæ
цадмæ бакæндзысты. Куыд базонæм, цадмæ фæндæгтæй
цыбырдæр кæцы у, уый?
С. Къахдзæфтæй сæ сбарæм.
Хъ. Æмæ нæ къахдзæфтæ æмхуызон не сты.
С. Æмхуызон барæнтæй сæ сбарæм.
Сабитæ 3 къордыл фæдих сты. Алы къордæн дæр дзы
хъомылгæнæг барæн радта. Алы къорд дæр уал фыццаг фæндагæн бары йæ иу хай, стæй та − иннæ. Цал
барæны абарстой, уал фишкæйы æрæвæрынц. Уыйфæстæ
цифрæты хæрхытæй равзарынц хъæугæ цифрæтæ æмæ
нымаинæгтæ равæрынц æвдисæн фæйнæгыл. Фæстагмæ
фæйнæгыл фæзынди фыст:
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Сырх фæндаг 7 + 2 = 9
Бур фæндаг 6 + 3 = 9
Кæрдæгхуыз фæндаг 5 + 4 = 9
Сабитæ скæнынц хатдзæг: æртæ фæндагæн дæр сæ дæргъ
æмхуызон у – фæйнæ 9 барæны.
Хъ. Цадмæ цæугæйæ раздæр фæндаджы иу хайыл ахызтыстут, стæй та − иннæ. Фæстæмæ куы раздæхат, уæд
фæндаджы дæргъ аивдзæн?
С. Нæ аивдзæн, уымæн æмæ йæ къаддæр дæр нæ фæкодтам
æмæ йæм æфтаугæ дæр нæ бакодтам.
Хъ. Уæ нымаинæгтæ-ма уæдæ иннæрдæм равæрут,
кæддæра æцæгдæр афтæ у.
Æвдисæн фæйнæгыл фæзыны фыст:
2+7=9
3+6=9
4+5=9
Д/хъ «Доныхъазтæ»
Хъ. Фæндаг нæ цадмæ æрбахæццæ кодта. (Æвдисæн
фæйнæгыл равæры цады ленккæнæг доныхъазты ныв)
Хъ. Куыд хуыйнынц ацы мæргътæ?
С. Доныхъазтæ.
Хъ. Кæрæдзийæ цæмæй хицæн кæнынц?
С. Доныхъазтæй 5 рахизæрдæм ленк кæны, 4 – галиуæрдæм;
6 дзы урсытæ ис, 3 − саутæ;
2 доныхъазы сæ сæртæ сæ базырты бын бамбæхстой, 7 –
нæ; 1 доныхъаз йæ базыртæ систа стæхынæввонг, иннæ 8
стæхынвæнд нæ кæнынц.
Хъ. Æдæппæтæй та цал сты?
С. 9.
Хъ. Уæдæ нæ бон у нымæц 9 саразын?
С. Æнæмæнг: 6 + 3; 2 + 7; 1 + 8; 5 + 4.
Хъ. Сывæллæттæ, нымæц 9 къайон у æви æнæкъай?
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С. Æнæкъай нымæц у 9.
Хъ. Цæмæн?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Нымæцон тыныл ссарут бынат нымæц 9-æн.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Ранымайут-ма къайон нымæцтæ 9-ы арæнты. Æнæкъай
нымæцтæ та?
Зæгъут 9-æй 1 къаддæр кæцы у, ахæм.
Зæгъут 9-æй 2 къаддæр кæцы у, ахæм.
Зæгъут, 9-æй къаддæр чи у, иннæ уыцы нымæцтæ.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Нымæцон къæйттæ баххæст кæнут афтæ, хатдзæджы куыд
рауайа нымæц 9.
Зæгъæм:
7
2
5
1
9
2
6
4

8

3

Хæслæвæрд № 2
Фæкъордтæ кæн фигурæтæ хуызмæ гæсгæ æмæ сæ бафснай голджыты. Цавæр æууæлтæм гæсгæ ма сын ис
фæкъордтæгæнæн?

с

к
к

к
с

с
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хуызмæ гæсгæ
формæмæ гæсгæ
асмæ гæсгæ

+
+
+

=
=
=

Хæслæвæрд № 3
Хаххæн галиуæрдыгæй сыфтæртæ бур кърандасæй сахор,
хаххæн рахизæрдыгæй – сырхæй. Сæ фарсмæ сын ныффысс, куыд рауад нымæц 9.
−+=9
−+=9
−+=9
−+=9
−+=9
−+=9
−+=9
−+=9
Хатдзæг. Цавæр нымæцы кой кодтам мах абон? Куыдæй
йын ис саразæн? Цавæр хæйттыл адихгæнæн ис нымæц 9?
18-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Æрæгвæззæг». (2-аг ах.)
Темæ: «Комбинаторикæ».
Нысан:
– Сабитæн дарддæр амонын объекттæ классификаци
кæнын, лæвæрд æууæлтæм гæсгæ объект агурын. 9-ы
онг нымайыны арæхстдзинад сфидар кæнын. Къуырийы бонтæ æмæ геометрион фигурæтæ зонын,
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– Комбинаторон арæхстдзинад, ассоциативон æмæ
логикон хъуыдыкæнынады рæзт.
– Сабитæ зæрдæхæлар куыд уой, афтæ сæ хъомыл
кæнын, хорз хъуыддæгтæм сæ разæнгард кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Æртæ тæлыйы алыхуызон сыфтæртимæ; 9
сабæлуты (каштаны); карточкæтæ цифрæтимæ.
Райуаринаг. Тетрæдтæ, геометрион фигурæты æмбырд:
3 трапецийы, 3 расткъуымæджы, 2 зылды, 2 квадраты, 2
æртæкъуымæджы.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, фæззæг уарзут? Йæ фæстаг мæй ма йын
зæгъут.
С. Ноябрь.
Хъ. Ноябры уазал бонтæ арæх скæны, æрдз фынæйхъус
свæййы. Фæззæг диссаджы афон у.
Сабитæ сфæнд кодтой бæрæгбон скæнын æмæ
фæззæгæн фæндараст зæгъын. Сæхи зæрдиагæй цæттæ
кодтой бæрæгбонмæ: ахуыр кодтой æмдзæвгæтæ,
зарджытæ æмæ а. д. Алкæй дæр сæ фæндыд бæрæгбоны
йæхи хæрзарæзтæй равдисын. Алинæ дæр сфæнд кодта
уыцы бонмæ йæхицæн ног къаба æмæ туфлитæ равзарын.
Сабитæ сбадынц стъолты уæлхъус.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Хъ. Цал хатты бахъуыд чызджы йæ дарæс аивын?
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къабатæ
З

Ж
æрвхуыз
туфлитæ

сыгъзæрин
туфлитæ

урс туфлитæ

Сабитæ раздæр бур къаба баиу кодтой алыхуызон
туфлитимæ, стæй та – кæрдæгхуыз къаба. Скодтой
хатдзæг: чызг йæ дарæс аивта 6 хатты.
Хæслæвæрд № 2
Хъ. Йæхицæн дарæс куы равзæрста, уæд Алинæйы
бафæндыд йе ’мбал Заретæмæ телефонæй бадзурын.
Чызг хорз хъуыды кодта, Заретæйы телефоны номыры
æдæппæтæй цыппар цифрæйы йеддæмæ кæй нæй, дыууæ
дзы 5-тæ кæй сты, дыууæ та 1-тæ, уый, фæлæ йæ сæ равæрд
ферох ис. Феххуыс кæнут Алинæйæн телефоны номыр йæ
зæрдыл æрлæууын кæнынмæ.
Сабитæ кусынц тетрæдты, цифрæтæ 1 æмæ 5-ы алыхуызон комбинацитæ таблицæты чырæгты æвæрынц.
1

1

5

5

Сабитæ фæндон бахæссынц, цæмæй Алинæ радыгай дзура
ацы номыртæм, цалынмæ йе ’мбалы хъæлæс нæ фехъуса,
уæдмæ.
Хъ. Æмæ хæтæлы æнæзонгæ хъæлæс куы фехъуса, уæд
куыд хъуамæ зæгъа?
Сабиты дзуаппытæ.
Хæслæвæрд № 3
Нымæцы «сыгæгты» ныффысс.
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Хæслæвæрд № 4
Афæдзы афонтæ кæрæдзи фæдыл равæр. Цифрæтæ сæвæр.

зима

осень

весна

лето
Хæслæвæрд № 5

к

+ ж − к

−

Д/хъ «Бафснай»
Зæлы музыкæ. Сабитæ 3 тæлыйы мидæг сыфтæртæ
равæрынц æртæ æууæлмæ гæсгæ.
Зæгъæм:
Бур тæлыйы − кæрдæгхуыз сыфтæртæ, кæрдæгхуызы −
тæгæры сыфтæртæ, æрвхуыз тæлыйы − къаннæг сыфтæртæ.
Сабитæ бафиппайдзысты, сыфтæртæй иутæн кæй ис
æрæвæрæн буры дæр, кæрдæгхуызы дæр æмæ æрвхуыз
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тæлыйы дæр. Афтæмæй рахицæн кæндзысты, 3 тæлыйы
æддæг-мидæг кæм ауадысты, уыцы ран æрæвæрæн кæмæн
ис, уыцы сыфтæртæ.
Д/хъ «Цымыдисаг хынцинæгтæ»
1. Хъ. Нæзы назæй ныллæгдæр у, тæгæрæй та бæрзонддæр.
Кæцы бæлас у се ’ппæты бæрзонддæр? Се ’ппæты
ныллæгдæр та?
С. Наз се ’ппæты бæрзонддæр у, тæгæр та − се ’ппæты
ныллæгдæр.
2. Хъ. Гæдыбæласыл æрзад 5 фæткъуыйы, сусхъæдыл
дæр − уыйбæрц. Цал фæткъуыйы æрзад æдæппæтæй бæлæстыл?
С. Ницас. Уыдон дыргъбæлæстæ не сты.
3. Хъ. Хæдзары раз ныссагътой бæрз, фæткъуыбæлас, уарди. Цал бæласы ныссагътой хæдзары раз?
С. Дыууæ бæласы, Уарди дидинæг у.
Д/хъ «Анымай-ма»
Хъомылгæнæг зæгъы, йæ иу къухы кæй ис 6 æхсæры, иннæ
къухы та − 3.
Хъ. Цал æхсæры ис мæ дыууæ къухы иумæ?
С. Æдæппæтæй 9.
Хъомылгæнæг йæ къухтæ йæ фæстæ амбæхсы æмæ
æхсæртæ йæ къухты æндæрхуызон авæры. Уыйфæстæ
йæ иу къух сабитæм равдисы æмæ сæ, иннæ къухы йын
цал æхсæры ис, уымæй бафæрсы. Афтæмæй сабитæ
сæ зæрдыл хуыздæр бадарынц нымæц 9-ы арæзт дыууæ
къаддæр нымæцæй.
Д/хъ «Къуырийы бонтæ»
Хъ. Фæрстыты руаджы базонут, цавæр бæрæгбон уыди
сабитæн рæвдауæндоны.
Сабитæй исчи райсы искæцы карточкæ нымæцимæ (1æй 5-ы онг, уымæн æмæ къуырийы æхсæзæм æмæ æвдæм
бонты адæм улæфгæ фæкæнынц) æмæ йæ хъомылгæнæгмæ
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ратты. Саби йæхæдæг карточкæмæ нæ кæсы æмæ йе
’мбæлттæм дæр нæ равдисы). Сабитæ фæрстытæ
дæттынц хъомылгæнæгмæ æмæ афтæмæй базонынц, цы
къуырийы бон у, уый. Зæгъæм:
Уыцы бон къуырийы астæу ис?
Къуыри уыцы бонæй райдайы? Æмæ а.д.
Хъазты кæрон амонæг равдисы карточкæ.
Хъ. Сабиты фынгыл æрбадын кæндзысты æмæ сæ цай,
дыргъты дон æмæ алыхуызон адджинæгтæй хорз фендзысты.
Хъомылгæнæг равæры æвдисæн фæйнæгыл геометрион
фигурæтæ  цай – (трапеци), сок –
(расткъуымæг),
мыдамæст – О (зылд), вафлитæ –  (квадрат), адджын гуыл – ∆ (æртæкъуымæг).
Д/хъ «Меню»
Сабитæ аразынц цай кæнæ дыргъты доны алыхуызон
æмиуæдтæ адджинæгтимæ: æвдисæн фæйнæгыл геометрион фигурæтæ кæрæдзиимæ хæххытæй баиу кæнынц.
∆

Ο

Уыйфæстæ сбадынц гауызыл. Алы сабимæ дæр – геометрион фигурæты æмбырд. Сабитæ къæйттæй равæрынц
фигурæтæ – алыхуызон варианты нысанæн:
Ο−
−
∆
Ο− − 
Хъ. Алы саби дæр йæхицæн равзары иунæг вариант:
зæгъæм, цай кæнæ мыдамæст.
Хатдзæг
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Хъ. Цы бæрæгбон уыд сабитæн? Куыд уæм кæсы, разыйæ
дзы баззадысты? Цы базыдтат абон ногæй?
19-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Цæрæгойтæ сæхи цæттæ кæнынц
зымæгмæ». (1-аг ах.)
Темæ: «Нымæц 10».
Нысан:
– Сабиты зонындзинæдтæ нымæц 10-ы тыххæй æриу
кæнын. Нымæц 10 дыууæ къаддæр нымæцæй арæзт
кæй у, уый сабитæн бамбарын кæнын. Хай æмæ
æнæхъæны бастдзинад. Нымаинæгтæ аразын сабитæн
дарддæр амонын. Нымайыны арæхстдзинад æмæ
радæвæрдон нымад 10-ы онг. Къайон æмæ æнæкъай
нымæцтæ иртасын.
– Лæвæрд æууæлтæм гæсгæ логикон рæхыстæ аразыны фæлтæрддзинадыл куыст.
– Цæрæгойты уарзын, искæмæн феххуыс кæнынмæ
разæнгард уæвын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. 10 квадраты, 10 зылды, агъуысты силуэт;
нымæцон тын, цифрæтæ 1-æй 9-ы онг, алыхуызон æмæ алы
ас геометрион фигурæтæ.
Райуаринаг. 10 квадраты, 10 зылды, гæххæтты сыф,
нымæцон тын, алыхуызон æмæ алы ас геометрион
фигурæтæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Ныртæккæ цавæр афæдзы афон у? Цы мæй у? Æрæгвæззæг æви рагвæззæг?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Æрæгвæззæджы хъарм вæййы æви уазал?
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С. Уазал вæййы.
Хъ. Æцæгдæр уазал у. Ахъазæм æмæ схъарм уæм!
П/Д/хъ «Нымайæн»
Сабитæ нымайынц 10-мæ. 1, 3, 5, 7, 9 куы фæзæгъынц
– амдзæгъд кæнынц, 2, 4, 6, 8, 10 куы фæзæгъынц –
дзуццæджы æрбадынц. Хъазт фæлхат кæнынц 2 хатты.
Хъ. Цавæр нымæцтæн æмдзæгъд кодтат?
С. Æнæкъай нымæцтæн.
Хъ. Дзуццæджы-иу куы ’рбадтыстут, уæд та-иу цавæр
нымæцтæ загътат?
С. Къайон нымæцтæ.
Хъ. Схъарм стут? Уазалæн ма цы хос ис?
С. Хъарм дарæс скæнын хъæуы.
Хъ. Раст у. Æмæ, цымæ цæрæгойтæ та цы мадзæлттæ ссарынц?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Сырдты зымæгиуат»
Хъ. Иуахæмы сырдтæ сфæнд кодтой хъæды хæдзар саразын æмæ сæ зымæг уым арвитын. Сарæзтой мæнæ ахæм
хæдзар. (Фæйнæгыл – æртæкъуымæг.)

Хъ. Зымæгмæ сæхицæн исты хæринаг самал кæнынмæ
хъæды ахæлиу сты. Мæнæ − уыцы «сырдтæ». (Равæры
æвдисæн фæйнæгыл 9 квадраты.)
Хъ. Цал уыдысты цæрæгойтæ?
С. Фараст.
Хъ. Алчидæр сæ йæ голладжы цыдæртæ æрбахаста. (Алы
квадраты ныхмæ дæр æвдисæн фæйнæгыл равæры иу
зылд.) Фæлæ æхсæрæг хæдзары баззад, цæмæй йæ бафснайа, æмæ ницы æвæрæнтæ скодта зымæгмæ. (Равæры ма
æвдисæн фæйнæгыл ноджыдæр иу квадрат.)
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Хъ. Цæрæгойтæ цал сты æдæппæтæй?
С. Дæс.
Хъ. Куыдæй уæм рауади 10?
С. 9-мæ бафтыдтам 1.
Хъ. Ныффыссут нымаинаг. Куыд фысгæ у нымæц 10, чи
йæ зоны?
С. Нымæц 10 у 1 æмæ 0.
Сабитæй иу равæры æвдисæн фæйнæгыл нымаинаг:
9 + 1 = 10
Хъ. 10 – уый къайон нымæц у æви æнæкъай?
С. Къайон нымæц у 10, уымæн æмæ дыууæ æмиас хайыл
дих кæны: 5 æмæ 5.
Д/хъ «Радæвæрдæй слæуу»
Гауызыл − карточкæтæ æппарынадыл нымаинæгтимæ.
Сабитæ фæд-фæдыл кæнынц нымаинæгтæ, æмæ сын
хъомылгæнæг дæтты карточкæтæ. Карточкæйы номыр
æмæ нымаинаджы дзуапп сты æмхуызон. Карточкæты
номыртæм гæсгæ сабитæ кæрæдзи фарсмæ алæууынц.
Сабитæ сæ номыртæ сæ зæрдыл бадарынц æмæ
хъомылгæнæджы къамандымæ гæсгæ («Дымгæ сыстад!») уаты къуымты апырх вæййынц. Хъомылгæнæг
куы фæзæгъы: «Дымгæ æрсабыр!», уæд та фæстæмæ сæ
бынæтты алæууынц.
Хъ. Нымæцтæ нымæцон тыныл куыд æвæрд сты, сымах дæр
раст афтæ алæууыдыстут. Цæй æмæ, цыма нымæцтæ стут,
æз уæ афтæ афæрсон. 10-æй 1 къаддæр кæцы нымæц у? 2
къаддæр? Æмæ а. д. Уæ къухтæ сдарут. Къайон (æнæкъай)
нымæцтæ, рæнхъæй иу къахдзæф размæ ракæнут! Къайон
(æнæкъай) цæмæн стут, уый бамбарын кæнут.
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Сæмбырд кæн хæрхытæ»
Алы къордæн дæр ис хæслæвæрд: символтæй нысангонд
хæрх хъуамæ сæмбырд кæна. Гауызыл – 2 тæлыйы æмæ гео122

метрион фигурæтæ. Хъомылгæнæг æвдисы 2 карточкæйы.
Хъ. Геометрион фигурæтæ сты цæрæгойты æвæрæнтæ.
Къæбицты сæ бафснайын хъæуы. Иу къæбицы бафснайын
хъæуы ахæм хæлц:
бур-сырх.

(1-аг карточкæ)

Иннæ къæбицы бафснайын хъæуы ахæм хæлц:
кæрдæгхуыз

(2-аг карточкæ)

(Символ ↑ нысан кæны: стыр фигурæтæм æвналæн нæй.)
Хъ. Цы нысан кæны 1-аг карточкæ?
С. Сæмбырд кæнын хъæуы бур-сырх æртæкъуымæгтæ.
Хъ. Цавæр халсартæ уыдзысты, цымæ?
С. Уырыдзытæ.
Хъ. Дыккаг къæбицы та цавæр халсартæ хъуамæ бафснайат?
С. Джитъритæ.
Хъ. Цæмæн уæм афтæ кæсы?
С. 2-аг карточкæ амоны, рæстæмбис дæргъдымбылтæ кæй
сæмбырд кæнын хъæуы, уый.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд æмæ хæрхытæ
æвæрынц тæлыты (къæбицты).
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрдтæ № 1, 2 сæххæст кæнын ахуыры сахат.
Хæслæвæрдтæ № 3, 4, 5 сæххæст кæнын уæгъд рæстæджы
кæнæ та хæдзары.
Хатдзæг
Хъ. Кæмæн феххуыс кодтат абон? Цал цæрæгойы уыди
хæдзары? Куыд саразæн ис нымæц 10?
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20-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Цæрæгойтæ сæхи цæттæ кæнынц
зымæгмæ». (2-аг ах.)
Темæ: «Симметри».
Нысан:
– Сабиты базонгæ кæнын симметрийы æмбарынадимæ. Сфидар кæнын рæстæгон фæлгонцтæ;
афæдзы афон – фæззæг. Сфидар кæнын геометрион
фигурæты зонындзинад. 10-ы онг æдæрсгæ нымайын.
Нымæц 10-ы арæзт зонын. Сабитæн дарддæр амонын
хъазты уагæвæрд æххæст кæнын, барын, нымайын,
фыссын, гæххæтты сыфимæ кусын. Бацамонын сын
рахиз æмæ галиу къух иртасын.
– Сабиты коммуникативон фæлтæрддзинад æмæ логикон хъуыдыкæнынады рæзтыл кусын, лæмбынæг
хъусын æмæ кæсыныл сæ фæлтæрын.
– Биноныг кусыныл куыд архайой æмæ сæ хæслæвæрдтæм бæрнон цæстæнгас куыд дарой, афтæ
сын амонын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Исты мигæнæн донимæ, йе ’рдæг æрвхуыз
ахуырст кæмæн у, ахæм гæххæтты сыф, ахорæнтæ, хъисой.
Райуаринаг. Алы сабийæн дæр – гæххæтты сыф, хъисой æмæ ахорæнтæ, мигæнæн донимæ, айдæн; нывтæ:
æхсæрæг, бирæгъ, тулдзы гыркъо сыфтæримæ; геометрион
фигурæтæ: квадрат, зылд, дæргъдымбыл, æртæкъуымæг,
расткъуымæг; тетрад хæслæвæрдтимæ.
Ахуыры нывæст
Сабитæ бадынц гауызыл.
Хъ. Цавæр афæдзы афон у ныртæккæ?
С. Фæззæг.
Хъ. Ранымайут фæд-фæдыл фæззæджы мæйтæ.
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С. Сентябрь, октябрь, ноябрь.
Хъ. Сентябрь фæззæджы райдайæн у, рагвæззæг, октябрь
та?
С. Октябрь фæззæджы астæу у, ноябрь – æрæгвæззæг.
Хъ. Ныртæккæ рагвæззæг у æви æрæгвæззæг?
С. Ныртæккæ æрæгвæззæг у, ноябрь.
Хъ. Æрæгвæззæджы бæрджытæй цы зонут?
Сабитæ нымайынц æрæгвæззæджы бæрджытæ.
Хъ. Фæззæг къæвдаджын у, къæвдайы фæстæ та уынгтæ
скултæ вæййынц.
Хъомылгæнæг æвдисæн фæйнæгыл равæрдта гæххæтты
сыф. Сыф æрдæгæй дæлæмæ, цыма йыл дон æркалдæуыд,
уыйау йæхимидæг æрвхуыз дардта. Сыфы уæллаг æрдæгыл
хъомылгæнæг уæрыччы ныв скодта, стæй сыф й’ астæуыл
æрбадыдагъ кодта æмæ йын йæ дыууæ æрдæджы
кæрæдзимæ æнгом балхъывта. Гæххæтты кæрæттыл куы
ахæцыд æмæ йæ фæстæмæ куы байгом кодта, уæд сабитæ
федтой, йæ уæллаг æрдæгыл дæр уæрыччы ныв куыд аззадис, уый.
Хъ. Уæрыкк йæ ныв ауыдта кулы æмæ фæдисау. Иннæ
цæрæгойтæ та кæм фенынц сæхи?
С. Цады, суадоны, цæугæдоны æмæ а. д.
Сабитæ сбадынц стъолты уæлхъус. Алы сабимæ дæр −
гæххæтты сыф, хъисой æмæ ахорæнтæ, мигæнæн донимæ.
Сабитæ йæ астæуыл фæдыдагъ кæнынц гæххæтты сыф
æмæ йын йæ иу хайыл ахорæнтæй скæнынц стыр стъæлф
− зылд (цæрæгойы символикон нысан). Уыйфæстæ сыфы
дыууæ хайы кæрæдзимæ æнгом балхъивынц. Куы сæ байгом кæнынц, уæд фенынц, сыфы иннæ хайыл дæр зылды
фæлгонц куыд аззадис, уый. Гæххæтты дыууæ æрдæгыл
цы дыууæ зылды (стъæлфы) ис, уыдонæй гæххæтты
дыдагъмæ дæрддзæг хахгæнæнæй сбарынц, æмæ разыны
æмхуызон.
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Хъ. Гæххæтты иу æрдæгыл цы стъæлф скодтат, уый
фæлгонц, цыма доны, афтæ йæ иннæ æрдæгыл разынди.
Кæдæм ма бакæсæн ис, цæмæй дæхи фенай?
С. Айдæнмæ.
Сабитæ айдæнтæ райсынц. Хъомылгæнæг сын зæгъы,
цæмæй айдæнмæ бакæсой æмæ сæ галиу хъусмæ бавналой.
Сабитæ федтой, сæ фæлгонц дæр айдæны йæ къухæй йæ
хъусмæ куыд бавнæлдта, уый.
Хъ. Айдæны сымах уынут уæ фæлгонц, æмæ уыцы фæлгонц
симметрион у адæймагæн йæхиимæ. Айдæны цы предмет
разыны, уымæн йæ фæлгонц симметрион у предметæн
йæхиимæ.
П/Д/хъ «Айдæн»
Сабитæ айдæнтæ æвæрынц стъолтыл æмæ къæйттæй
æрлæууынц кæрæдзи комкоммæ. Къайæ иу саби вæййы
амонæг. Хъомылгæнæг къаманды дæтты амонджытæн,
сæ ныхмæлæууæг сабитæ та æвдисынц айдæны тæмæн,
ома кæд амонæг йæ рахиз къух сисы уæлæмæ, уæд йæ
ныхмæлæууæг та сисы йæ галиу къух. Уыйфæстæ сабитæ
сæ бынæттæ аивынц, æмæ хъазт ногæй райдайы.
Д/хъ «Айдæны фæлгонцтæ»
Алы сабийæн дæр йе стъолыл − айдæн, геометрион
фигурæтæ, тетрад .æмæ ма ноджы нывтæ: æхсæрæг,
бирæгъ, тулдзы гыркъо æд сыфтæр. Сабитæ нывтæ радыгай айдæнмæ бахæссынц æмæ бафиппайынц:
1) нывы бирæгъ кæсы галиуæрдæм, айдæны йæ фæлгонц
та − рахизæрдæм;
2) æхсæрæджы къæдзил нывы у рахизæрдæм зылд, айдæны
йæ фæлгонцæн та − галиуæрдæм æмæ а. д.
Хъ. Æхсæрæг зымæгмæ йæхицæн цыдæртæ æрцæттæ кодта, фæлæ цы, уый, сæрмагонд хæслæвæрд уæ тетрæдты
куы скæнат, æрмæстдæр уæд базондзыстут.
Тетрæдты куыст
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№1
Сахор, айдæны сæ фæлгонц цы фигурæтæн аивтой, уыдон.

			
№2
Хуызæгмæ гæсгæ сныв кæн стъæлфытæ æмæ фигурæтæ.
•

•
•
•

•
•

•
• •

•

•

•

		
№3
Стъæлфытæ фæд-фæдыл баиу кæн æмæ симметрион уагыл предметы фæлгонц кæронмæ сныв кæн.
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№4
Хаххæй баиу кæн карточкæтæ æмæ доминойы хъултæ се
’мхуызон нымæцимæ.
№5
Нымæцон тыныл кæцы нымæцтæ фæуагъдæуыд? Ныффысс сæ.
•
0

•
1

•

•
3

•

•
5

Хæслæвæрд
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(Иннæ хæслæвæрдтæн уæгъд рæстæджы дæр ис баххæст
кæнæн.)
Сабитæ ссарынц хæслæвæрд сæ тетрæдты. Тетрады сыфæн йæ иу æрдæгыл – стъæлфытæ номыртимæ.
Алы стъæлфæн дæр йæ айдæны фæлгонц ссарын хъæуы
(чырæгтæм гæсгæ). Уыйфæстæ стъæлфытæ фæд-фæдыл
хъуамæ баиу кæнай: раздæр нывы иу æрдæгыл, стæй та
иннæ. Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд, æмæ сæм зокъойы фæлгонц разыны.
Хъомылгæнæг зæгъы сабитæн, цæмæй айдæн зокъойы
’мбисыл сæвæрой афтæ, йæ иннæ æмбис дзы куыд разына.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд æмæ скæнынц
хатдзæг: ис ахæм предметтæ, сæ иу æрдæг сæ иннæ
æрдæгимæ симметрион кæмæн у, (мæнæ ацы нывы зокъойы хуызæн). Уыдонæй фæзæгъынц: сæхæдæг сæхиимæ
симметрион сты æмæ сын ис симметрийы сæмæн, ома
предметæн йæ галиу æрдæг дæр у йæ рахиз æрдæджы халдих (раст цыма йæхимæ айдæнмæ кæсы, уыйау).
21-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Хорз хæлар зын раны сбæрæг вæййы».
(1-аг ах.)
Темæ: «Нымæц 11».
Нысан:
– Нымæц 11 æмæ йæ арæзтимæ сабиты базонгæ
кæнын. Нымайыны арæхстдзинад æмæ радæвæрды
нымад 11-ы онг, къайон æмæ æнæкъай нымæцтæ
иртасын. Нымаинæгтæ дарддæр аразын. Геометрион фигурæтæ зонын, гæххæтты сыфыл ориентаци
кæнын.
– Лæмбынæг кæсын, хъусын æмæ зæрдыл фидар бадарыны хъомыс, хъуыдыкæнынад æмæ логикæйы
рæзт.
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– Сабиты ахуыр кæнын иумæ кусын, кæрæдзийæн
æххуыс кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Футболон командæйы ныв футболон быдыры.
Райуаринаг. Тетрад, гæххæтты сыф, геометрион фигурæты
æмбырд, нымайæн къæцæлты æмбырд.
Рагагъоммæйы куыст. Сахуыр кæнын æмдзæвгæ:
У нæ уд-нæ дзæцц футбол,
Махæн цин æрхæссы гол!
Иуæндæсæй стæм командæ,
Чи нæ зоны хъазын − рандæ!
Ахуыры нывæст
Хъ. Хъазын уарзут? Цæмæй фæхъазут арæхдæр? Иунæгæй
хуыздæр у хъазын æви цалдæр æмбалимæ?
С. Кæй зæгъын æй хъæуы, æмбæлттимæ!
Хъ. Ахæм хъæзтытæ ис, æмæ къордæй хъазгæ сты. Цавæртæ
сты, цымæ?
Сабиты дзуаппытæ (дзуаппытæй иу − «Футбол!»).
Хъ. Тынг раст. (Æвдисæн фæйнæгыл равæры футболон
командæйы ныв.) Цалæй фæхъазынц футболæй?
Хъ. Дыууæ командæйы дæр вæййы фæйнæ 11 хъазæджы.
Уыдонæй иу − дуаргæс, дыууæ командæйæн дæр − фæйнæ
дуаргæсы
Хъ. Нымæц 11 куыд фысгæ у, уый уæ исчи зоны?
Сабитæй иу фæйнæгыл сæвæрдта нымæц 11.
Хъ. Цавæр цифрæтæ нæ бахъуыд?
С. Цифрæтæ 1 æмæ 1.
Хъ. Уайгæ та куыдæй ракæндзæн нымæц 11?
С. 10-мæ бафтыдтам 1, æмæ нæм рауад 11.
Фæйнæгыл фæзынд нымаинаг:
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10 + 1 = 11
Сабитæ сбадынц стъолты уæлхъус. Алы сабимæ дæр −
нымайæн къæцæлты æмбырд.
Хъ. Галиуæрдыгæй стъолыл æрæвæрут, хъазджытæ
цал сты, уал къæцæлы, рахизæрдыгæй та − дуарыл цал
хъазæджы лæууы, уал къæцæлы
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.Стъолтыл равæрынц
нымаинаг: 10 + 1 = 11
Хъ. Хъазджытæ фылдæр сты нывы æви къæцæлтæ стъолтыл?
С. Æмхуызон: хъазджытæ цал сты, нымайæн къæцæлтæ
дæр уыйбæрц сты.
П/Д/хъ «Футболон командæ»
Хъ. Афтæ йæ нымайут, цыма футболон командæ стут. Уæ
номыртæм гæсгæ хъуамæ рæнхъæй алæууат. Уæ номыртæ
та, алчидæр уæ йæ карточкæйы нымаинаг раст куы скæна,
æрмæстдæр уæд базондзыстут.
Гауызыл − карточкæтæ нымаинæгтимæ (æфтауын æмæ
æппарыныл). Нымаинæгтæ куы скодтой æмæ сæ номыртæ
куы базыдтой, уæд алы саби дæр йæ бынаты алæууыд.
Хъомылгæнæг-тренер сын æмдзæвгæ радзурын кодта.
Уыйфæстæ къайон номыртæ размæ 3-гай къахдзæфтæ
ракодтой æмæ хицæн командæйæ слæууыдысты.
З/д/хъ «Не уæнгтæ айтынг кæнæм»
Хъ. Æз уын дзурдзынæн хæслæвæрд, сымах та йæ
æрмæстдæр уæд æххæст кæндзыстут, мæ ныхасы
райдайæны куы уа дзырд «хæлæрттæ». Хæлæрттæ, къухтæ
уæлæмæ!
Сабитæ сæ къухтæ уæлæмæ сдарынц.
Хъ. Къухтæ дæлæмæ!
Сабитæй иуæй-иутæ сæ къухтæ дæлæмæ æруагътой, сæ
фылдæр æнцад лæууынц. Лæмбынæг чи хъусы, уыдонæй
хъомылгæнæг раппæлы.
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Д/хъ «Фæд-фæдыл сæ баиу кæн»
Алы командæйы раз дæр уæгъд калдæй – нымæцтæ (1-æй
11-мæ).
Сабитæ баиу кæнынц нымæцтæ фæд-фæдыл. Хæслæвæрд
раздæр кæй командæ сæххæст кæна, уый рамбылдта.
Д/хъ «Равæр хъазджыты»
Алы сабимæ дæр – гæххæтты сыф (уый у хъазæн быдыр)
æмæ геометрион фигурæты æмбырд.
Хъ. Цæмæй фæуæлахиз уой æмæ сæ тренеры бардзырдтæ
нывыл æххæст кæной, уый тыххæй футболисттæ хъуамæ
æдæрсгæ ориентаци кæной хъазæн быдыры. (Тренеры
фæзмгæйæ бардзырдтæ дæтты, сабитæ та сæ æххæст
кæнынц.) Сæвæрут сырх æртæкъуымæг уæллаг рахиз къуымы, кæрдæгхуыз квадрат – быдыры астæу æмæ а. д.
Хъ. Хъазджытæ цал сты? Банымайут сæ.
С. Æдæппæтæй 11 хъазæджы.
Хъ. Афтæ у æцæгдæр. Хæслæвæрдтæ раст сæххæст кодтат.
Хæслæвæрд тетрады
Геометрион фигурæты фæрстæ хахгæнæнты руаджы
сбар. Се ’ппæт фæрстæ дæр æмдæргъ кæмæн сты, уыцы
фигурæтæ сахор.
		
Дæлдæр цы хæслæвæрдтæ ис, уыдон сабитæ сæ тетрæдты
æххæст кæнынц, уæгъд рæстæг сын куы уа, уæд.
Хæслæвæрд № 1
Футболон быдыры хъазджытæ тренировкæ кæнынц. Порти къахæй ныццæвынц æмæ йæ кулдуары ’рдæм фехсынц
æрмæстдæр иу хатт. Афтид чырæгты ныффысс дзуаппытæ
фæрстытæн:
Цал хатты ныццавтой хъазджытæ порти? Цал хатты
æрцахста дуаргæс порти? Цал хатты фæивгъуыдта порти
кулдуарæй? Цал портийы баирвæзт дуаргæсæн?
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Хæслæвæрд № 2
Дæ хæларæн феххуыс кæн, æмæ раст сæвæрут нысæнттæ:
« + « или « − ».
Хæслæвæрд № 3
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Геометрион фигурæты фæрстæ хахгæнæнæй сбар. Сæ
фæрстæ æмдæргъ кæмæн сты, уыцы фигурæтæ сахор.
Хæслæвæрд № 4
Симметрийы уагыл лæппуйы ’мбалы ныв кæронмæ скæн.
Хатдзæг
Хъ. Ногæй цы базыдтат? Спорты цавæр хуызы фæрцы
базонгæ стут нымæц 11-имæ?
22-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Хорз хæлар зын раны сбæрæг вæййы».
(2-аг ах.)
Темæ: «Æнæхъæны дихгæнынад 8 æмиас хайыл».
Нысан:
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– Иу æнæхъæн 8 æмиас хайыл дих кæнын сабитæн
бацамонын. Æнæхъæн кæддæриддæр хайæ егъаудæр
кæй у, уыцы зонындзинад сфидар кæнын. Иу æнæхъæн
2 æмæ 4 æмиас хайыл дих кæнын. 8-ы онг нымайын.
Агуывзæйы руаджы дон æмхуызон адих кæнын.
– Лæмбынæг хъусын æмæ кæсыны хъомыс, конструктивон архайд, ассоциативон хъуыдыкæнынады рæзт.
– Сабиты разæнгард кæнын, сæ алыварс чи ис, уыдоныл аудынмæ, хæрзæгъдау уæвынмæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. 7 сабийы силуэтттæ, донгарз донимæ, цалдæр
æмхуызон агуывзæйы.
Райуаринаг. 2 квадраты æмæ 2 зылды.
Ахуыры нывæст
Хъ. Уæ хæлæрттæй уæ гуырæн бонмæ кæй фæхондзыстут?
Цæмæн?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Иу чызгæн дæр, йæ ном Аланæ, гуырæн бон уыд æмæ
йæ хæлæртты фæхуыдта. (7 сабийы силуэттæ æвдисæн
фæйнæгыл равæрдта.) Бирæ хъæзтытæ æмæ уыци-уыцитæ
æрцæттæ кодта, цæмæй сæ рæстæг хъæлдзæгæй арвитой. Ноджы ма сын се ’рбацыдмæ балхæдта стыр торт.
Уазджытæ куы ’рбацыдысты, уæд Аланæ ныхъхъуыды кодта: цал хайыл адих кæна торт, цæмæй дзы йæ хæлæрттæм
æмиас хæйттæ æрхауа? Феххуыс кæндзыстут Аланæйæн?
С. Торт адих кæнын хъæуы 8 æмиас хайыл: сабитæ
æдæппæтæй 8 сты − 7 уазæджы æмæ фысым йæхæдæг,
Аланæ.
Хъ. Раст зæгъут. Фæлæ уыцы хæйттæ цыхуызæн хъуамæ
уой, куыд уæм кæсы?
Д/хъ «Схæйттæ кæн»
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Хъ. Предметтæ мах амæйразмæ дих кодтам 2 æмæ 4 æмиас
хайыл. Æрлæууын-ма кæнут уæ зæрдыл, квадрат æмæ зылд
2 æмæ 4 æмхуызон хайыл куыд дих кодтам, уый.
С. Фæдыдагъ-иу æй кодтам, 2 хайыл йæ куы дих кодтам,
уæд, стæй ма-иу æй ноджы иу хатт йæ астæуыл фæдыдагъ
кодтам æмæ-иу нæм æнæхъæны цыппар хайы рауадис.
Хъ. Раст загътат. 8 хайыл та куыд адихгæнæн ис зылд?
Сабиты дзуаппытæ. Зылд 8 æмиас хайыл адих кæнынц
æмæ йын йæ 1/8 хай сахорынц. Бафиппайынц, æнæхъæны
1/4 хай уымæй стырдæр кæй у, уый. Сæ хъуыдыйы сфидар
кæнынц: æнæхъæн кæддæриддæр стырдæр у хайæ, хай та
кæддæриддæр къаддæр у æнæхъæнæй.
Афтæ квадраттæ дæр æмиас хæйттыл дих кæнынц
сабитæ. Бафиппайынц: квадраты 1/4 хай дæр йæ 1/8 хайæ
егъаудæр у.
			
Сабитæ кæнынц хатдзæг: хæйтты нымæц цас фылдæр у,
уыйбæрц къаддæр у сæ ас; хæйтты нымæц цас къаддæр у,
уыйбæрц стырдæр у сæ ас.
				
I вариант
II вариант

или

Хъ. Квадрат 8 хайыл куы адих кодтат, уæд уæм цавæр
фигурæтæ рауад?
С. Æртæкъуымæгтæ æмæ расткъуымæгтæ.
Хъ. Квадраттæ къæдзгонд хæххытæм гæсгæ куы алыг
кæнæм, уæд нæм цавæр фигурæтæ рауайдзæн?
Д/хъ «Геометрион конструктор»
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Сабитæ 8 æртæкъуымæджы кæнæ 8 расткъуымæджы
æмæ хуызæгмæ гæсгæ алыхуызон геометрион фигурæтæ
аразынц.
Д/хъ «Хъæлдзæг хæслæвæрдтæ»
1) Хъ. Цал адджын гуылы бахæрæн ис бынтон æххормагæй?
С. Æрмæстдæр иу – иу гуыл куы бахæрай, уæд бынтон
æххормаг нал уыдзынæ.
2) Хъ. Дон цæджындзæй кæм лæууы?
С. Авджы, агуывзæйы æмæ а. д.
3) Хъ. Аланæйæн йæ гуырæн бон абон у, йæ мад ын лæвар
та знон балхæдта. Цы бон уыдис?
4) ХЪ. Аланæ йе ’фсымæрæй у 2 азы хистæр. Йе ’фсымæрыл
цæуы цыппар азы. Цал азы сæххæст Аланæйыл?
Тетрæдты куыст (æххæстгæнгæ у хæдзары кæнæ та,
сабитæн уæгъд рæстæг куы уа, уæд).
Хæслæвæрд № 1
Раст сæвæр æфтауынад æмæ æппарынады нысæнттæ.
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Хæслæвæрд № 2
«Сбар æмæ кæрæдзиуыл абар»
Сынтæджыты дæргъ сбар æмæ сын æй сæ быны квадратты
мидæг ныффысс.

		
Хæслæвæрд № 3
Куклаты ас сбар æмæ йæ ныффысс.
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Алы куклайы дæр, цы сынтæгмæ бацæуа, уыимæ баиу кæн.
Бæрзонд куклайы къаба сахор æрвхуыз ахорæнæй, ныллæг
куклайы къаба – сырх ахорæнæй, рæстæмбис (æхсæйнаг)
куклайы къаба та – бур ахорæнæй.
Графикон диктант
2 чырæджы – уæлæмæ, 1 чырæг – рахизæрдæм, 1 чырæг –
уæлæмæ.
2 чырæджы – рахизæрдæм		
1 чырæг – дæлæмæ
1 чырæг – рахизæрдæм
2 чырæг – дæлæмæ
2 чырæджы – рахизæрдæм, дарддæр уыцы бæлвырд
фæткмæ гæсгæ дæхæдæг архай.

		
№4
Ссар 5 хъауджыдзинады 2 нывмæ (цыфæнды 2 нывы дæр
райсын 5 хъауджыдзинадимæ).
Хатдзæг
Хъ. Аланæйы гуырæн бон хорз рауад? Цæмæн?
С. Йæ хæлæрттæ æрбамбырд сты. Хæлæрттимæ та
кæддæриддæр хъæлдзæг вæййы. Уымæй уæлдай ма сабитæ
ногæй дæр бирæ цыдæртæ базыдтой.
23-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Аргъæуттæ зонæм æви нæ?» (1-аг ах.)
Темæ: «Нымæц 12».
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Нысан:
– Сабиты базонгæ кæнын нымæц 12-ы арæзт æмæ
ног нымайæн иуæгимæ (дæсæг). 12-ы онг нымайын
сфидар кæнын. Тæнгъæд барыны мадзал (барæны руаджы) æдæрсгæ зонын. Бæлвырд æууæлтæм гæсгæ
хæрхытæ æмбырд кæнынмæ арæхсын.
– Сабиты сфæлдыстадон фæлгæнæны рæзтыл архайын.
– Ирон адæмы æгъдæуттæ æмæ культурæмæ сæ
æрбаввахс кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Карточкæтæ цифрæтимæ (0-æй 9-мæ),
нымæцон тын, сигналон карточкæтæ, дурын, чысыл цуайнаг, барæн къустæ кæнæ кæхцытæ, афтид донгæрзтæ.
Райуаринаг. Нымайæн къæцæлтæ, хахгæнæнтæ, тетрæдтæ,
карточкæтæ цифрæтимæ (1-æй 9-мæ) æмæ нымæцтæ 10, 11,
12-имæ (фæйнæ карточкæйы – алы сабийæн), геометрион
фигурæтæ.
Рагагъоммæйы куыст. Бакæсын Джимиты Кларæйы аргъау «Диссаджы худ».
Ахуыры нывæст
Хъ. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут аргъау «Алмазная
корона». Мах иумæ уыцы аргъауыл ныртæккæ абалц
кæндзыстæм. Цæмæй сæ усгур лæппу искæй ракура, уый
тыххæй чындздзон чызджыты хъуыди къорд хæслæвæрды
сæххæст кæнын, бирæ фæрстытæн дзуапп раттын. Цæй
æмæ мах дæр уыдоны бафæзмæм æмæ нæ сæрымагъз
базмæлын кæнæм.
Д/хъ «Цымыдисаг хынцинæгтæ»
Хъ. 1. Адæм фылдæр сты æви сабитæ? (Адæм.)
2. Цы уыд æмæ нал ис, знон æви райсом? (Знон.)
3. Сабитæ сарæзтой митын мæсыг. Цыхуызæн уыдис?
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(Урс.)
4. Тæрхъус ласы 1 кг æмæ ма ноджы иу тæрхъус. Цас у йæ
уæз тæрхъусæн? (2 кг)
5. Цавæр нымæцтæ ис 5 æмæ 9-ы ’хсæн? (Нымæцтæ 6, 7,
8.)
6. Цавæр нымæц ис 11-ы хæд фæстæ? (Нымæц 12.)
Д/хъ «Сараз нымæц».
Хъ. Уæ разы цы нымайæн къæцæлтæ ис, уыдонæй
10 галиуæрдыгæй æрæвæрут. 10 – уый у дæсæг.
Рахизæрдыгæй æрæвæрут 1 нымайæн къæцæл.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цал нымайæн къæцæлы ис уæ разы?
С. 11.
Хъ. Рахизæрдыгæй ма ноджыдæр 1 къæцæл æрæвæрут.
Цал къæцæлы ис ныр уæ разы?
С. 12.
Хъ. Куыд рауадис нымæц 12?
С. 11-мæ бафтыдтам 1, æмæ нæм 12 рауад.
Хъ. Куыд фысгæ у нымæц 12?
Сабитæй исчи карточкæты руаджы фæйнæгыл равæры
нымæц 12.
Хъомылгæнæг фæйнæгыл равæры нымæцон тын æмæ
зæгъы сабитæн, цæмæй йыл нымæц 12-æн бынат ссарой.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд, стæй карточкæты
æххуысæй стъолыл равæрынц нымаинаг:
11 + 1 = 12
Хъ. Цæй хуызæн уæм кæсы нымæцон тын?
С. Хахгæнæны хуызæн.
Хъ. Сбарут лыггæгтæ хахгæнæнæй æмæ сæ хатдзæгимæ
баиу кæнут.
З/д/хъ «Фæд-фæдыл рæнхъæй алæуут»
Зæлы ирон музыкæ.
Сабитæ райсынц карточкæтæ цифрæтæ (1-æй 9-мæ)
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æмæ нымæцтимæ (10, 11, 12). Сигналмæ гæсгæ сабитæ
фæд-фæдыл рæнхъæй алæууынц æмæ сæхи размæ æмæ
фæстæмæ нымадæй анымайынц. Хъомылгæнæг сын
дæтты алыхуызон хæслæвæрдтæ. Зæгъæм:
– Къуырийы цал боны ис?
– Нымæц 7-ы сыхæгтæ чи сты? Æмæ а. д.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрдтæ, цифрæтимæ сæм
цы карточкæтæ ис, уыдоны æххуысæй. Уый фæстæ, къаон нымæцтæ кæмæ ис, уыцы сабитæ фæстæрдæм дыгай
къахдзæфтæ акæнынц, æмæ уыйадыл сабитæ дыууæ къордыл адих вæййынц. Къордты раз – геометрион фигурæты
фæйнæ хæрхы, тæмæнкалгæ зынаргъ дуртæ.
Д/хъ «Равзар дуртæ»
Алы командæ дæр лæвæрд æууæлмæ гæсгæ аразы йæхи
хæрх. Зæгъæм: æрæмбырд кæнын æмиас дуртæ (кæнæ
тигъджын дуртæ) æмæ а. д. Афтæмæй сабитæ аргъауы
чындздзон чызджытæн зынаргъ дуртæ амал кæнынц.
Д/хъ «Æрхъуыды»
Сабитæ сбадынц гауызыл. Хæслæвæрд – алы командæйæн
дæр. Нымайæн къæцæлтæй равæрын чырыны фæлгонц
хуызæгмæ гæсгæ:
4 къæцæлæн сæ бынæттæ аивын хъæуы, цæмæй чырын байгом уа æмæ дзы чызджыты хæзнатæ æфснайд æрцæуой.
Дзуапп:
Д/хъ «Сбар»
Хъ. Нана бæгæны скодта. Дыууæ фæйнæхуызон дурыны дзы уазджытæн æркодта. Куыд базонæм, дурынтæй
бæгæны фылдæр кæцыйы ис, уый?
С. Иу барæнæй сæ сбарын хъæуы.
Сабитæ иу къусæй сбарстой дурынты бæгæны, æмæ
æмхуызон рауад: фæйнæ 12 къусы (барæны) уыди бæгæны
дыууæ дурыны дæр.
Хатдзæг
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Хъ. Цы базыдтам абон ногæй? Цавæр нымæцимæ базонгæ
стæм?
24-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Аргъæуттæ зонæм æви нæ?» (2-аг ах.)
Темæ: «Рæстæг. Ныр, ивгъуыд æмæ фидæн».
Нысан:
– Базонгæ кæнын сабиты рæстæджы ног барæнтимæ:
мæй, афæдз. 12-ы онг æдæрсгæ нымайын. Афæдзы
афонты тыххæй зонындзинæдтæ сфидар кæнын.
Сабитæн дарддæр амонын бæрцуатон фигурæты
хæрх алыхуызон æууæлтæм гæсгæ дих кæнын. Барыны руаджы дæргъ бæрæг кæнын. Предметтæ сæ
уæзмæ гæсгæ кæрæдзиуыл барын.
– Сæ хъуыдытæ дзурынмæ куыд арæхсой, дзурæг
æмбалмæ хъусын куыд зоной, сабиты афтæ ахуыр
кæнын.
Рагагъоммæйы куыст. Бакæсын аргъау «12 мæйы» æмæ
аргъауы тыххæй исты æмдзæвгæ.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Рæстæджы зылд, карточкæтæ мæйты
номыртимæ (1-æй 12-мæ); 3 нывы (фæззæг, зымæг,
уалдзæг), бæрцуатон геометрион фигурæтæ: кубтæ, тымбылæгтæ, цилиндртæ.
Райуаринаг. 4 хуызы карточкæтæ (урсытæ, кæрдæгхуызтæ,
сырхытæ æмæ буртæ), сæ уæлæ – афæдзы мæйты номыртæ;
фæйнæ æртæ нывы – алы сабийæн дæр; кусæн тетрæдтæ,
хахгæнæнтæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Абон нæм уазæгуаты æрбацыд аргъау. Уыцы аргъауы
сымах фембæлдзыстут, ныридæгæн уын зындгонд чи у,
уыцы афæдзы афонтимæ. Ранымайут-ма сæ.
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С. Фæззæг, зымæг, уалдзæг, сæрд.
Хъ. Афæдзы афонтæй алкæмæн дæр йæхи мæйтæ ис.
Базонут-ма, Ног азы арты раз афæдзы мæйтæ иууылдæр
иумæ цавæр аргъауы сæмбæлынц?
С. С. Я. Маршакы аргъау «Двенадцать месяцев»-ы.
Хъ. Афæдзы цал мæйы ис?
С. 12.
Хъомылгæнæг равæры æвдисæн фæйнæгыл зылд – афæдзы
афонтæ (зылд дихгонд у 4 секторыл: урс, кæрдæгхуыз,
сырх, бур).
Сабитæ сæ зæрдыл æрлæууын кæнынц, алы секторы хуыз
дæр бæлвырд афæдзы афон кæй амоны.
Урс – зымæджы символ.
Кæрдæгхуыз – уалдзæджы символ.
Сырх – сæрды символ.
Бур – фæззæджы символ.
Хъомылгæнæг сабитимæ бæлвырд кæны, алы афæдзы афоны дæр кæй ис æртæ мæйы.
Сабитæ ранымайынц зымæгон, уалдзыгон, сæрдыгон æмæ
фæззыгон мæйты нæмттæ, радыгай алы хуызджын секторыл дæр цифрæтæ равæргæйæ. Цифрæтæ амонынц
афæдзы афоны алы мæйы радон номыр.
Хъ. Афæдзы æдæппæтæй цал мæйы ис?
С. Дыууадæс мæйы.
Хъ. Дыууадæс мæйæ иумæ рауайы афæдз.
Д/хъ «Мæйтæ-æфсымæртæ»
Гауызыл - 4 хуызы нывтæ: урс, кæрдæгхуыз, сырх æмæ бур.
Нывты номыртæ амонынц афæдзы мæйтæ (нывтæ сты
12).
Сабитæ сисынц нывтæ æмæ номыртæм гæсгæ æрлæууынц.
Хъ. Афæдз кæцы мæйæ райдайы?
С. Январæй.
Уыйфæстæ сабитæ радыгай нымайынц иннæ мæйтæ.
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Хъ. Сабитæ, сымах сарæзтат «рæстæджы уадздзаг»,
мæйтæ равæрдтат фæд-фæдыл. Æмæ ацы аз куы фæуа, уæд
дарддæр та цы уыдзæн?
С. Райдайдзæн иннæ, йæ фæдылдзог аз.
Хъ. Иннæ аз кæцы мæйæ райдайдзæн?
С. Иннæ аз дæр та райдайдзæн январæй.
П/Д/хъ «Ахъуыды кæн æмæ зæгъ»
Сабитæ æрлæууынц зылды. Астæуæй-амонæг.
Уый йæ къух радаргъ кæны, цыма фатæг у афтæ, æмæ
амоны, цифрæимæ цы саби лæууы, уымæ. Хъомылгæнæг
кæнæ амонæг фæрстытæ дæтты, зæгъæм:
- Кæцы мæй дæ?
- Ранымайгæйæ та кæцы мæй дæ?
- Афæдзы афонтæй кæцымæ хауы дæ мæй?
Сабитæ
радыгай
дзуаппытæ
дæттынц,
стæй
хъомылгæнæджы сигналмæ гæсгæ фæйнæрдæм апырх
вæййынц. Амонæг æрцахсы иу сывæллоны, иннæтæ сæ
бынæтты сбадынц æмæ алчидæр радыгай йæ мæйы ном
дзуры. Афтæмæй хъуамæ базоной, кæцы мæй нæ фаг кæны,
уый. Хъазт фæлхат цæуы 2-3 хатты.
Хъ. Азæй азы фæдыл рæстæг размæ цæуы, мæйтæ та нын
рæстæг нымайынæн æххуыс кæнынц. Куыд хъуыды кæнут,
рæстæгæн фæстæмæ раздахæн ис?
С. Нæй, рæстæг фæстæмæ раздæхы æрмæстдæр аргъæутты.
Хъ. Цавæр аргъæутты раздæхы рæстæг фæстæмæ?
С. Аргъау «Дыууадæс мæйы», «Чи фесæфт, уыцы
рæстæджы аргъау»-ы æмæ а. д.
Хъ. Уæдæ куыдæй ис ивгъуыд рæстæгмæ раздæхæн кæнæ
та суинаг афоны февзæрæн?
С. Кинотæ фенгæйæ, къамтæм гæсгæ кæнæ чингуытæ
кæсгæйæ дæ хъуыдыты аздæхæн ис вгъуыд рæстæгмæ,
ома цæстытыл ауайынгæнæн ис, цы уыдис ивгъуыд афоны
кæнæ та цы уыдзæнис сомбон.
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Д/хъ «Раздæр − цы, фæстæдæр та – цы?»
Гауызыл къонвертты хуылфы нывтæ (3-гай нывтæ алы къонверты дæр). Нывтæ сты хæццæ, æмтъеры. Сывæллæттæ сæ
равæрынц логикон æгъдауæй, ома сюжет куыд рæзы, уымæ
гæсгæ, æмæ афтæмæй аразынц радзырд. Сæ радзырды цы
ныхæстæй пайда кæнынц, уыдон æнæмæнг хъуамæ уой
нырыккон афоны, ивгъуыд рæстæджы æмæ суинаг афоны.
Хъомылгæнæг æвдисæн фæйнæгыл равæры æртæ нывы:
Сабитæ хъазынц фæззыгон сыфтæртæй; Сабитæ
сарæзтой митын мæсыг; Митын мæсыг хуры тынтæм
тайы.
Хъ. Ацы нывтæ кæцы афонтыл дзурæг сты?
С. Фæззæг, зымæг æмæ уалдзæджы тыххæй.
Хъ. Ныртæккæ та афæдзы афонтæй кæцы у?
С. Зымæг. Зымæджы тыххæй дзуры митын мæсыджы ныв.
Хъ. Зымæджы фæстæ та цы уыдзæн?
С. Зымæджы фæстæ ралæудзæн уалдзæг. Митын мæсыг цы
нывы тайы, уый та дзуры уалдзæгыл, ома фидæныл.
Д/хъ «Хæрхытæ»
Хъомылгæнæг равæры стъолыл бæрцуатон фигурæтæ.
Хъ. Цавæр фигурæтæ сты? Банымайут сæ, цал сты, уый
сбæрæг кæнут
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Хъ. Алы фигурæйæн дæр ис æндæр. Ссарут æй æмæ йæ
фигурæимæ баиу кæнут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.

			
Хæслæвæрд № 2
Хъ. Нывмæ гæсгæ базонут, аргъауы дзауматæй кæцы
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уæззаудæр у, уый: сыгъзæрин дæгъæл æви паддзахы худ
æмæ а. д.
(Нывты – тæрæзтæ, тæрæзтыл – алы аргъæуттæй
дзауматæ.)
		

1

1

1

2

1

2

Хæслæвæрд № 3
Аргъауы лабиринт. Феххуыс кæн лæппуйæн диссаджы
дугъон бæхмæ фæндаг ссарын.
Хæслæвæрд № 4
Д/хъ «Сбар-ма»
Нывы – аргъæутты предметтæ: Митын Дадайы лæдзæг, уисой, порти. Гæнæн дзы кæмæн ис, уыдон хахгæнæны руаджы сбар æмæ сæ бæлвырд нымæцимæ баиу кæн.
Хæслæвæрд № 5
Нывтæ фæд-фæдыл равæр æмæ радзур ирон аргъау «Дзæргъ
æмæ бирæгъ».
Хатдзæг
Хъ. Цы базыдтам абон ногæй? Мæйæ афæдзæй кæцы
даргъдæр у? Афæдзы цал мæйы ис?
Сабиты дзуаппытæ.
25-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Дзæнхъа зымæг».
Темæ: «Сахатимæ базонгæ уæвын».
Нысан:
– Сабиты базонгæ кæнын сахаты циферблатимæ,
сахаты æддебакастимæ. Æмбарынæдтæ: 1 секунд, 1
минут. Æнæкъуыхцыйæ нымад (1-æй 12-мæ) сфидар
кæнын. Сахатмæ гæсгæ рæстæг зоныны æмбарынад.
Фæлхат кæнын рæстæгон æмбарынæдтæ: уыд, ис,
уыдзæн (афæдзы афонты руаджы).
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– Логикон хъуыдыкæнынады рæзт (анализ, абарст),
ныхасы рæзтыл куыст.
– Зонындзинæдтæм разæнгард кæнын, биноныг кусын, кæрæдзийæн æххуыс кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ. Сахат (къулы сахат; цонгылдаргæ сахат; алы
фæрæзтæй кусгæ сахæттæ: доны, хуры, змисы, электрон).
Райуаринаг. Цифрæтæ (1-æй 12-мæ), сахаты макеттæ;
тетрæдтæ; хуымæтæг кърандас.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг сабиты зылды æрлæууын кæны, йæ къухы –
порти.
Д/хъ «Адæтт порти дарддæр»
Амонæг фæзæгъы йæ уарзондæр зымæгон хъазт æмæ порти зылды лæууæг сабитæй искæмæ ратты. Уый дæр та
йæ уарзон хъазт фæзæгъы æмæ порти дарддæр адæтты.
Афтæ – алы саби дæр фæзæгъы йæ уарзон хъазт.
Хъ. Кæцы мæй ралæууы зымæг?
С. Зымæг райдайы декабры.
Хъ. Афæдзы афонтæй кæцы аивгъуыдта?
С. Фæззæг.
Хъ. Фæззæг аивгъуыдта, зымæг дæр фæуыдзæн æмæ уæд
кæцы афон ралæудзæн?
С. Уалдзæг.
Хъ. Фæстæмæ раздæхæн та цæмæн нæй?
С. Рæстæгæн.
Хъ. Базонут-ма уæдæ ацы уыци-уыцитæ:
1) Сæумæйæ сæудармæ,
Сæударæй сæумæмæ
Цæуы ’мæ цæуы,
Фæлæ фæллад нæ зоны.
(Сахат.)
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2) Къæхтæ йын нæй, афтæмæй æдзух цæугæ кæны. (Сахат.)
Хъ. Куыд хъуыды кæнут, сахат кæддæриддæр уыди?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Цымæ, сахат куы нæма уыд зæххыл, уæд-иу адæм
рæстæг куыд базыдтой?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Сахат куы нæма уыд, уæд адæм хурмæ гæсгæ зыдтой
рæстæг. Хур скаст − адæм дæр сыстадысты. Хур аныгуылд
− адæм дæр схуыссыдысты. Фæлæ иуахæмы уыдон бафиппайдтой, предметты æндæргтæ змæлгæ кæй кæнынц, æмæ
æрхъуыды кодтой сахат: зæххы ныссагътой цæджындз,
цæджындзы алыварс та тымбыл хахх æркодтой æмæ йæ
æмхуызон хæйттыл адих кодтой − алы хахх дæр амыдта 1
сахат. (Æвдисæн стъолыл равæрдта хуры сахаты модель
– йæ бæстастæу хъил кæмæн ис, ахæм егъау зылд.) Хур
арвыл йæ бынат куыд ивта, афтæ цæджындзы æндæрг дæр
йæ бынат ивта. (Рухсгæнæны руаджы сабитæн æвдисы,
хуры сахат куыд кусы, уый.)
Хъ. Куыд хуыйны ацы сахат, куыд хъуыды кæнут?
С. Хуры сахат.
Хъ. Хорз сахат у, фæлы дзы, хъыгагæн, пайдагæнæн
ис æрмæстдæр хур бон. Уымæ гæсгæ адæмы бахъуыд
æндæрхуызон сахæттæ æрхъуыды кæныны сæр. (Æвдисы
доны æмæ змисы сахæтты нывтæ.) Фæстæдæр фæзынд,
абон дæр кæмæй пайда кæнæм, ахæм сахат – механикон, нымæцамонæг фатæгтимæ. (Æвдисы нырыккон,
циферблатимæ сахат.)
Хъ. Сывæллæттæ, ацы сахат хуры сахаты æнгæс цæмæй у?
Хицæн та дзы цæмæй кæны?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Рæстæг»
Хъ. Иу секундмæ цы бакæнæн ис?
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С. Иу дзырд зæгъæн, къах зæххыл иу тъæпп æркæнæн æмæ
а. д.
Сабитæ, сахаты секундон фатæгмæ кæсынц, афтæмæй
фæлварынц, иу секунд цы архайды фаг у, уый сбæрæг
кæнын.
Хъ. Сахаты циферблатыл секундон фатæг кæрæй-кæронмæ
куы ’рзила, уæд рацæудзæн иу минут. Минутон фатæг ыл
куы ’рзила кæрæй-кæронмæ, уæд та рацæудзæн иу сахат.
Сахатмæ арæхстгай æвналын æмбæлы. Куы фехæла, уæд та
нæ цы бакæнын хъæуы?
С. Хъуамæ йæ сцалцæг кæнæм.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Нывтæ фæд-фæдыл равæр.
•

•

•

•

Хæслæвæрд №2
Æрхæццæ кæны Ног аз! Сахор ныв: митгæлæбуты нымæц
къайон кæм у, уыцы тымбылæгтæ – æрвхуыз кърандасæй,
æнæкъай кæм у, уыдон — сырхæй.
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Хæслæвæрд № 3
Баххæст кæн рæхыс.
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+2

+4

−1

		
Хæслæвæрд № 4
Зымæгон нывы — , , 
Хæслæвæрд: банымай, сахор æмæ ныффысс.
−
−
−
		
Хатдзæг
Хъ. Сахæттæ цæмæй сты? Цы бакæнæн ис 1 секундмæ, 1
минутмæ?
Сахаты фатæгтæй кæцы тагъддæр цæуы?
Адæмы сахат цæмæн хъæуы?
Сабиты дзуаппытæ.
26-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Дзæнхъа зымæг». (2-аг ах.)
Темæ: «Рæстæг сахатмæ гæсгæ бæрæг кæнын».
Нысан:
− Сахатмæ гæсгæ рæстæг куыд бæрæг кæнын хъæуы,
уый сабитæн дарддæр амонын. Фæлхат кæнын размæ
æмæ фæстæмæ нымад (12-ы онг). Афæдзы афонтæ
æмæ мæйты нæмттæ. Æмбарынæдтæ «раздæр»,
«фæстæдæр» сфидар кæнын. Чырæгтæ тетрады куыд
кусын хъæуы, уый сабитæн дæрддæр амонын.
− Логикон хъуыдыкæнынад (анализ, абарст), сгарæниртасæн архайд æмæ ныхасы рæзтыл куыст.
− Кæрæдзийæн аргъ куыд кæной, биноныг куыд кусой æмæ бадтфæразон куыд уой, сабиты афтæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
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Цæстуынгæ. Къулы сахаты макет, алыхуызон рæстæг
æвдисæг сахæтты нывтæ.
Райуаринаг. Карточкæтæ алыхуызон рæстæг (1 сахаты
бæрц интервалимæ) æвдисæг сахæтты фæлгонцтимæ;
карточкæтæ алыхуызон рæстæг æвдисæг электрон сахæтты
фæлгонцтимæ; тетрæдтæ, хуымæтæджы кърандас.
Ахуыры нывæст
Д/хъ «Не уæнгтæ айтынг кæнæм»
Хъ. Мæ фæрстытæн уадидæгæн дзуапп дæттут. Цы вæййы
раздæр, фæззæг æви зымæг?
С. Фæззæг.
Хъ. Кæцы мæй райдайы фæззæг?
С. Сентябры.
Хъ. Кæцы мæй райдайы зымæг?
С. Декабры.
Хъ. Декабрь æмæ сентябрæн сæ бынæттæ кæрæдзиимæ
баивæн ис? Цæуылнæ?
С. Нæй, уымæн æмæ декабры фæстæ цæуы январь, æмæ ма
вæййы зымæг.
Хъ. Зымæг уазал вæййы æви хъарм?
С. Уазал.
Хъ. Уазал дын куы уа, уæд дæхи куыд схъарм кæндзынæ?
Сабиты дзуаппытæ.
П/Д/хъ «Гæпп-гæпп кæн æмæ нымай»
Сабитæ гæпп-гæпп кæнынц галиу къахыл æмæ нымайынц
12-мæ, стæй та гæпп-гæпп кæнынц рахиз къахыл æмæ нымайынц 12-æй фæстæрдæм.
Хъ. 12-мæ нымадтат ацы хъазты. Цыма секундтæ нымадтат, афтæ зæгъæн ис?
С. Ис, уымæн æмæ алы 1 секундæн дæр дзырдтам 1 нымæц.
Д/хъ «Сахат»
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Хъ. Сахат куыд кусы, уый хъусут?
С. Тик-так, тик-так…
Хъ. Уый размæ тындзы секундон фатæг. Цæй æмæ нæ
зæрдæты куыстмæ (пульс) дæр байхъусæм. Сахаты куыст
адæймаджы зæрдæйы куысты хуызæн нæу? Æрлæууын-ма
кæнæм нæ зæрдыл, секундты фатæг æнæхъæн зылд куы
’ркæна, уæд минуты фатæг цы бауыдзæн, уый.
С. Минутты фатæг иу дихгæнæг хаххæй иннæмæ бахиздзæн.
Хъ. Уый нысан кæны, минутты фатæг иу минут кæй
анымайдзæн, уый.
Хъомылгæнæг æвдисæн фæйнæгыл равæры 4 нывы алыхуызон рæстæг (12 сах. 2 мин, 12 сах. 00 мин, 12 сах. 10 мин,
12 саъ. 5 мин.) æвдисæг сахæтты фæлгонцтимæ. Сабитæ
хъуамæ зæъой, минутты фатæг фылдæр минуттæ кæцы
нывы анымадта, уый, æмæ нывтæ фæд-фæдыл равæрой.
Хъ. Куыд уæм кæсы, минутты фатæг æнæхъæн зылд (12-æй
12-мæ) куы ’ркæна, уæд цас рæстæг рацæудзæн?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Цас у рæстæг»
Хъомылгæнæг сахаты фатæг æрзилы, сабитæ та дзурынц,
рæстæг цас у, уый.
Зæгъæм: 12 сахаты, 9 сахаты, 8 сахаты æмæ 5 минуты
æмæ а. д.
З/д/хъ «Сахат сахаты фæдыл»
Сабитæ райсынц карточкæтæ сахаты нывтимæ. Алы сахат дæр æвдисы æндæрхуызон рæстæг. Зæгъæм: 1 сахат,
2 сахаты, 3 сахаты æмæ а. д.
Сабитæ дзурынц сахæтты рæстæг æмæ фæд-фæдыл,
сахæттæ куыд æвдисынц, афтæ рæнхъæй алæууынц.
Амонæг бæрæг кæны, раст слæууыдысты æви нæ.
Хъ. Ахæм сахæттæ дæр ис, æмæ æнæ фатæгæй дæр рæстæг
раст чи æвдисы. Зонут сæ?
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Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Уыцы сахæттæ хуыйнынц электрон. Кæм сæ пайда
чындæуы?
Сабиты дзуаппытæ.
Стъолыл − алыхуызон рæстæг æвдисæг электрон сахæтты нывтæ.
Д/хъ «Ссар ын къай»
Хъ. Ацы сахæтты размæ кæй кой кодтам, уыцы механикон сахæттимæ дзы æмхуызон рæстæг чи ’вдисы, уыдоны
фарсмæ сæ æрæвæрут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Сахатмæ гæсгæ мах сбæрæг кæнæм нæ сабиты
уарзондæр зымæгон бæрæгбон. Цавæр у, чи зæгъдзæн?
С. Ног аз!
Хъ. Ног аз æрцæуы, ногбонæхсæв сахаты фатæг 12-мæ
куы бахæццæ вæййы, растдæриддæр уæд. Ног азы кой кæд
скодтам, уæд байгом кæнæм нæ тетрæдтæ æмæ æркæсæм,
наз бæлас куыд сфæлындæн ис, уымæ.
Тетрæдты куыст.
Хæслæвæрд № 1
Банымай, 1 минутмæ дын цы назы хъазæнтæ сахорын бантыст, уыдон.
Хæслæвæрд № 2
Иухуызон рæстæг цы сахæттæ æвдисынц, уыдон баиу кæн.
			
6.00
11.00
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12.00
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•

Хæслæвæрд № 3
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Ссар 7 хицæнгæнæг æууæлы. Сæ алыварс сын тымбыл
хахх æркæн.
Нывтæ: 2 митын дадайы 7 хицæнгæнæн æууæлимæ.
Хæслæвæрд № 4
Нымæцон тыны руаджы скæн нымаинæгтæ. Цас рæстæг
сыл бахардз кодтай, уый сахатмæ гæсгæ сбæрæг кæн.
● 1 1 2 3 4 5 6 7
		
Хæслæвæрд № 5
Кълеткæтæм гæсгæ къопи скæн:

8 9 10

		
Хатдзæг
Хъ. Сывæллæттæ, адæмы сахат цæмæн хъæуы?
С. Цæмæй афойнадыл сыстой, сæ куыстмæ ма байрæджы
кæной æмæ а. д.
Хъ. Сахаты фатæгтæ цыхуызæн сты? Тагъддæр кæцы
фатæг уайы? Сындæгдæр та?
27-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Зымæгон хъæзтытæ». (1-аг ах.)
Темæ: «Къæлиндар».
Нысан:
− Къæлиндар, къæлиндары хуызтимæ сабиты базонгæ
кæнын. Къæлиндар куыд арæзт у æмæ дзы куыд пай153

да кæнын хъæуы, уый сын бацамонын. Хуымæтæг
логикон хæслæвæрдтæ кæныныл сæ фæцалх кæнын.
Нымæцтæ кæрæдзиуыл барын, сыхаг нымæцтæ ранымайын, къайон æмæ æнæкъай нымæцтæ иртасын.
Къуырийы бонтæ, мæйты нæмттæ, афæдзы афонтæ
зонын.
− Логикон хъуыдыкæнынад (анализ, абарст), фæлгæнæн æмæ ныхасы рæзтыл кусын.
− Хæларзæрдæ куыд уой, сабиты афтæ хъомыл
кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: къæлиндары хуызтæ (скъуынгæ, дзыппыдаргæ, къулылдаргæ æмæ а. д.); хуызджын карточкæтæ
(афæдзы афонтыл дзурæг) нымæцтимæ (1-æй 12-мæ);
нымæцон тын.
Райуаринаг: логикон æгъдауæй кæрæдзиимæ баст сюжетон карточкæтæ, тетрад, кърандас.
Рагагъоммæйы куыст: сахуыр кæнын æмдзæвгæ кæнæ
нымайæн къуырийы бонты тыххæй.
Ахуыры нывæст
Хъ. Фесты зымæгон каникултæ. Цы ми кодтат каникулты? Кæмыты уыдыстут? Цавæр хъæзтытæ кодтат? Спорты
зымæгон хуызтæ цавæртæ сты?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Зымæгон бæрæгбæттæй кæцы фылдæр уарзут?
С. Ногбон.
Хъ. Афтæ цæмæн хуыйны, уый зонут?
С. Уымæн æмæ Ногбон азы сæр у, уыцы бон ног аз райдайы.
Хъ. Базонут уыци-уыци:
Ногбоны æрбацыд ардæм
154

Уыцы тыппыр, уыцы нардæй,
Фæлæ бонгай тади, стæй
Айсæфт − ныр йæ кой дæр нæй.
С. Къæлиндар.
Хъ. Раст зæгъут. (Æвдисы скъуынгæ къæлиндар.) Алы бон
дæр ын мах йæ сыфтæй иу раскъуынæм. Фæстаг сыф куы
раскъуынæм, уæд ралæууы…
С. Ног аз.
Хъ. Тынг раст. Куыд хуыйны ацы къæлиндар?
С. Скъуынгæ къæлиндар.
Хъ. Цавæр къæлиндартæ ма вæййы ноджыдæр, уымæ
æркæсæм. (Æвдисы алыхуызон къæлиндартæ.)
Хъ. Цæмæн хъæуы къæлиндар?
С. Къæлидар хъæуы, цæмæй, абон цы бон, цы мæй, мæйы
цалæм бон у, уый зонæм.
Хъ. Ног аз кæд райдыдта?
С. 1 январы. Уый Ног азы фыццаг бон у. Иу – боны нымæц,
январь – мæйы ном.
Хъ. Æркæсут-ма къæлиндармæ, 1 январь къуырийы бонтæй
кæцы у?
С. Къуырисæр.
Хъ. Цыхуызæн ахорæнæй фыст у?
С. Сырхæй.
Хъ. Цавæр бонтæ нысангонд вæййынц къæлиндары
сырхæй?
С. Бæрæгбæттæ, хуыцаубон.
Хъ. Къуырийы иннæ бонтæ та?
С. Къуырийы иннæ бонтæ
− къуырисæр, дыццæг,
æртыццæг, цыппæрæм, майрæмбон æмæ сабат фыст
вæййынц сау ахорæнæй.
Хъ. Къуырийы бонтæ æдæппæтæй цал сты?
С. Къуырийы ис 7 боны.
Хъ. Абон цы бон у?
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Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Абон цалæм у? Ног азæй цал боны рацыд ныридæгæн?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Кæцы мæй у ныртæккæ? Афæдзы цал мæйы ис?
Сабиты дзуæппытæ.
З/д/хъ «12 мæйы»
Æвдисæн фæйнæгыл − чъылдымыздæхтæй хуызджын (афæдзы афонтæм гæсгæ) карточкæтæ мæйты
нымæцтимæ (1-æй 12-мæ). Алы карточкæйы хуыз дæр
афæдзы афон æмæ мæйы номырæй аразгæ у.
Хъазæг сабитæ фæйнæ
карточкæйы райсынц æмæ
номыртæм гæсгæ рæнхъæй слæууынц. Ныр уыдон сты
12 мæйы − æфсымæртæ. Радыгай сæ нæмттæ (мæйты
нæмттæ) дзурынц. Хъомылгæнæг сдзырдта: «Сæрд!»
(«Фæззæг!», «Зымæг!», «Уалдзæг!»). Сæрдыгон мæйтæ
размæ разгъордтой æмæ, чи дзы кæй фæдыл цæуы, уымæ
гæсгæ радыгай сæ нæмттæ загътой.
Д/хъ «Раздæр цы? Стæй та?»
Хъ. Царды алцæмæн дæр ис логикон радæвæрд. (Зæгъы
сабитæн, цæмæй бæлвырд уагмæ гæсгæ фæд-фæдыл
равæрой нывтæ æмæ уыдонмæ гæсгæ стæй æрхъуыды
кæной цыбыр радзырд.)
Тетрæдты куыст
Д/хъ «Нымæцон тын».
Хъ. Рæстæг размæ тындзы æмæ фæстæмæ никуыуал
раздæхы. (Равæры æвдисæн фæйнæгыл нымæцон тын.)
Рæстæг нымæцон тыны æнгæс у.
Сабитæ нымæцон тыныл сæ тетрæдты æмæ æвдисæн
фæйнæгыл кæнынц нымаинæгтæ æппарын æмæ æфтауыныл (10-ы онг).
Д/хъ «Базон нымæц» (I вариант). Хъазынц нымæцон тыныл. Сабитæй исчи равзары фыццаг фондз нымæцæй иу
æмæ æвдисæн фæйнæгыл карточкæ афтæ равæры, цæмæй
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йæ нымæц хъомылгæнæгмæ ма зына. Хъомылгæнæг
фæрстытæ дæтты.
Хъ. Къайон нымæц у?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Нымæц 3-йæ къаддæр у æви фылдæр?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Базон нымæц» (II вариант).
Хъ. Æз æрхъуыды кодтон нымæц. Уыцы нымæцæй куы
раппарат 4, уæд уæм рауайдзæн 0. Цавæр нымæц æрхъуыды
кодтон?
С. Нымæц 4.
Хъ. Нымæц 6-мæ куы бафтауон, цы нымæц æрхъуыды кодтон, уый, уæд мæм рауайдзæн 9. Цавæр нымæц æрхъуыды
кодтон?
С. Нымæц 3.
Д/хъ «Цыппæрæм уæлдай у»
Хъомылгæнæг зæгъы 4 дзырды, æмæ сабитæ ссарынц, йæ
мидисмæ гæсгæ се ’хсæн чи нæ фидауы, уый.
Зæгъæм: Дыццæг, цыппæрæм, сабат, уалдзæг;
зымæг, къуырисæр, сæрд, фæззæг;
январь, декабрь, мартъи, февраль.
(Уæлдай чи у, уыцы ныхæсты бын ис хахх).
Хатдзæг
Хъ. Сымах абон бирæ цыдæртæ базыдтат, уымæ гæсгæ
æнцонæй дзуапп ратдзыстут. Цæмæн хъæуы къæлиндар?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Абон цы бон у? Кæцы мæй у? Афæдзы афонтæй та
ныртæккæ кæцы у?
Сабиты дзуаппытæ.
Раст дзуаппытæ радтой æви нæ, сабитæ уый къæлиндармæ
гæсгæ бæрæг кæнынц.
Хъ. Цæмæн хъæуы адæймаджы къуырийы бонтæ, афæдзы
афонтæ æмæ мæйтæ зонын?
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Сабиты дзуаппытæ.
28-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Зымæгон хъæзтытæ». (2-аг ах.)
Темæ: Рацыд æрмæг фæлхат кæнын.
Нысан:
– Къæйттæй
нымайын; къайон æмæ æнæкъай
нымæцтæ иртасын; нысæнттæй (>, <, =) пайдагæнгæйæ, нымæцтæ кæрæдзиуыл барын; хахгæнæнæй
лыггæгтæ барын; нымаинæгтæ кæнын; фæзы ориентаци кæнын; цифрæ æмæ дамгъæ æрæмныхгæнгæйæ
шифргонд дзырд раргом кæнын; сахатмæ гæсгæ
рæстæг зонын; зымæгон мæйты нæмттæ сфидар
кæнын.
– Логикон хъуыдыкæнынад, фæлгæнæн, ныхас,
хатдзæгтæ кæныны арæхстдзинады рæзт.
– Хæслæвæрдтæ командæмæ гæсгæ æххæст кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: сахаты макет, спортивон дуканийы ныв,
æвдисæн фæйнæгыл – шифргонд дзырд «Уæлахиз».
Райуаринаг: тетрæдтæ хæслæвæрдтимæ, хахгæнæн,
кърандас.
Ахуыры нывæст
Хъ. (æвдисы къæлиндар). Цы у, уый-ма уæ зæрдыл лæууы?
С. Уый у къæлиндар.
Хъ. Цæмæн хъæуы къæлиндар? Афæдзы фæстаг мæй кæцы
у? Кæцы у нымадмæ гæсгæ? Афæдзы кæцы мæйæ райдайы? Нымадмæ гæсгæ кæцы у? Иннæ мæй цы у?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Цы мæйтæ ранымадтат, уыдон афæдзы афонтæй
кæцымæ хауынц?
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С. Уыдон иууылдæр зымæджы мæйтæ сты.
Хъ. Уарзут зымæг? Цæй тыххæй?
Сабиты дзуаппытæ.
Не уæнгтæ айтынг кæнæм
Хъ. 1. Сабитæ скодтой митын лæг, æмæ уыйадыл сæ 10
æрмкъухы ныххуылыдз сты. Цал сабийы скодтой митын
лæг?
Дзуапп: 5 сабийы.
2. Сабитæ 5 сахатыл сæ хъазæн ведрайы уынгæй æрбахастой
мит. Иу сахаты фæтæ ведрайы мит батад. Цас рæстæг бахъуыд ведрайы мит батайынæн?
Дзуапп: 1 сахат.
Хъ. Зымæг хорз у къахдзоныгътæ, дзоныгътæ, къахкъæлæттыл бырын. Кæм сын ис балхæнæн?
С. Спортивон дуканийы.
Хъ. (равæрдта æвдисæн фæйнæгыл сахаты макет.
Æвдисы 8 сах.). Дукани байгом уыдзæн 1 сахаты фæстæ.
Цал сахатыл байгом уыдзæн дукани?
С. Сæумæрайсомы 9 сахатыл.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1.
Хъ. Хахгæнæны æххуысæй сбæрæг кæнут, алы спортсмен
дæр 1 минутмæ цас дæрддзæг ацыдис, уый. (Дзуаппытæ:
10 см, 5 см, 8 см.)
•

•
•

•

•
Хъ. Хатдзæгтæ бафыссут афтид чырæгты. Аббарут сæ,
нысæнтты руаджы: > кæнæ < .
Дзуаппытæ:
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5 < 8

и 8 > 5

8 < 10
5 < 10

10 > 8
10 > 5

		
Хынцинаг
Хъ. Къахдзоныгътылцæуджытæ сфæнд кодтой къахдзоныгътыл бырынмæ хæхтæм ацæуын. Автобус сæ аласдзæн
2 сахаты фæстæ. Цафон араст уыдзæн автобус, кæд æмæ
ныртæккæ райсомы 10 сахаты у, уæд?
С. Æмбисбоны 12 сахатыл.
Хъ. Спортсментæй иу автобусмæ байрæджы кодта, æмæ
йæм автобус цасдæр рæстæг банхъæлмæ каст. Сахатмæ
гæсгæ мын зæгъут, автобус цас рæстæг фæфæстиат ис, уый.
(Сахаты фатыг сæвæры 12 сахат æмæ 5 минутыл.)
С. Автобус фæфæстиат ис 5 минуты.
Д/хъ «Спортивон ориентаци фæзы»
Хъ. Алы къахдзоныгътылцæуæгæн дæр ног бынат ссар
æмæ спортсмены номыр бафысс чырæджы.

		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9
4
11
1
8
2
12
7
5
3
10
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Д/хъ «Шифргæнæг»
Æдисæн фæйнæгыл – фыст. Сабитæ йын æмткæй йæ
шифр райхалыныл архайынц, цæмæй, спортсментæ финишы цы дзырд бакастысты, уый базоной.
Сусæгæй амынд:
1– у
1
5
3
2
6
4
7
2–а
у
æ
л
а
х
и
з
3–л
4–и
5–æ
6–х
7–з
Дзуапп: Уæлахиз.
Хатдзæг
Хъ. Кæмæн феххуыс кодтат абон? Ногæй цы базыдтат? Зын
уæм цы фæкаст? Хæслæвæрдтæй уæ зæрдæмæ тынгдæр
кæцы фæцыд?
29-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Ирыстоны аивад».
Темæ: « Дыгæйттæй (къæйттæй) нымад».
Нысан:
− Къæйттæй (дыгæйттæй) нымад 12-ы онг. Къайон
æмæ æнæкъай нымæцты æмбарынад; геометрион
фигурæты æмбарынад (къæйттæй сæ банымайын);
лыггæгтæ æмæ алыхуызон предметты дæргъ лæвæрд
барæны æххуысæй абарын; нымаинæгтæ кæнын
тетрæдты; чырæгтæ тетрæдтимæ архайд.
− Логикон хъуыдыкæнынад, мысæнуат, ныхасы рæзт.
− Хæларзæрдæ куыд уой, кæрæдзи куыд уарзой, сабиты афтæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
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Цæстуынгæ: фæйнæг, мел, адæмон хъазæнтæ − дымковаг, филимоноваг, ирон (10–12 иуæджы), ирон кафты цагъд; Уæйыджы фыстæг, рувасы, бирæгъы, стайы,
Уæйыджы нывтæ, къай предметты нывтæ (къахдзоныгътæ,
къахкъæлæттæ, æрмкъухтæ æмæ а. д.).
Райуаринаг: тетрæдтæ хæслæвæрдтимæ, кърандæстæ.
Ахуыры нывæст
Хъуысы ирон кафты цагъд. Чызг, йæ уæлæ ирон дарæс,
æрбахизы уатмæ. Йæ къухы − тæбæгъ. Тæбæгъы − ирон,
уырыссаг æмæ æндæр адæмон хъазæнтæ.
Сабитæ сæм ракæс-бакæс кæнынц, алы æууæлтæм гæсгæ
сæ хæрхытыл дих кæнынц, фылдæр æмæ къаддæр цавæртæ
ис се ’хсæн, уый иртасынц. Фæйнæгыл фæзыны фыстытæ:
9 > 6 и т. п.
7 < 7 ;
		
Хъ. Диссаджы фыстæг нæм æрбацыд, æмæ уын æй æз
ныртæккæ бакæсдзынæн. Хъусут:
«Æз цæрын Урс хохы сæр стыр лæгæты. Æппындæр никæй
хъыг дарын, дæн хæларзæрдæ æмæ уазæгуарзаг. Сабиты
иууылдæр хонын уазæгуаты. Рацæут мæм, уæ хорзæхæй,
хорз уæ суазæг кæндзынæн. Урс хохы Уæйыг». Фæнды уæ
Уæйыгмæ уазæгуаты?
Сабиты бафæндыд Уæйыджы бабæрæг кæнын. Араст
сты. (Стъолтæй куы иуы уæлхъус абадынц, куы иннæйы.)
Фæндагыл сыл амбæлд Рувас (саби, йæ къухы − хъазæн рувас).
Рувас. Уæйыгмæ уын фæндаг бацамондзынæн, фæлæ уал
мын раздæр дзуапп раттут мæ фæрстытæн:
- Цы бон у абон?
- Знон та цы бон уыд? Æндæрæбон та? Æмæ а. д.
Сабиты дзуаппытæ.
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Рувас сын фæндаг бацамыдта. Цæуынц, æмæ сыл амбæлд
Бирæгъ. Тынг сыл бацин кодта.
Бирæгъ. Мæнæ цас сабитæ ис! Нæ уæ фæнды мемæ ахъазын? Мæ фæрстытæн мын дзуапп ратдзыстут? Цы нымайæн
ис къæйттæй? Мæнæ мæм цас нывтæ ис! Се ’хсæн хъæугæ
нывтæ равзарын базондзыстут?
С. (кæсынц нывтæм). Къæйттæй фæнымайынц дзабыртæ,
æрмкъухтæ, цъындатæ, къахдзоныгътæ æмæ а. д.
Бирæгъ. Æмæ сымахæн уæхи къæйттæй банымайæн нæй?
С. Бæгуыдæр, ис! (Къæйттæй алæууыдысты.)
Бирæгъ. Цал къайы стут? Æдæппæтæй та?
С. 6 къайы, æдæппæтæй та – 12 сабийы.
Д/хъ «Кæн æмдзæгъд æмæ нымай»
Сабитæ сæ къухтæ кæрæдзиуыл æрцæвынц æмæ мынæг
хъæлæсæй фæзæгъынц: «Иу». Уыйфæстæ къахæй пъол
æрхойынц æмæ хъæрæй фæзæгъынц: «Дыууæ». Стæй та
ногæй мынæг хъæлæсæй − «Æртæ», хъæрæй − «Цыппар»
æмæ а. д.
Бирæгъ. Хъæрæй цы нымæцтæ фæзæгъут, уыдон куыд
хуыйнынц?
С. Къайон нымæцтæ, уымæн æмæ сын дыууæ раст æмбисыл
адихгæнæн ис. Зæгъæм, 1 æмæ 1 сты 2.
Бирæгъ. Мынæг хъæлæсæй цы нымæцтæ дзурут, уыдон та
куыд хуыйнынц?
С. Æнæкъай нымæцтæ. Уыдон дыууæ раст æмбисы нæ
фæкæндзынæ.
Уыйфæстæ Бирæгъ зæгъы сабитæн, цæмæй сæххæст кæной
хæслæвæрд æвдисæн фæйнæгыл.
Бирæгъ (æвдисæн фæйнæгыл хæслæвæрдмæ амоны). Банымайут мæнæ ацы геометрион фигурæтæ къæйттæй. Цал
къайы уæм рауад?
Сабитæ къæйттæй нымайынц æмхуызон фигурæтæ
æмæ сæ хæххытæй баиу кæнынц. Бирæгъ сын Уæйыджы
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хæдзармæ фæндаг амоны. Араст сты дарддæр, æмæ сæ
размæ фæци Стай.
Стай. Уæйыджы хæдзармæ фæндаг зын ссарæн у. Алы
къахдзæфыл дæр хъуыды кæнын хъæуы.
Сабитæ сбадынц стъолты уæлхъус æмæ Стайы
хæслæвæрдтæ æххæст кæнынц.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Цал барæны у лыггаджы дæргъ, кæд æмæ барæн йæхæдæг
2 чырæджы дæргъæн у, уæд? Баиу кæнут лыггаг дзуаппы
нымæцимæ.
●

●
●

		

1

●
2

3

4

5

Хæслæвæрд № 2
Феххуыс кæн сабитæн Уæйыджы лæгæтмæ фæндаг
ссарынæн.
Сабитæ хæслæвæрд сæххæст кодтой.

Уæйыджы мæсыг
		
Хъ. Цы хорз у, Уæйыгмæ æрбахæццæ стæм! (Æвдисы кукла
кæнæ ныв Уæйыджы фæлгонцимæ.)
Д/хъ «Хъæлдзæг барст»
Хъ. Уæйыджы фæнды, цæмæй гауызы уæрх æнахуыр
мадзалæй сбарæм.
Барæн сты сабитæ сæхæдæг. Кæрæдзи фæстæ алæууынц
гауызыл. Цал сабийы дзы бацыдис, уыдоны нымæц
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фæйнæгыл банысан кæнынц – равæрынц карточкæ хъæугæ
нымæцимæ.
Хъ. Гауызы уæрх ма куыд сбæрæг кæнæн ис?
С. Сбарæн æй ис хахгæнæнæй, исты хъил кæнæ бæндæнæй,
метртæй, сантиметртæй æмæ а. д.
Д/хъ «Нымаинæгтæ – бирæ, дзуапп – иу»
Хъ. Æмхуызон дзуаппытæ кæмæн ис, ахæм нымаинæгтæ
ссарут æмæ сæ хаххæй баиу кæнут.
1 + 5		
4 + 4		
4 – 1		
2+5
5 – 2		
4 + 3		
3 + 3		
3 + 5 æмæ а. д.
Хатдзæг
Хъ. Уæ зæрдæмæ фæцыдысты нæ абоны хъæзтытæ?
Зындæр уæм цы фæкаст? 12-ы онг къæйттæй анымайдзыстут?
30-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Ирыстоны аивад».
Темæ: «Хынцинагимæ базонгæ уæвын».
Нысан:
− Хынцинаг цы у, уый сабитæн бамбарын кæнын.
Цæмæй хицæн кæны хынцинаг уыци-уыци кæнæ
радзырдæй? Хынцинаджы цыбыр фыст. Хынцинаджы бадзырд (условие), фарст, сконд æмæ дзуапп.
− Логикон хъуыдыкæнынад, мысæнуат, ныхасы рæзтыл кусын.
− Къордæй дæр æмæ иунæгæй кусынмæ дæр арæхсын.
Æмбæлттæн аргъ кæнын, дзурæгмæ хъусын фæразын,
хиуылхæцын зонын.
Цæстуынгæ æрмæг: Уæйыджы ныв, цардыуаджы
предметтæ; фæйнæг, мел.
Къæцæлтæй конд схемæ «галы» фæлгонцимæ.
Райуаринаг æрмæг: тетрæдтæ хæслæвæрдтимæ, кърандас, нымайæн къæцæлтæ.
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Ахуыры нывæст
Д/хъ «Кæлæнгонд нымæц»
Сабитæ бадзурынц, кæцыдæр нымæц дзурæн кæй нæй,
уый тыххæй: уыцы нымæц у «кæлæнгонд». Уыйфæстæ
сабитæ радыгай дзурынц нымæцтæ. «Кæлæнгонд» нымæц
æнæрхъуыдыйæ чи зæгъа, уый хъазтæй рацæудзæн..
Дуар чидæр æрбахоста (хъомылгæнæг æвдисы хъазæн
уæйыг кæнæ ныв − Уæйыджы фæлгонц).
Хъ. Уæйыджы хъустыл æрцыд, абон цыдæр хынцинæгтæ
кæй кæндзыстæм, уый, фæлæ цы сты, уый нæ зоны æмæ йæ
фæнды базонын. (Кæсы уыци-уыци.)
Хъ. Дадайы дысæй дыууадæс маргъы ратахт.
С. Уыдон афæдзы мæйтæ сты.
Хъ. Ранымайут-ма сæ.
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Уый уыци-уыци у æви хынцинаг?
С. Уыци-уыци у.
Хъ. Раст зæгъут. Дарддæр хъуыды кæнæм. Уæйыг цæры
лæгæты. Уымæ ис фондз фысы æмæ иу сæгъ. Хынцинаг у?
С. Нæу, цыбыр радзырд у.
Хъ. Афтæ уæ куы бафæрсон, Уæйыгмæ æдæппæтæй цас
фос ис, уæд та?
С. Уæд та дзы хынцинаг рауайдзæн.
Хъ. Уыци-уыци æмæ радзырд кæрæдзийæ цæмæй хицæн
кæнынц?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Хынцинаджы ис бадзырд, ома, бæрæг дзы цы у, уый.
Уымæй уæлдай ма дзы ис фарст – бæрæг цы нæу æмæ
сбæрæггæнинаг цы у, уый.
С. Бæрæг цы нæу, уый базоныны тыххæй хынцинаг хъæуы
скæнын.
Хъ. Раст у: хынцинагæн ис сконд. Раст æй куы скæнай, уæд
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та ссардзынæ…
С. Дзуапп.
Хъомылгæнæг фæйнæгыл фыссы:
Хынцинаг
Бадзырд – Б.
Фарст – Ф.
Сконд – С.
Дзуапп – Дз.
Хъ. Ныр та нæ хынцинаг схемæмæ гæсгæ равзарæм
фæйнæгыл.
(Уæйыджы тыххæй цы хынцинаг загъта, уый фæлхат
кæны.)
Хъ. Цал фысы ис Уæйыгмæ? Сæгътæ та? Цы нæ базонын
хъæуы?
Фæйнæгыл фæзыны фыст:
Фыстæ – 
Сæгътæ – 				
Æдæппæтæй – ?
Сконд.
Хъ. Уæйыгмæ æдæппæтæй цас фос уыд?
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Тетрæдты куыст.
Хъ. Уæйыг къухæй дæсны уыд æмæ йæхицæн сарæзта 5
хъæдын уидыджы æмæ 3 хъæдын къусы. Цал дзаумайы
сарæзта æдæппæтæй къухджын Уæйыг?
Хынцинаг кæй у, уый цæмæй бæрæг у? Уидгуыты тыххæй
цы зонæм? Къусты тыххæй та?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Куыд хуыйны хынцинаджы ацы хай?
С. Бадзырд – зындгонд нын цы у, хынцинаджы уыцы хай.
Хъ. Цы бакæнын хъæуы, цæмæй базонæм, æдæппæтæй цал
дзаумайы сарæзта, уый тыххæй?
С. Кæрæдзимæ сæ бафтауын хъæуы.
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Хъ. Уæ тетрæдтæ байгом кæнут. Хынцинаджы цыбыр фыст
баххæст кæнут хъæугæ нымæцтæй æмæ йын ныффыссут
йе сконд.
Уидгуытæ
Къустæ
Хъ. Ныр нæ бон у фарстæн дзуапп раттын? Цал хъæдын
дзаумайы сарæзта æдæппæтæй Уæйыг?
Сабитæ æххæст дзуапп дæттынц фарстæн.
Хæслæвæрд 1. Чырæгтыл дурын дарддæр сныв кæн.

		
Хъ. Ныр та, уæйыджы курдиатмæ гæсгæ, къæцæлты руаджы галы фæлгонц скæнæм.
Сабитæ сбадынц гауызыл æмæ кусынц хуызæгмæ гæсгæ.
			
Хъ. Ныр та дыууæ нымайæн къæцæлæн сæ бынæттæ аивут
афтæ, гал иннæрдæм куыд кæса.
Дзуапп:
		
			
Уæйыг сабитæн арфæ ракæны æмæ сын хæрзбон зæгъы.
Хатдзæг
Хъ. Цал хайæ арæзт у хынцинаг?
С. Хынцинаг арæзт у цыппар хайæ: бадзырд, фарст, сконд,
дзуапп.
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31-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Адæймаджы фондз æнкъарæны».
Темæ: «Рæстæг цас у, уый сахаты ’рдæджы онг бæрæг
кæнын».
Нысан:
− Сахатмæ гæсгæ рæстæг бæрæг кæнын. Хуымæтæг
арифметикон æмæ логикон хынцинæгтæ æнæ
фысгæйæ кæнын, рæстæг, сахат, къуыриты фæдыл
уыци-уыцитæн дзуапп дæттын. Тетрады кусын æмæ
хæслæвæрдтæ æххæст кæнын.
− Логикон хъуыдыкæнынад, лæмбынæг хъусын æмæ
кæсыны хъомыс, ныхасы рæзт.
− Уæздандзинад, фæлмæн ныхас, биноныг кусыныл
сабиты ахуыр кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: къулы сахаты макет, карточкæтæ боны алыхуызон рæстæг æвдисæг нывтимæ.
Райуаринаг: сахаты макет, цифрæтæ (1-æй 12-мæ), тетрад,
кърандас.
Ахуыры нывæст
Хъ. Абон нæм Уæйыг хъуамæ 9 сахатыл æрбацæуа. Цас у
ныртæккæ рæстæг?
С. 9 сахаты.
Дуар æрбахостæуыд. Уæйыг æрбацыд.
Хъ. Нæ уазæг афойнадыл фæзынд. Сахатмæ гæсгæ уый дæр
рæстæг зонын фæнды. Сымах æй хъуамæ сахуыр кæнат.
Ныр та уал ын йæ фæрстытæн дзуапп дæттут.
1. Уæйыг 1 къуыри æмæ 3 боны арвыста йæ хæлæрттæм.
Æдæппæтæй цал боны арвыста Уæйыг уазæгуаты?
(Дзуапп: 10 боны.)
2. Мæйы бонтæ дæр æмæ къуырийы бонтæ дæр ма зæгъ,
афтæмæй, фæд-фæдыл чи цæуы, къуырийы уыцы бонтæй
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3 куыд зæгъæн ис? (Дзуапп: Знон, абон, райсом.)
3. Уæйыг нартхоры нæмыг сыджыты баныгæдта æмæ
æнхъæлмæ каст, кæд стау кæндзæн, уымæ. Цас фенхъæлмæ
кастаид, чи йын цы зоны, фæлæ йæм иу афон хæрын æрцыд.
Аходæнафон бахордта 1 гуыл, сихорæй − 3 чъирийы æмæ 1
карк, æхсæвæрæн та йæ бахъуыд 1 æнæхъæн фыс. Уæдмæ
нæмыг дæр зæххæй йæ сæр сдардта. Цас фенхъæлмæ каст
Уæйыг йæ нартхоры æвзармæ?
(Дзуапп: 1 бон.)
4. Бон дæр, æхсæв дæр
Нæ кæнын фынæй −
Нæй мын æрулæфæн
Иу уысм дæр, нæй.
(Дзуапп: Сахат.)
Хъ. Цæмæн хъæуы сахат? Цавæр сахæттæ вæййы?
Æмхуызонæй сæм цы ис?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Куыд хуыйны цыбыр фатæг? Афтæ цæмæн хуыйны? Куыд хуыйны даргъ фатæг? Куыд хуыйны æппæты
даргъдæр, лыстæгдæр æмæ цырддæр фатæг?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Базон, цас у рæстæг»
Алы сабимæ дæр − сахаты макет. Хъомылгæнæг йæ къухтæ
кæрæдзиуыл 3 (5, 10, 12 æмæ а. д.) хатты æрцагъта. Сабитæ
сахат 3-йыл (5, 10, 12-ыл æмæ а. д.) сæвæрдтой.
Хъ. Минутты фатæг лæууыди нымæц 12-ыл. Уырдыгæй иу
зылд æркодта æмæ та фæстæмæ уыцы нымæцмæ бахæццæ.
Уæдмæ цыбырдæр, сахæтты фатæг дæр, иу нымæцæй
иннæмæ бахæццæ. Цас рæстæг рацыд?
С. 1 сахат.
Хъ. Рацыд 1 сахат, раст загътат. Сахаты зылд ныр дыууæ
дихы акæнæм. (Сахаты макетæн йе ’рдæг хуызджын
æрдæгзылдæй сæхгæны.) Зылды 2 хайы нæм рауадис
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афтæмæй. Æнæхъæн зылдыл кæд минутты фатæг 1 сахат
бахардз кæны, уæд ын йе ’рдæгыл та цас рæстæг бахардз
кæндзæн?
С. Сахатырдæг.
Хъ. Куыд уæм кæсы, сахаты бон у не ’нæниздзинадæн исты
’ххуыс фæуын?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Сахаты фæрцы мах æххæст кæнæм нæ боны фæтк æмæ
вæййæм æнæниз æмæ тыхджын.
Д/хъ «Боны фæтк»
Сабитæ равæрынц карточкæтæ боны алыхуызон рæстæг
æвдисæг нывтимæ. Алы карточкæйæн дæр йæ иу къуымы − сахаты фæлгонц. Сахат æвдисы, архайд кæд цæуы,
уыцы рæстæг.
Хъ. Кусгæ кæны сахат, уый куыд базонæн ис?
С. Йæ лыстæг фатæг размæ куы тындза сахатæн, йæ цъыккцъыкк куы хъуыса, уæд − кусы.
Д/хъ «Лæмбынæг кæс, лæмбынæг хъус»
Хъ. Ацы хъазты зынæй ницы ис: цы зæгъын, уый кæн, цы
кæнын, уый ма кæн.
Хъомылгæнæг дзуры: «Хъустæ», æвдисгæ та йæ
цæстытæм кæны æмæ а. д.
Д/хъ «Сцалцæг кæнæм сахат»
Тетрæдты куыст.
Хæслæвæрд № 1
Хæслæвæрд сæххæст кæнæн ис «хæлд» сахæтты сæрмагонд
макеттыл.
Хъ. Сахатæн йæ цифрæтæ «æрхаудтой». Цæмæй йæ
сцалцæг кæнай», уый тыххæй сæ фæстæмæ сæ бынæтты
сæвæрын хъæуы.
Хæслæвæрд № 2
Хæслæвæрдтæ скæнынмæ нын адæймаджы 5 æнкъарæнæй
кæцытæ феххуыс сты, уый нывы фæнысан кæн кърандасæй.
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Хæслæвæрд № 3
Хынцинаг
Уæйыг мæсыг арæзта 7 сахаты дæргъы. Аулæфыд, стæй
та ногæй кусынмæ бавнæлдта æмæ ма ноджы 3 сахаты
фæкуыста, æмæ йæ мæсыг сцæттæ. Цал сахатмæ сарæзта
Уæйыг йæ мæсыг?
Сабитæ хынцинаг скæнынц, сæ тетрæдты баххæстгæнгæйæ.
Улæфты размæ −  сахаты
Улæфты фæстæ −  сахаты
Æдæппæтæй − ?
?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
		
Сконд
Хæслæвæрд № 4
Нывæфтыдтæ кæрæдзимæ бафтау.
+

=

+

=

=
+
		
Хатдзæг
Хъ. Хуыздæр фæут, сывæллæттæ! Сымах фæрцы Уæйыг
дæр нырæй фæстæмæ сахатмæ гæсгæ рæстæг зондзæн. Цас
у рæстæг?

172

32-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Адæймаджы 5 æнкъарæны».
Темæ: «Хынцинæгты сконд æрхъуыдыйы фæрцы».
Нысан:
− Логикон хынцинæгтæ, схемæтимæ хынцинæгтæ.
1-æй 12-мæ æмæ 12-æй 1-мæ нымайын, къайон æмæ
æнæкъай нымæцтæ фæнысан кæнын. Хъæзтыты
руаджы сахатыл фæцалх. Геометрион фигурæтæ.
Барæны руаджы тæнгъæд барын.
− Зонындзинæдтæм разæнгард кæнын, ныхасы рæзтыл кусын.
− Искæй хъуыды æмæ ныхасæн аргъ кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: сахаты макет, фæйнæг, мел, карточкæтæ
нымæцтимæ (1-æй 12-ы онг), алыбæрцуат æмæ алыформæ
рухсдзыд мигæнæнтæ.
Райуаринаг: тетрæдтæ хæслæвæрдтимæ, кърандас.
Ахуыры нывæст
Хъ. Мах сымахимæ бирæ цыдæртæ зонæм æмæ бирæ
цæмæдæрты арæхсæм, адæймагæн цы 5 æнкъарæны ис,
уыдоны руаджы. Ранымайут-ма сæ.
С. Уыдон сты уынæн, хъусæн, æмбудæн, уырзæйсгарæн
æмæ адиртасæн оргæнтæ.
Хъ. Абон хъуамæ æппæт уыцы æнкъарæнтæй дæр спайда кæнат, цæмæй уæ хæслæвæрдты ма фæрæдийат. Цас у
рæстæг ныртæккæ?
С. Сæумæрайсомы 9 сахаты.
Хъ. Райдыдтам нæ хъазт.
Д/хъ «Лæмбынæг хъус!»
Хъ. Цал æхсæры ис афтид агуывзæйы?
С. Иу дæр нæ − агуывзæ афтид у.
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Хъ. Æз, ды æмæ мах демæ. Цал стæм?
С. Дыууæ.
Хъ. Бæрзы къалиутæ сты дæс. Алы къалиуыл дæр − фæйнæ
гыркъойы. Цал гыркъойы ис бæрзыл æдæппæтæй?
С. Иу дæр нæ, бæрзыл гыркъотæ нæ зайы.
Хъ. Зæгæлты 1 кг уæззаудæр у æви бумбулиты 1 кг?
С. Æмуæз сты, дыууæтæ дæр ласынц фæйнæ 1 кг.
Д/хъ «Логикон хынцинæгтæ».
1. Хъ. Дыууæ машинæйы цыди уæрæх æмæ нарæг фæндæгтыл. Уæзласæн машинæ нарæг фæндагыл нæ цыд.
Кæцы фæндагыл цыд рог машинæ? Уæзласæн та?
2. Хъ. Æртæ кæсаджы цъыллинджытæ кодтой алыхуызон аквариумты. Сырх кæсаг нæдæр тымбыл аквариумы
ленчытæ кодта, нæдæр − расткъуымоны, сыгъзæрин кæсаг
та – нæдæр квадратон аквариумы, нæдæр − тымбылы.
Цавæр аквариумы ленчытæ кодта алыхуызджын кæсаг?
3. Хъ. Царди æмæ уыди æртæ хорз æмбалы: Алинæ
бæрзонддæр у Фатимæйæ, Фатимæ та бæрзонддæр у
Зæлинæйæ. Чызджытæй бæрзонддæр чи у? Кæцы чызгæн
у йæ ас рæстæмбис?
4. Хъ. Аланмæ ис 3 хъазæн уæзласæны: сырх, æрвхуыз æмæ
кæрдæгхуыз. Ноджы ма йæм ис 3 хъазæны: бæх, арс æмæ
пыл. Сырх уæзласæныл уый нæдæр арсы аласдзæн, нæдæр
– пылы, пылы нæ сæвæрдзæн æрвхуыз уæзласæныл дæр.
Йæ хъазæн цæрæгойтæй кæй кæцы уæзласæныл аласдзæн
Алан?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Ахъуыды кæн»
Стъолыл – фæйнæхуызон формæ кæмæн ис, ахæм алыбæрцуат рухсдзыд мигæнæнтæ, сæ мидæг – дон.
Хæслæвæрд: Сбæрæг кæнын, мигæнæнты дон æмхуызон
ис æви нæ, уый.
Сабитæ барæн агуывзæйы руаджы сбарынц мигæнæнты
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дон, æмæ æмхуызон разыны.
Хæслæвæрд № 1
Хъ. Адих кæн зылд сахæттыл бæлвырд уагмæ гæсгæ.
		
(Дзуапп: 5 фигурæйы).
Хæслæвæрд № 2
Хъ. Фæзы хъазыдис 10 сабийы. Æрбацыд ма сæм 1 гыццыл
лæппу. Цал баисты сабитæ?
Уыд
Æрбацыд
Баисты
Сконд.
Хатдзæг
?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
		
Хъ. Нæ абоны ахуыр фæци. Дæргъвæтин уыд?
С. Сахатырдæг.
Хъ. 5 æнкъарæны уын æххуыс кодтой хæслæвæрдтæ раст
скæнынмæ, æмæ сын бузныг зæгъын хъæуы.
С. Бузныг!
33-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Фыдыбæстæхъахъхъæнджытæ». (1-аг
ах.)
Темæ: «Æмæхгæд хæххытæ».
Нысан:
− Æмæхгæд хаххы æмбарынад. Пъланмæ гæсгæ уаты
мидæг ориентаци кæнын.
Цæгат Ирыстоны картæ, нæ республикæйы арæнтæ.
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Логикон хынцинæгтæ. Рæстæг бæрæг кæнын.
− Логикон хъуыдыкæнынад, зонындзинæдтæ æриумæ
кæныны арæхстдзинад.
− Искæй ныхас æмæ хъуыдыйæн аргъ кæнын, хивæнд
уæвынæй хи хъахъхъæнын. Æнæ искæй æххуысæй
хæслæвæрд æххæст кæнынмæ арæхсын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: Цæгат Ирыстон-Аланийы картæ, фæйнæг,
мел, сахаты макет.
Райуаринаг: кусæн тетрад, хуызджын кърандæстæ,
фæлмæн телы лыггæгтæ (20–30-гай см).
Ахуыры нывæст
Д/хъ «Базон-базон»
Хъ. Фæрстытæ мæм дæттут, цæмæй базонат, ацы тыхтоны
цы ис, уый.
С. Цæмæй конд у?
Хъ. У гæххæттæй конд.
С. Стыр у æви гыццыл? Нывтæ дзы ис æви нæ? Æмæ а. д.
Хъ. Уый у Цæгат Ирыстон-Аланийы картæ. (Æвдисæн
фæйнæгыл æй равæры. Сабитæ йын йæ арæнтæ равдисынц.)
Хъ. Куыд уæм кæсы, арæнтæ чи хъахъхъæны?
С. Æфсæддонтæ, арæнхъахъхъæнджытæ.
Хъ. Раст зæгъут. Цæгат Ирыстоны арæн цавæр хаххы
хуызæн у?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Цæмæй уыцы фарстæн раст дзуапп раттæм, уый
тыххæй æркæсæм, фæйнæгыл цы хæххытæ ис, уыдонмæ.
Хъ. Куыд хуыйнынц ацы хæххытæ?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Хæххытæй иу иннæты хуызæн нæу. Ссарут æй.
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Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Куыд хуыйны уыцы хахх, чи йæ зоны?
С. Уый у æмæхгæд хахх.
Хъ. Цæмæн афтæ хуыйны?
Сабиты дзуæппытæ.
Хъ. Хуымæтæджы хаххæй цæмæй хицæн кæны?
С. Хуымæтæджы хаххæн дыууæ кæроны ис, уымæн та иу
дæр нæй.
Тетрæдты куыст.
Хæслæвæрд № 1
Сабитæ сæ тетрæдты сырх кърандас ауадзынц Цæгат
Ирыстон-Аланийы арæнтыл, йæ фæзуат та йын æндæр
кърандасæй сахорынц.
Хъ. Арæнхъахъхъæнджытæн ис хорз æххуысгæнджытæ.
Чи сты?
Хæслæвæрд № 2
			

• •

.

С. Куыйтæ æххуыс кæнынц арæнхъахъхъæнджытæн.
Хъ. Раст у. Куыйтæ арæнхалджытæн сæ фæд-фæд ацæуынц
æмæ сæ ссарынц. Куыдзы æххуысæй арæнхалæджы ссарут
мæнæ ацы лабиринты.
Сабитæ сæххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цавæр хаххы хуызæн у куыдзы фæндаг? Цал кæроны
йын ис?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Модельтæ аразæм»
Сабитæ гауызыл бадынц æмæ тасаг телы лыггæгтæй аразынц раст, зылын, саст хæххытæ æмæ сын сæ нæмттæ
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дзурынц. Уыйфæстæ сын сæ кæрæттæ баиу кæнынц æмæ
сæ æмæхгæд хæххытæ саразынц.
Хъ. (телæй арæзт хæххытæй иу систа). Цæй хуызæн у
ацы æмæхгæд хахх?
С. Бирæкъуымæджы хуызæн.
Хъ. Раст зæгъут. (Тасаг телæй алыхуызон геометрион
фигурæтæ аразы.) Ацы æмæхгæд хæххытæ та?
С. (нымайынц). Æртæкъуымæг, цыппаркъуымæг, зылд,
дæргъдымбыл æмæ а. д.
Д/хъ «Рæстæг цас у?»
Хъомылгæнæг фæзæгъы бæлвырд рæстæг, æмæ йæ сабитæ
сæ сахæттыл сæвæрынц. Уыйфæстæ бавналынц логикон
хынцинæгтæ кæнынмæ.
Хынцинаг № 1
Хъ. Салдат йæ хæслæвæрдтæ æххæст кæнынмæ бавнæлдта
10 сахатыл æмæ сæ 12 сахатыл фæци. Цас рæстæг бахъуыди салдаты йæ хæслæвæрдтæ сæххæст кæнынæн?
С. 2 сахаты.
Хынцинаг № 2
Хъ. Тыхджын къæвда уарыд. Арæнхъахъхъæнæг дуры
фæстæ æрæмбæхст æмæ уырдыгæй йæ цæст дардта арæнмæ.
Цавæр дуры фæстæ æрæмбæхст арæнхъахъхъæнæг?
С. Хуылыдз дуры фæстæ.
Хынцинаг № 3
		
Хъ. Фаты хуызæн фигурæйы къæцæлтæй 4 къæцæлæн сæ
бынæттæ аивут, 4 æртæкъуымæджы уæм куыд рауайа.
Дзуапп:
		
Хынцинаг № 4
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Хъ. 3 къæцæлæн сæ бынæттæ аивут, цæмæй уæм 3 квадраты рауайа.
Дзуапп:
			
Хатдзæг
Хъ. Бакæсут-ма иу хатт нæ республикæйы картæмæ.
Цавæр хаххы хуызæн у йæ арæн? Арæнхъахъхъæнджыты
Фыдыбæстæхъахъхъæнджытæ схонæн ис?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Знаджы ныхмæ æппæты разæй арæнхъахъхъæнджытæ
ралæууынц. Кæй зæгъын æй хъæуы, иннæ æфсæддонтау
уыдон дæр сты Фыдыбæстæхъахъхъæнджытæ.
34-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Фыдыбæстæхъахъхъæнджытæ». (2-аг
ах.)
Темæ: «Фæзуат».
Нысан:
– Фигурæйы фæзуаты æмбарынад, геометрион фигурæты фæзуаты абарст кæрæдзиуыл, иу
фигурæ иннæуыл æрæвæрыны кæнæ та барæны руаджы. Нымæцты арæзт дыууæ къаддæр нымæцæй.
Нымаинæгтæ 10-ы онг нымæцтимæ.
– Логикон хъуыдыкæнынад, анализ кæнын, кæрæдзиимæ абарыны арæхстдзинады рæзт.
– Райгуырæн бæстæмæ уарзондзинад, йæ тырысайæн
ын аргъуыц кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: Уæрæсейы картæ, квадрат æмæ раст квадраттыл хæххытæгонд расткъуымæг.
Райуаринаг: фæйнæ 2 (æмдæргъ, фæлæ сæ уæрх – алы179

хуызон) урс, сырх, бур æмæ æрвхуыз расткъуымæджы;
æмхуызон квадраттыл хæххытæгонд геометрион фигурæ;
барæн; Никитины кубиктæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Нæ Райгуырæн бæстæ куыд хуыйны, уый зонут?
С. Цæгат Ирыстон-Алани, Уæрæсе.
Гауызыл – 3 расткъуымæджы (æмдæргъ, фæлæ сæ уæрх
–алыхуызон): урс, сырх æмæ бур.
Хъ. Кæцы расткъуымæг у се ’ппæты стырдæр?
С. Урс расткъуымæг.
Хъ. Се ’ппæты къаддæр та?
С. Бур расткъуымæг.
Хъ. Урс расткъуымæгæй къаддæр, фæлæ бурæй та стырдæр
кæцы расткъуымæг у?
С. Сырх расткъуымæг.
Хъ. Уыцы хъуыды цы хуызы сбæлвырдгæнæн ис?
С. Расткъуымæгтæ кæрæдзиуыл æрæвæрын хъæуы.
(Æрæвæрынц сæ кæрæдзиуыл).
Хъ. Кæрæдзиуыл сæ куы æрæвæрдтам, уæд нæм рауади
æртæхуызон расткъуымæг. Уæ цæстытыл уын ницы ауайын кæны?
С. Цæгат Ирыстон-Аланийы тырысайы хуызæн у.
Хъ. Цы ран ис Цæгат Ирыстон?
С. Уæрæсейы.
Хъ. (Уæрæсейы картæйыл амоны Цæгат Ирыстон). Ирыстон стырдæр у æви Уæрæсе?
С. Уæрæсе.
Хъ. Уæдæ нæ бон зæгъын у афтæ: Уæрæсейы фæзуат Ирыстоны фæзуатæй у стырдæр, кæнæ та – Ирыстоны фæзуат
Уæрæсейы фæзуатæй у къаддæр. (Ратты алы сабийæн
дæр фæйнæ 3 геометрион фигурæйы: урс, æрвхуыз æмæ
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сырх расткъуымæгтæ (æмдæргъ, фæлæ сæ уæрх – алыхуызон. Сабитæ сæ кæрæдзиуыл æрæвæрынц æмæ сæм
æртæхуызон расткъуымæг рауайы.)
Хъ. Уæ зæрдыл уын цы æрлæууын кæны ацы æртæхуызон
расткъуымæг?
С. Уæрæсейы тырыса.
Хъ. Мæнæ ма ацы квадрат æмæ расткъуымæджы фæзуаттæ
дæр куы абариккат, цымæ дзы кæцы стырдæр у. Фæлæ уый
базонæн нæй, фигурæтæ кæрæдзи уæлæ æрæвæргæйæ,
уымæн æмæ сæ формæ фæйнæхуызон у. Уæдæ куыд
бакæнæм?
С. Фигурæтæ гыццыл квадраттыл дихтæгонд сты.
Хъ. Æмæ цы?
С. Уыцы квадраттæй иу барæны хуызы райсæм.
Хъ. Уæ хъуыды мæ зæрдæмæ цæуы. Дарддæр та?
С. Алы фигурæйы квадраттæ дæр банымайдзыстæм æмæ
дзы алкæй фæзуат дæр базондзыстæм. (Банымадтой
квадраттæ æмæ æрцыдысты хатдзæгмæ: фигурæтæн сæ
фæзуат æмхуызон у.)
Д/хъ «Сараз хуызæгмæ гæсгæ»
Хæслæвæрд:
Никитины кубиктæй пайдагæнгæйæ, хуызæгмæ гæсгæ
скæнын фигурæ, æмæ йын йæ фæзуат сбарын, цæмæй
сбæрæг уа, кæй фигурæ стырдæр рауад. уый.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Стырдæр бæстæйы фæзуат лыстæг хæххытæ ныккæн.
		

Италия

Россия

США

Хæслæвæрд № 2
Чырæгтæй пайдагæнгæйæ, фигурæйы ныв скæн, цыма
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айдæны зыны, уыцы хуызы. Цавæр фæзуат ахсы фигурæ?
Цавæр фæзуат ахсынц дыууæ фигурæйы?
Хæслæвæрд № 3.
Кæм æрбадтис парашютист?
		
1+7
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Хатдзæг
Хъ. Цы базыдтат ногæй абон? Кæцы хæслæвæрд тынгдæр
фæцыд уæ зæрдæмæ?
Сабиты дзуаппытæ.
35-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «ЦÆХЪ (Царды æдасдзинад
хъахъхъæнынад».
Темæ: «Хай (баззайæггаг) агурыныл арæзт хынцинæгты сконд».
Нысан:
– Пълан-картæ. Нымаинæгтæ. Хай агурыныл арæзт
хынцинæгтæ.
– Логикон хъуыдыкæнынад, анализ кæныны арæхстдзинад, ныхасы рæзт.
– Фæндагыл сæхи дарын куыд зоной æмæ тæссаг
уавæртæй сæхи куыд хизой, сабиты афтæ хъомыл
кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: карточкæтæ алыхуызон нысæнттимæ (« + » и
« – »), нымæцтæ (1-æй 12-ы онг).
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Райуаринаг: тетрæдтæ, кърандас, хахгæнæн.
Рагагъоммæйы куыст. Рæвдауæндон цы районы ис,
уымæн йæ пълан скæнын.
Ахуыры нывæст
Хъ. Мах сымахимæ цæрæм, бирæ уынгтæ, фæндæгтæ
æмæ машинæтæ кæм ис, ахæм стыр горæты. Фæндаджы
уагæвæрдтæй сымах ныридæгæн дзæвгар зонут. Цавæр
уагæвæрдтæ зонут? Цæмæн хъæуынц уыцы уагæвæрдтæ?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Цæмæй фæндаджы уагæвæрдтæ нæ зæрдыл хуыздæр
æрлæууын кæнæм, уый тыххæй лæмбынæг æркæсæм, нæ
рæвдауæндон цы районы ис, уымæн йæ пъланмæ.
Сабитæ кæсынц пъланмæ. Пъланы уæлæ ис, иу кæнæ иннæ
хæдзарæй рæвдауæндонмæ куыд бахауæн ис, уыцы маршрут нысангæнæг цифрæтæ. Уыцы цифрæтæм гæсгæ сабиты зæрдыл æрлæууынц фæндаджы уагæвæрдтæ:
1. Уынгæн йæ иу фарсæй иннæмæ кæуылты ис ацæуæн?
2. Портийæ хъазæн цы ран нæй æмæ а. д.
Хынцинаг
Хъ. Машинæлæууæны уыдис 10 машинæйы, 1 машинæ
дзы ацыд. Йæ хуыз цавæр уыд?
С. Уыцы хынцинагæн скæнæн нæй, уымæн æмæ хинцинаджы фарст раст æвæрд нæу.
Хъ. Хорз. Куыд ын аивын хъæуы йæ фарст?
С. Цал машинæйы ма дзы баззад, уымæй бафæрсын хъæуы.
Хъ. Цал машинæйы дзы уыдис, уал расткъуымæджы райсут æмæ сæ уæ разы æрæвæрут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цы баисты уыйфæстæ машинæтæ?
С. Иу дзы ацыд.
Сабитæ иуварс айсынц 1 расткъуымæг.
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Хъ. Иу машинæ дзы куы ацыд, уæд машинæтæ фылдæр
фесты æви къаддæр?
С. Машинæтæ фæкъаддæр сты.
Хъ. Цавæр архайды руаджы кæнгæ у ацы хынцинаг?
Сабитæй исчи фæйнæгыл ныффыссы хынцинаджы сконд:
10 – 1 = 9
З/Д/хъ «Регулировкæгæнæг»
Сабитæ райсынц карточкæтæ алыхуызон нымаинæгтимæ.
Зæгъæм: 7 + 1, 3 + 3, 6 – 2, 4 + 1, 10 – 2, 4 + 3 æмæ а. д.
Сабитæй иу – регулировкæгæнæг. Уый амоны: иууылдæр
лæуут (йæ лæдзæг хæрдмæ сдары), цæуыны бар ратты
(лæдзæг дæлæмæ æруадзы), стæй равдисы нымæц (1-æй
12-мæ).
Фæндаджы ацæуæныл уынджы иннæ фарсмæ ахизынц цæуджытæ. Цæуджыты къухты – сæ дзуаппытæ,
регулировкæгæнæг цы нымæцтæ æвдисы, уыдонимæ
æмхуызон кæмæн сты, ахæм нымаинæгтæ.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Хынцинаг
Трамвайы æрлæууæны лæууыд 9 адæймаджы, уыдонæй 2
трамвайы сбадтысты æмæ ацыдысты. Цал адæймаджы ма
баззад æрлæууæны?
Уыд 
Ацыдысты 						
Баззадысты – ?			
?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сконд
Хæслæвæрд № 2
Ацы хæххыты даргъ куыд сбарæн ис?
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Æппæты цыбырдæр хахх ссар æмæ йыл кърандас рауадз.

			
Хæслæвæрд № 3
Ссар 5 хицæндзинады.
Райсæн ис цавæрфæнды ныв дæр.

			
Хæслæвæрд № 4
Раиртас уагæвæрд æмæ уæлдай фигурæ ахахх кæн.
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Хæслæвæрд № 5 						
Д/хъ «Цы – раздæр, цы – фæстæдæр».
Нывты æвдыст цæуынц боны фæткы цаутæ æмæ хицæнæй
та – сахæттæ.
Сахæттæ хъæугæ нывимæ баиу кæн.
			
Хатдзæг
Хъ. Абон рабæрæг, фæндаджы уагæвæрд хорз кæй зонут,
уый. Хæслæвæрдтæй уæ зæрдæмæ тынгдæр цы фæцыд?
Зын уæм цы фæкаст?
36-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Дæхи хъахъхъæн».
Темæ: «Къуым».
Нысан:
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− Æмбарынад къуым (раст, цыргъ, къуымых); геометрион фигурæты алыхуызон къуымтæ; сахаты
фатæгты ’хсæн къуым; æфтауынад æмæ æмбарынадыл
арæзт хынцинæгты сконд; рæстæг сахатмæ гæсгæ зоныны арæхстдзинады рæзт.
− Логикон хъуыдыкæнынад, классификаци кæныны
арæхстдзинад, иртасæн архайд, сфæлдыстадон фæлгæнæн, ныхасы рæзт.
− Сабитæн амонын, тæссаг предметтæ кæцытæ сты
æмæ, хæдзары иунæгæй куы уай, уæд семæ куыд архайын æмæ хи куыд дарын хъæуы, уый.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: карточкæтæ нымæцтимæ (1-æй 12-мæ), геометрион фигурæты æмбырд, сахаты модель.
Райуаринаг: къуымы змæлгæ модель, хъæбæр гæххæтты
дыууæ уадздзаджы (иу стъæлфы кæрæдзимæ фидаргонд).
		
Ахуыры нывæст
Хъ. Къуымтæ дæр æмæ тигътæ дæр кæмæн нæй, уый цавæр
фигурæ у?
С. Уый у зылд. (Тымбылзылдæй алæууынц, кæрæдзи къухтыл хæцгæйæ.)
У хæлæртты зылд уæрæх,
Хъазæм иумæ мах дзæбæх!
Хъ. Куыд хорз у, дæ хæлæрттимæ иумæ куы уай, уæд! Исчи
уæ искуы иунæгæй баззайы? Зæгъæм, уæхимæ, хæдзары?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Иунæгæй куы уай хæдзары, уæд хъуамæ дæхи
хъахъхъæнай, зæгъæм…
С. Спичкæтæм ма ’внал – хæдзар басудздзынæ.
Рудзынгмæ ма хиз – ахаудзынæ.
Гæппытæ æмæ дугъ ма кæн – стъолы тигъыл дæхи
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ныццæвдзынæ æмæ а. д.
Хъ. Тигътæ, ома къуымтæ, тæссаг цæмæн сты?
С. Цыргъ вæййынц.
Д/хъ «Сараз къуым»
Хъомылгæнæг зæгъы сабитæн, цæмæй кæрæдзимæ фидаргонд хъæбæр гæххæтты дыууæ змæлгæ уадздзагæй
саразой къуым (ома – сабитæ архайынц къуымы змæлгæ
моделимæ).

			
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд. Уыйфæстæ
хъомылгæнæг фæйнæгыл ныв кæны, иу стъæлфæй чи рацыд, ахæм дыууæ тыны.
			
Хъ. Тынтæ кæцæй цæуынц, уыцы стъæлф равдисут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Уыцы стъæлф хуыйны къуымы цъупп, тынтæ та –
къуымы фæрстæ.
Хъ. Ахæм къуым куыд хуыйны?
С. Цыргъ къуым.
Æвдисæн фæйнæгыл – геометрион фигурæтæ. Сабитæ
сын сæ къуымтæм кæсынц.
Хъ. Цыргъ къуымтæ цавæр геометрион фигурæтæн ис?
С. Æртæкъуымæг, трапеци, ромб, параллелепипедæн сæ
къуымтæ цыргъ сты.
Сабитæ къуым фестырдæр кæнынц змæлгæ моделтыл.
Хъомылгæнæг фæйнæгыл сныв кæны раст къуым.
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Хъ. Куыд хуыйны ахæм къуым?
С. Раст къуым.
Хъ. Цавæр геометрион фигурæтæн ис раст къуымтæ?
С. Квадратæн, расткъуымæгæн.
Хъомылгæнæг зæгъы сабитæн, цæмæй се змæлгæ модельты
фæрстыл ноджы тынгдæр фæйнæрдæм ахæцой. Сабитæ
æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъомылгæнæг фæйнæгыл ныв кæны къуымых къуым.
			
Хъ. Куыд хуыйны ахæм къуым?
С. Къуымых къуым.
Хъ. Цавæр геометрион фигурæтæн ис къуымых къуымтæ?
С. Æртæкъуымæгæн, ромбæн, параллелепипедæн, трапецийæн, бирæкъуымæгæн.
Æвдисæн фæйнæгыл − цыргъ, раст æмæ къуымых къуымты нывтæ. Хъомылгæнæг зæгъы сабитæн, цæмæй сæ
дарддæр сныв кæной афтæ, æртæкъуымæгтæ сæ куыд рауайа. Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъомылгæнæг æмæ сабитæ скæнынц хатдзæг:
Æртæкъуымæгтæн сæ къуымтæ вæййынц къуымых, цыргъ
æмæ раст.
Д/хъ «Райуар хæрхытыл»
Гауызыл – алыхуызон къуымтимæ æртæкъуымæгтæ æмæ
æртæ тæлыйы.
Хъ. Цавæр хæрхытыл байуарæн ис ацы геометрион фигурæтæ? Тæлытæм сæ сæмбырд кæнут.
Сабиты дзуаппытæ. Æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Змæлгæ моделы фæрстæ цæй хуызæн сты?
С. Хæсгарды хуызæн.
Хъ. Хæсгардæй хъазæн ис? Цæуылнæ?
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Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Ноджы ма, хæдзары иунæгæй куы уай, уæд цæмæ нæй
æвналæн?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Цæй æнгæс ма уæм кæсынц ноджы змæлгæ моделы
фæрстæ?
С. Сахаты фатæгты хуызæн дæр сты.
Хæслæвæрд № 3
Хъ. Мад сфæнд кодта картæфтæ сфыцын. Раздæр уал райста 7 картофы, стæй ма сæм ноджыдæр 2 бафтыдта. Цал
картофы сфыхта мад æдæппæтæй?
Хынцинаджы схемæ
Д/хъ «Къуымтæ æмæ сахат»
Хъомылгæнæг зæгъы сабитæн, цæмæй сахаты моделыл
фатæгты руаджы саразой раст, цыргъ æмæ къуымых
къуымтæ æмæ стæй зæгъой рæстæг. Сабитæ æххæст
кæнынц хæслæвæрд.
			
Хынцинаг
Хъ. Мад йæ сихоры улæфты рæстæг куыстæй сæхимæ
æрбацыд фæссихоры 1 сахатыл æмæ 3 сахатыл фæстæмæ
куыстмæ ацыд. Цас рæстæг фæци мад хæдзары?
Сабитæ скæнынц хынцинаг сахаты моделы руаджы.
Хъ. Сывæллæттæ, электрон прибортæм æвналæн ис, хæдзары иунæгæй куы уай, уæд? Цæуылнæ?
Сабиты дзуаппытæ.
Тетрæдты куыст.
Хæслæвæрд № 1
Цæмæ нæй æвналæн, хæдзары иунæгæй куы уай, уæд? Сæ
алыварс сын тымбыл хахх æркæн.
Нывы: чиныг, альбом æмæ кърандæстæ, иту, кубиктæ,
спичкæтæ, кукла.
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Хæслæвæрд № 2
Уæлдай цы у, уый ахахх кæн.
			

Уыд − 
Бафтыдта − 
Баисты − ?
Сконд.
Дзуапп: 
Хæслæвæрд № 3
Аланæ хъуамæ хуызджын кърандæстæй базылдаид 5
нывмæ. Аланæ дзы 2 сахуырста. Цал нывы ма баззад
чызгæн ахоринаг?
Хынцинаджы схемæ
			
?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

		
Уыд –				
Сахуырста –
Баззад – ?
Дзуапп:
−
=
		
Хатдзæг
Хъ. Абон ногæй цы базыдтат? Хæдзары иунæгæй куы уай,
уæд дæхи куыд хъуамæ дарай?
Сабиты дзуаппытæ.
37-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Адæмы ’хсæн».
Темæ: «Нымæц цалдæр иуæджы фæфылдæр кæныныл
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арæзт хынцинæгтæ кæнын».
Нысан:
– Цалдæр иуæджы фæфылдæр кæныныл арæзт
хынцинæгты æмбарынад. Хынцинæгтæ кæнын,
Хынцинæгтæ кæнгæйæ раст архайд равзарынмæ
арæхсын. Нымæцон тынæй пайда кæнын. 1-æй 12-мæ
нымайыны арæхстдзинад. Таблицæйæ пайда кæнын
æмæ геометрион фигурæтæ сæ бынæтты сæвæрынмæ
арæхсын. Æнæхъæн дих кæнын хæйттыл. Æмбарынад
«рахизæрдыгæй – галиуæрдыгæй». Сахатæй пайда
кæнын зонын.
– Логикон хъуыдыкæнынад, мысæнуат, ныхасы рæзт.
– Хидарыны æгъдау æхсæнадон бынæтты, рæвдауæндоны, æмгæртты ’хсæн.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: нымæцон тын, геометрион фигурæтæ æмæ
таблицæ, фæйнæг, мел, сахаты макет.
Райуаринаг: фæткъуытæ (сабиты нымæцæй дыууæ хатты къаддæр), тетрад, кърандас.
Ахуыры нывæст
Хъ. Кæм стæм мах ныртæккæ?
С. Рæвдауæндоны.
Хъ. Æмæ рæвдауæндоны уæ алыварс чи ис?
С. Сабитæ, хистæртæ, хъомылгæнæг, хæринаггæнджытæ
æмæ а. д.
Хъ. Хæдзары та чи ис уæ алыварс?
С. Мамæ, папæ, нана, баба æмæ а. д.
Хъ. Уынгмæ куы рацæут – тезгъо кæнынмæ, дуканимæ,
афтекмæ æмæ а. д., уæд та чи вæййы уæ алыварс?
С. Алыран дæр нæ алыварс ис адæм.
Хъ. Раст у. Мах цæрæм адæмы ’хсæн. Адæмы ’хсæн хи
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куыд дарын æмбæлы?
Сабитæ дзуапп дæттынц æмæ алы дзуаппæн дæр −
фишкæ, æвдисæн фæйнæгыл цы нымæцон тын ис, ууыл 1
иуæг рахизæрдæм бахæцынц (хъуамæ æрлæууа нымæц 12ыл).
С. Транспорты куы цæуай, уæд хистæрæн бынат раттын хъæуы, кæрæдзимæ фæлмæн хъæлæсы уаг æмæ
аргъуыцгæнгæ дзурын хъæуы.
Хъ. Куыд бирæ уагæвæрдтæ ис хæрзæгъдау уæвынæн, нæ?
Цал дзы ранымадтат ныридæгæн?
С. Дыууадæс.
Хъ. Уыцы нымæц нымæцон тыныл дæр сбæрæг кодтат. Цы
у нымæцон тын?
С. Се ’хсæнты æмхуызон дæрддзæгтæ кæмæн ис, ахæм
нымæцтæ цы тыныл вæййы, уый хуыйны нымæцон.
Хъ. Сырхæй цавæр нымæцтæ фыст сты?
С. Къайон.
Хъ. Æрвхуызæй та?
С. Æнæкъай.
Хъ. Къайон нымæц æнæкъай нымæцæй цæмæй хицæн
кæны?
С. Къайон нымæц дыууæ æмиас хайыл адихгæнæн ис,
æнæкъай нымæц – нæй.
Хъ. Къайон нымæцтæ ранымайут.
С. Къайон нымæцтæ сты: 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Хъ. Дыууæ раст æмбисыл сæ куыд адихгæнæн ис?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Нымайын цавæр нымæцæй райдайæм?
С. Нымайын райдайæм нолæй.
Хъ. Нолæн йæ рахизварс цавæр нымæцтæ лæууынц?
С. Иннæ нымæцтæ иууылдæр.
Хъ. Фылдæргæнгæ цæуынц æви къаддæргæнгæ.
С. Фылдæргæнгæ цæуынц, ома алы нымæцæн дæр йæ
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фæстæ чи ис, уый дзы 1 иуæг фылдæр у.
Хъ. Нымæц 8 фылдæр у æви нымæц 9? Цас фылдæр?
С. 9 у 8-æй 1 фылдæр.
Хынцинаг
Хъ. Рог машинæйы бадтис 4 адæймаджы, автобусы та – 2
адæймаджы фылдæр. Цал адæймаджы уыд автобусы?
Хъ. Нымæцон тыныл равдисут, рог машинæйы цал
адæймаджы бадтис, уый.
Сабитæ нымæцон тыныл сбæрæг кæнынц нымæц 4.
Хъ. Автобусы цал адæймаджы бадтис, уый куыд базонæм?
Сабитæ ма ноджыдæр дыууæ иуæджы бафтауынц
нымæцон тыныл.
Хъ. Цас нæм рауад?
С. Автобусы цæуджытæ 6 кæй уыдысты, уый базыдтам.
Хъ. Цавæр архайдæй кæнгæ у хынцинаг?
С. Æфтауынадæй.
Сабитæй исчи ныффыссы фæйнæгыл:
рог маш. −
автобус − ? 2 >
Сконд
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
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Хынцинаг.
Хъ. Алинæ хæдзарæй æрбахаста дыргътæ, цæмæй сæ
рæвдауæндоны йе ’мбæлттæн байуара. Фæткъуытæ уыдысты 7, кæрдотæ та – 3 фылдæр. Цал кæрдойы æрбахаста
Алинæ?
Хъ. Хынцинаджы ис бадзырд æмæ фарст? Зæгъут-ма сæ.
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Сабитæ хынцинаг скæнынц, нымæцон тынæй пайдагæнгæйæ.
фæткъуытæ
кæрдотæ
? 3>
Сконд
Хæслæвæрд № 2
Стъæлфытæ, цыма айдæнæй зынынц, афтæ хуызæгтæм
гæсгæ сныв кæн.
		

Хæслæвæрд № 3
Тетрады – дыууæ фаззон чызджы фæлгонцтæ.
Ссар 6 хицæндзинады фаззæтты ’хсæн.
Хæслæвæрд № 4
Цал агуыридуры бахъæудзæн къуламайæджы, цæмæй къулы зыхъхъыр сæхгæна?
		

Хъæугæ нымæцæн йæ алыварс тымбыл хахх æркæн.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12.
Дзуапп: 7 агуыридуры.
Хъ. Цас у ныртæккæ рæстæг?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Дуканийы 5 фæткъуыйы балхæдтон æмæ уын дзы куы
авæрин, уый мæ фæнды. Цал стут æдæппæтæй?
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С. 9.
Хъ. Сфаг уын уыдзысты?
С. Нæ, не ’ппæты фаг не сты фæткъуытæ.
Хъ. Уæдæ куыд бакæнæм?
С. Фæдихтæ сæ кæнæм.
Сабитæ нымайынц фæткъуытæ æмæ æрцæуынц ахæм
хатдзæгмæ: алы фæткъуы дæр дыууæ дихы акæнæм,
æмæ дзы уæд алы сабимæ дæр æрдæг æрхаудзæн. Цы
’рдæг фæткъуы ма дзы баззайа, уый та хъомылгæнæгæн
йæхицæн ратдзысты.
Хъ. Цал фæткъуыйы бахордтам? Цал æрдæджы бахордтам?
Сабиты дзуаппытæ.
Хатдзæг
Хъ. Хорз бакуыстам абон. Хынцинæгтæ кæнынмæ арæхсут,
уæхи дарын зонут. Цымыдисагдæр уæм цы фæкаст?
38-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Адæмы ’хсæн (сæрыстыр кæмæй
дæн)».
Темæ: «Нымæц цалдæр иуæджы фæкъаддæр кæныныл
арæзт хынцинæгтæ».
Нысан:
– Нымæц цалдæр иуæджы фæфылдæр кæныныл арæзт
хынцинæгтæ. Хынцинæгтæ кæнын. Хынцинæгтæ
кæнгæйæ хъæугæ архайд æвзарынмæ арæхсын.
Геометрион фигурæты тыххæй зонындзинæдты
бабæлвырд. Сахатæй пайда кæнын. Амонын сабитæн
пъланмæ гæсгæ ориентаци кæнын.
– Логикон хъуыдыкæнынады рæзт, хæйттæй æнæхъæн
æмбырд кæнын, архайды фæстиуæг рагагъоммæ хатын, барын æмæ анализ кæнын.
– Зынгирвæзты рæстæджы хидарыны æгъдау сабитæн
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амонын. Хæдзары предметтæй æвналæн цæмæ нæй.
Бахъуаджы сахат тефонæй кæдæм дзурын хъæуы.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: фæйнæг, мел.
Райуаринаг: тетрад, кърандас; квадрат (алы мадзæлттæй
дыууæ хайыл дихгонд); геометрион фигурæты æмбырд
хъазт «Конструктор»-æн.
Рагагъоммæйы куыст. Хъæбатырдзинады тыххæй исты
уацмыс бакæсын.
Ахуыры нывæст
Хъ. Спичкæтæй хъазæн цæуылнæ ис?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Зынгирвæзтæй адæмы чи фервæзын кæны?
С. Зынгхуыссынгæнджытæ.
Хъ. Куыд сын фехъусынгæнæн ис зынгирвæзты тыххæй?
С. Телефонæй фæдзурын хъæуы, сæ номыр у 01.
Хъ. Зынгхуыссынгæнджытæн сæ размæ тынг вазыгджын
хæслæвæрд вæййы. Сымахæн ма уæ зæрдыл лæууы, хынцинаджы хæслæвæрд цавæр хæйттæй арæзт у, уый?
С. Хынцинаг арæзт у цыппар хайæ: бадзырд, фарст, сконд,
Дзуапп.
Хынцинаг № 1
Хъ. Зынгхуыссынгæнджыты фыццаг къорд артимæ тох кодта 1 сахат, дыккаг къорд та йыл сахатырдæгмæ фæуæлахиз.
Кæцы къорд тагъддæр ахуыссын кодта арт? Цас рæстæг
тагъддæр?
С. Дыккаг къорд арт ахуыссын кодта сахатырдæг тагъддæр.
Хынцинаг № 2
Хъ. Абон у майрæмбон. Зынгхуыссынгæнджытæн хæрзиуджытæ дæтдзысты дыууæ боны фæстæ. Цы бон уыдзæн?
С. Хуыцаубон.
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Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Арт хуыссын кæнынмæ атындзыдта 2 зынгхуыссынгæнæн
машинæйы. Иуы дзы уыд 6 зынгхуыссынгæнæджы, иннæйы
та – 2 адæймаджы къаддæр. Цал зынгхуыссынгæнæджы
уыд дыккаг машинæйы?
Хынцинаджы анализ.
Хъ. Цал адæймаджы бадтис фыццаг машинæйы? Дыккаджы та? Цы базонын хъæуы хынцинаджы? Цавæр архайды
− æппарынад æви æфтауынады фæрцы? Цæмæн?
Сабиты дзуаппытæ.
Æвдисæн фæйнæгыл − цыбыр фыст:
1 машинæ − 6
2 машинæ − ? 2 <
?
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Сабитæй исчи хынцинаджы схемæ æххæст кæны æвдисæн
фæйнæгыл, иннæтæ – сæ тетрæдты.
Хъ. Цал зынгхуыссынгæнæджы уыд дыккаг машинæйы.
С. Дыккаг машинæйы уыд 4 зынгхуыссынгæнæджы.
Хæслæвæрд № 2
Тетрады – бирæуæладзыгон хæдзары ныв. Алы рудзынджы раз дæр – скæнын кæй æмбæлы, ахæм нымаинаг. Рудзгуытæй иуы – зынгирвæзт. Хæдзары раз
– зынгхуыссынгæнæн машинæ. Йæ уæлæ фыст ис
нымæцтæ 1-æй 10-мæ. Кæцы рудзынджы стох кæнын
хъæуы
зынгирвæзтимæ
зынгхуыссынгæнджыты?
Скæн нымаинаг, нымаинаг баиу кæн дзуаппимæ, æмæ
зынгхуыссынгæнджытæ ахуыссын кæной бæллæхы арт.
Хæслæвæрд № 3
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Асинтæй даргъдæр кæцы у? Фæнысан æй кæн.
			

Хъ. Зынгирвæзты рæстæджы зынгхуыссынгæнджыты арæх
бахъæуы судзгæ агъуыстæй адæмы фервæзын кæныны
сæр. Фæздæгæй сæм сæ алыварс куы ницыуал фæзыны,
уæддæр уыдонæн уый сæ къухы бафты, уымæн æмæ хорз
арæхсынц сæ алфамбылай ориентаци кæнынмæ.
З/д/хъ «Сæмбырд кæн квадрат»
Дыууæ сабийæ алкæмæ дæр − къорды уаты пълан. Пъланыл стъæлфæй бæрæггонд у, хæслæвæрд цы ран æмбæхст
ис, уыцы бынат. Сабитæ ссарынц хæслæвæрд: æнæхъæн
квадрат цы хæйттæй хъуамæ саразой, уыдон, уыимæ −
алы сабимæ дæр разыны квадраты иу хай. Сабитæ сæ
хæйттæ баиу кæнынц æмæ уыйфæстæ квадраты фæзуат
сбæрæг кæнынц. Зæгъæм:
		
фыццаг
дыккаг
сабимæ
сабимæ
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд, квадраты хæйттæ
иумæ æрбамбырд кæнынц æмæ сын рауайы æнæхъæн квадрат.

		
С. Нæ квадраты фæзуат у 9.
Хатдзæг
Хъ. Цæуыл дзырдтам абон? Цæмæй зынгирвæзтæй хызт
уæм, уый тыххæй цы зонын хъæуы? Зындæр уæм кæцы
хæслæвæрд фæкаст? Цæмæн?
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Сабиты дзуаппытæ.
39-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Бæсты фидауц – сылгоймаг». (1-аг ах.)
Темæ: «Предметы бынатæрфыст тыгъдад æмæ фæзы».
Нысан:
– Тыгъдад æмæ фæзы ориентаци кæныны
арæхстдзинад. Предмет цы ран ис, уыцы бынат
ныхæстæй бацамонын. Згъæлгæ буаргъæдтæ барæнæй
куыд баргæ сты, уый практикон хуызы амонын.
Æфтауынад æмæ æмбарынадыл арæзт хынцинæгтæ.
– Рæзын кæнын сабиты тыгъдадон хъуыдыкæнынад,
комбинаторон зæрдæргъæвддзинад.
– Саби йæхицæн аргъ кæнын куыд зона æмæ йæ хъаруйыл куыд æууæнда, йæ алыварс адæммæ хæлар
цæстæй куыд кæса, афтæ йæ хъомыл кæнын. Чызгæн
æмæ лæппуйæн сæхи дарын куыд æмбæлы, уый сын
æмбарын кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: къурупа, къус, хъæрмхуыпхæрæн æмæ
цайцымæн уидгуытæ, геометрион фигурæты æмбырд.
Райуаринаг: хъæбæр гæххæтты сыф, геометрион фигурæты æмбырд (хъазт «Равæр мебель»-æн), тетрад, хуызджын кърандæстæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Кæй фылдæр уарзут зæххыл?
С. Мамæйы.
Хъ. Цæй тыххæй йæ уарзут?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Мадæлтæ сæ сывæллæтты тынг уарзынц, мæт сыл
кæнынц æмæ сыл алцыппæтæй дæр аудынц, хæринаг
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кæнынц, æфснайынц, æхсынц. Алы гыццыл чызг дæр
кæддæр сыстыр уыдзæн æмæ йæхицæн уыдзæн бинонтæ,
сабитæ, хæдзар, йæ хæдзары уый уыдзæн æфсин. Æцæг
сылгоймагæн йæ фезмæлæнтæ иууылдæр æфснайд æмæ
аив вæййынц. Мамæйæн æххуыс та чи хъуамæ кæна?
С. Йæ сабитæ, йæ сæрыхицау.
Хъ. Рæвдауæндоны та æфсиниуæг чи кæны?
С. Чызджытæ.
Хъ. Раст у, чызджытæ сæ бынæтты бафснайынц хъазæнтæ,
сихоры улæфты фæстæ сæ уæттæ рæсугъд бафснайынц,
лæппутæн дæр ма феххуыс кæнынц уат æфснайынмæ.
Д/хъ «Бафснай»
Хъомылгæнæг сабитæн исты цуматæ кæны, сæрмагонд
дзырдтæй («сæр», «бын», «рахизфарс», «галиуфарс» æмæ
а. д.) пайда кæны, афтæмæй. Зæгъæм:
«Дурын скъаппы сæр сæвæр».
Д/хъ «Хæдзары дзауматæ уаты равæр»
Алы сабимæ дæр − гæххæтты сыф (уаты фидæны схемæ)
æмæ, схемæйыл мебель чи нысан кæны, ахæм геометрион
фигурæтæ. Зæгъæм:
Хъомылгæнæг сын дзуры, æмæ сабитæ гæххæтты сыфыл
(уаты схемæ) геометрион фигурæтæ равæрынц. Зæгъæм:
къамод

		

къæлæтджын
стъол
айдæн

дуар

Хъ. Стъол ис уаты бæстастæу æмæ а. д.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Хæрз æнахъом сабиты дæр фæфæнды сæ мадæн феххуыс кæнын. Гыццыл Сослан иуахæмы сфæнд кодта
дидинджытæм базилын. Лæппу райста ’хсыр, райста дон
æмæ ныхъхъуыды кодта, цы сыл ныккæна, цы хуыздæр у?
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С. Дидинджытыл дон кæнын æмбæлы.
Хъ. Мæдинæ хуызджын кърандæстæй йæ мадæн дидинджытæ сныв кодта. Йæ бур уардитæ æмæ сырх даричинтæ
диссаджы рæсугъд рауадысты. Кæцы дидинджытæ
хуыздæр тæф кодтой?
С. Нывы дидинджытæ тæф нæ кæнынц, тæф æцæг
дидинджытæ кæнынц.
Хъ. Зæлинæйы бафæндыд йæ мады ’рбацыдмæ кас
сфыцын. Рецепты дзырдæуыд: касæн хъæуы 5 хъæрмхуыпхæрæн уидыджы къурупа. Зæлинæмæ та цайцымæн
уидыг йеддæмæ ницы уыд. Куыд ын баххуыс чындæуа?
Сабитæ сбæрæг кæнынц, иу хъæрмхуыпхæрæн уидыджы
цал цайцымæны цæуы къурупа, уый (2 цайцымæн уидыджы) æмæ сфæнд кæнынц, касæн цы къурупа хъæуы, уый
цайцымæн уидгуытæй сбарын.
Алы сабийы раз дæр − 10 фишкæйы. Иу саби бары къурупа,
иннæтæ фишкæтæ равæрынц, цæмæй сæ ма ферох уа, цал
уидыджы рабарстой, уый. Куыддæр сабитæ дыууæ фыццаг уидыджы рабарстой къурупа, афтæ сæм хъомылгæнæг
фарст радта.
Хъ. Цал фишкæйы æрæвæрын хъæуы?
С. Иу.
Хъ. Цы нысан кæны иу фишкæ? Æмæ а. д.
Фæстагмæ хъомылгæнæг æмæ сабитæ скæнынц хатдзæг:
Иу барæн баивæн ис иннæ барæнæй.
Тетрæдты куыст.
Хæслæвæрд № 1
Хынцинаг
Хъ. Сабитæ сæ хъазæнтимæ тезгъо кодтой. Аланмæ уыд 10
хъазæны, Батырадзмæ – 2 хъазæны къаддæр. Цал хъазæны
уыд Батырадзмæ?
Сабитæ хынцинаг схемæмæ гæсгæ скæнынц æвдисæн
фæйнæгыл æмæ сæ тетрæдты.
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Аланмæ –
Батырадзмæ – ? 2 <
Сконд
С. Батырадзмæ уыд 8 хъазæны.
Хъ. Æцæг сылгоймаг загъд кæнын æмæ хъæрæй дзурын йæ сæрмæ нæ хæссы, Уый вæййы хиуылхæцгæ æмæ
æгъдауджын. Куыд уæм кæсы, чызг хылкъахæг куы уа, йæ
хъæрæй-иу бæстæ йæ сæрыл куы сиса, уæд ын рæсугъд
схонæн ис?
С. Кæй зæгъын æй хъæуы, нæй.
Хъ. Æцæг сылгоймаг йæ дарæсæй дæр бæрæг фæдары.
Хæслæвæрд № 2 (комбинаторикæ)
Чызджыты ибкæтæ 3 ахорæнæй сахор, ахорæнты хуызтæ
фæлхат ма кæн, афтæмæй.
Хатдзæг
Хъ. Цы базыдтат абон ногæй? Хæслæвæрдтæй уæм
цымыдисагдæр кæцы фæкаст?
40-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Бæсты фидауц – сылгоймаг» (2-аг ах.)
Темæ: «Æбæрæг хай (æбæрæг бафтауинаг) агурыныл
арæзт хынцинæгтæ».
Нысан:
– Æбæрæг хай (æбæрæг бафтауинаг) агурыныл арæзт
хынцинæгтæ куыд кæнгæ сты, уый сабитæн амонын. Хъæугæ архайдæй пайда кæнынмæ арæхсын.
Хынцинæджы структурæ фæлхат кæнын. Мæйты
нæмттæ æмæ бæлвырд мæйтимæ баст æрдзон
фæзындтæ æмæ æхсæнадон царды цаутæ зæрдыл
æрлæууын кæнын. Нымайынмæ арæхсын; къуырийы
бонты нæмттæ зæрдыл дарын; алы мадзæлтты руаджы æнæхъæн хæйттыл дих кæнын; квадрат хæйттыл
дихгæнгæйæ æмæхгæд æмæ æнд. хæххытæй пайда
кæнын.
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– Логикон хъуыдыкæнынад, конструктивон зæрдæргъæвддзинад, ныхасы рæзт.
– Сæ алфамбылай адæммæ зæрдæхæларæй куыд
кæсой, æххуысхъуаг адæймагæн тæригъæд кæнын
куыд зоной, æрдзыл куыд аудой, сабиты афтæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: фæйнæг, мел.
Райуаринаг: хуызджын квадраттæ æмæ кърандæстæ, тетрад.
Ахуыры нывæст
Æвдисæн фæйнæгыл – къулылдаргæ къæлиндар.
Хъ. Цы мæй у ныртæккæ?
С. Мартъи.
Хъ. Афæдзы райдианæй нымайгæйæ, мартъи кæцы мæй у?
С. Æртыккаг.
Хъ. Зæгъут-ма йын йæ сыхæгты.
С. Февраль йæ разæй цæуы, апрель – йæ фæстæ.
Хъ. Цавæр бæрæгбон вæййы мартъийы?
С. 8 мартъи – Сылгоймæгты æппæтдунеон бон.
Хъ. Къуырийы бонтæй кæцымæ хауы?
Сабитæ къæлиндармæ гæсгæ дзуапп дæттынц
фæрстытæн.
Хъ. Цæмæй нæ мадæлтæ æмæ нæ нанаты зæрдæ барухс
кæнæм, уый тыххæй бæрæгбонмæ хъуамæ нæхи хорз
бацæттæ кæнæм. Цы хуызы?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Сæйрагдæр – цæмæй нын бæрæгбон рохуаты ма аззайа,
уый тыххæй хъуамæ рæстæг зонæм æмæ дзы ориентаци
кæнæм. Сбæрæг кæнæм нæ арæхстдзинад хынцинæгты
руаджы.
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Хынцинаг № 1
Гыццыл Агуындæйыл цæуы 3 уалдзæджы, 3 сæрды, 3
фæззæджы æмæ 3 зымæджы, Сосланыл та – 3 азы. Дыууæ
сабийæ хистæр чи у?
Сабиты дзуаппытæ.
Хынцинаг № 2
Хъазыбег рæвдауæндоны нæ уыд къуырисæрæй
майрæмбонмæ, Сослан та – 5 боны. Дыууæ сабийæ фылдæр бонтæ чи фæуагъта?
Сабиты дзуаппытæ.
Хынцинаг № 3
Агуындæ цæры 5-æм уæладзыджы, Сосланы фатер ис
Агуындæйы фатеры бынмæ, Хъазыбег та цæры Агуындæйæ
1 уæладзыг дæлдæр. Кæцы уæладзыджы цæрынц Сослан
æмæ Хъазыбег?
Сабиты дзуаппытæ.
Хынцинаг № 4
Агуындæйы мадæн ис 1 фæныкхуыз æмæ 1 æрвхуыз къаба,
Хъазыбеджы мадæн та − 1 урс æмæ 1 морæ. Цал къабайы
ис мадæлтæн? Урс къабатæ цал сты? Цал къабайы сты
æдæппæтæй?
Тетрæдты куыст
Хынцинаг № 5
Хъ. Сосланы мадæн уыди рæсугъд фæрдгуытæ 10 стыр
фæрдыгæй. Иуахæмы йын сæ хал аскъуыд, æмæ фæрдгуытæ
æрызгъæлдысты. Сослан ма дзы 7 бæргæ ссардта, фæлæ
иннæтæ фесæфтысты. Цал фæрдыджы фесæфтис?
Хынцинаджы анализ.
Хъ. Цæй тыххæй дзырдæуы хынцинаджы?
С. Фæрдгуыты тыххæй.
Хъ. Æдæппæтæй цал фæрдыджы уыдысты?
С. Æдæппæтæй уыдысты 10 фæрдыджы.
Хъ. Цы сыл æрцыд?
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С. Зæхмæ æрызгъæлдысты.
Хъ. Цал дзы фесæфт, уый бæрæг у?
С. Нæу, «цалдæр» дзы фесæфт, зæгъгæ, дзырдæуы хынцинаджы.
Хъ. Фæрдгуытæй ма цал ссардтой?
С. 7 фæрдыджы.
Хъ. Зындгонд нын цы у, хæйттæ æви æнæхъæн?
С. Зындгонд у æнæхъæн æмæ иу хай.
Хъ. Зындгонд нын цы нæу, хай æви æнæхъæн?
С. Зындгонд нын нæу иннæ хай.
Хъ. Куыд ын ис базонæн?
С. Æнæхъæнæй раппарын хъæуы, зындгонд чи у, уыцы хай.
Хъ. Фæрдгуытæй куы фесæфт, уæд къаддæр фесты æви
фылдæр?
С. Къаддæр.
Хъ. Сконды цавæр нысанæй спайда кæндзыстæм (« + »
æви « – ») ?
С. Æппарынады нысанæй − « – ».
Хъ. Цавæр нымæц æппардзыстæм?
С. Æнæхъæнæй æппардзыстæм хай, ома 10-æй æппардзыстæм 7.
Хъ. Хайæ æнæхъæн аппарæн ис?
С. Нæй, уымæн æмæ хайæ æнæхъæн стырдæр у.
Сабитæ фыссынц фæйнæгыл æмæ тетрæдты:
10 – 7 = 3
0
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Хынцинаг № 6
Мамæйæн бæрæгбонмæ балæвар кодтой стыр квадратон
торт. Торт адих кодтой 8 æмиас хайыл. Хæйттæн сæ
фылдæр хæрд æрцыдысты, фæлæ ма дзы 3 баззад. Торты
цал хайы æрцыдис хæрд?
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Хъ. Куыд адихгæнæн ис квадрат 8 æмиас хайыл?
Сабитæн сæ бон у гæххæтты сыфæй спайда кæнын. Алы
мадзæлттæй йæ куы дыдæгътæ кæной, уæд квадрат 8
хайыл адих кæнынæн алыхуызон варианттæ ссардзысты.
Варианттæ хъомылгæнæг æвдисæн фæйнæгыл сныв кæны.
Хатдзæг. Квадрат алы мадзæлттæй куы бадыдæгътæ
кæнай, уæд дзы рауайдзæн кæнæ æмиас расткъуымæгтæ,
кæнæ – æмиас æртæкъуымæгтæ.
Д/хъ «Адихтæ кæн квадрат»
Алы сабимæ дæр – фæйнæ дыууæ квадраты æмæ
кърандæстæ.
Хъ. Иунæг хаххæй квадрат 2, 3, 5 æнæмиас хайыл
адихгæнæн ис?
Уыцы фарстæн дзуапп раттыны тыххæй сабитæ
хæххытæ ныккæннынц квадраттыл. Квадраттæ 2 хайыл æнцонæй адих кæндзысты, фæлæ сæ 3 æмæ 5 хайыл
адих кæнын нæ базондзысты, æмæ сын уæд хъомылгæнæг
хъуамæ феххуыс кæна.
		

Хъ. Хæххыты хуызтæ ма хъуыды кæнут? Цавæртæ
вæййынц?
С. Хæххытæ вæййынц æмæхгæд æмæ хуымæтæг.
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Сабитæ сæ хъомылгæнæгимæ иумæ лæмбынæг æркæсынц
квадраттæм æмæ скæнынц хатдзæг: квадрат 3 æмæ 5
хайыл адихгæнæн ис æмæхгæд зылын хæххыты руаджы
(зылд. Дæргъдымбыл æмæ а. д.). Сабитæ адих кæнынц
квадраттæ 2 æмæ фылдæр хæйттыл æмæ сæ равæрынц
æвдисæн фæйнæгыл.
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Хъ. Фæстаг квадрат цал хайыл дихгонд у?
С. 8 хайыл.
Хъ. Йæ мидæг цы ныв рауад, уый уын уæ зæрдыл ницы
æрлæууын кæны? Цавæр цифрæйы хуызæн у?
С. Цифрæ 8-ы хуызæн.
Хатдзæг
Хъ. Цифрæ 8 уын уæ зæрдыл цы бæрæгбон æрлæууын
кæны?
С. 8-æм мартъи – сылгоймæгтæ æмæ уалдзæджы бæрæгбон.
Хъ. Сæйраг у – мады уарзын æмæ йын æрмæст уыцы
бæрæгбоны рæстæг нæ, фæлæ алы бон дæр йæ къух рог
кæнын.
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41-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Уалдзæг лæвæрттæ уары».
Темæ: «Халдихтæ исын».
Нысан:
– Сабитæн бацамонын, фæйнæгæй халдихтæ
исын куыд хъæуы тетрæдтæм, уый. Нымайыны
арæхстдзинад. Афæдзы афонтæ æмæ геометрион
фигурæтæ зонын, фæзы, тетрады ориентаци кæнын.
– Рæзын кæнын тыгъдадон хъуыдыкæнынад,
мысæнуат, конструктивон зæрдæргъæвддзинад, ныхас.
– Кæрæдзиимæ сын зæрдæхæлар ахастытæ куыд уа,
сабиты афтæ хъомыл кæнын, биноныг куыстыл сæ
ахуыр кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ.
Цæстуынгæ: фæйнæг, мел.
Райуаринаг:
кърандæстæ,
тетрад,
геометрион
фигурæтæ (кæрдæгхуыз зылдтытæ, дæргъдымбылтæ,
æртæкъуымæгтæ); 9 стыр квадратыл хахгонд сыфсхемæ; фæзон хæдзæрттæ цифрæтимæ (1-æй 10-мæ) сæ
уæлхæдзæрттыл.
Ахуыры нывæст
Хъ. Афæдзы афонтæй кæцы у ныртæккæ?
С. Уалдзæг.
Хъ. Цæмæй йæ базыдтат?
С. Къæлиндармæ гæсгæ.
Хъ. Уалдзæджы фыццаг мæй цы хуыйны?
С. Мартъи.
Хъ. Уалдзæджы æрдз райхъал вæййы, æмæ адæм сæ
цæхæрадæтты истытæ садзын райдайынц. Сымахæй дæр
искæй куы бафæнда дидинджытæ ныссадзын, дыргътæ
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æмæ халсартæ æрзайын кæнын, уæд цы хъуамæ зона?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Уымæй уæлдай ма хъуамæ зонай дæ куыстæн пълан
скæнын æмæ уымæ гæсгæ архайай.
Д/хъ «Сис халдих»
Æвдисæн фæйнæгыл − дидинджытæ садзыны схемæ.
Сабитæ кæрдæгхуыз фигурæты руаджы схемæйы халдих кæнынц гæххæттыл, схемæйы чырæг æмæ гæххæтты
чырæг æмхуызон цыма сты, афтæ нымайгæйæ. Алы
сабимæ дæр ис: кæрдæгхуыз зылдтытæ, дæргъдымбылтæ,
квадраттæ æмæ æртæкъуымæгтæ – алыхуызон къутæрты схематикон фæлгонцтæ.
Хъ. Схемæйыл дидинджыты татха (клумба) æвдыст цæуы
стыр зылды хуызы. Цавæр фигурæтæ ис татхайы мидæг?
С. Æртæкъуымæг.
Хъ. Йæ алфамбылай та?
С. Дæргъдымбылтæ æмæ зылдытытæ.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Цыма айдæнæй зыны, чырæгтыл афтæ нывы халдих скæн.
		

Хæслæвæрд № 2
Графикон диктант.
Хъ.1 чырæг уæлæмæ, 2 чырæджы рахизæрдæм, 2 чырæджы
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дæлæмæ, 2 чырæджы галиуæрдæм, 1 чырæг уæлæмæ.
Цавæр фигурæ нæм рауадис?
С. Рауадис нæм квадрат.
Хæслæвæрд № 3
Скæн нывы халдих чырæгтыл.
		

П/Д/хъ «Дзуарса-нолтæ»
Сабитæ дыууæ къордæй ерыс кæнынц: чи тагъддæр
баххæст кæндзæн чырæгтæ схемæмæ гæсгæ.

		
Хæслæвæрд № 4
Алы сабимæ дæр − гæххæтты сыфыл нывгонд бирæуæладзыгон хæдзар, йæ уæлхæдзарыл − цифрæ.
Алы мадзæлттæй саразут ацы нымæц дыууæ къаддæр
нымæцæй æмæ сæ уæладзгуыты æрцæрын кæнут. Зæгъæм:
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Д/хъ «Лæмбынæг кæс»
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Сæвæр нысæнттæ цифрæтæм гæсгæ.
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Хатдзæг
Хъ. Цы базыдтат абон ногæй? Уæ зæрдæмæ тынгдæр цы
фæцыд?
Сабиты дзуаппытæ.
42-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Уалдзæг сбуц кодта лæвæрттæй».
Темæ: «Æртыгæйттæй нымад».
Нысан:
– Рæзын кæнын нымайыны арæхстдзинад.
Æртыгæйттæй нымад, нымæцон тынæй пайдагæнгæйæ. Хынцинæгтæ кæнын. Барæны руаджы
лыггæгты дæргъ барын. Алыхуызон фигурæты симметрийы сæмæн.
– Рæзын кæнын логикон хъуыдыкæнынад, мысæнуат,
фæлгæнæн, ныхас.
– Æрдзы фæзындтæ зонын æмæ сæм хъус дарын.
Иннæ сабиты ныхас æмæ уынаффæтæм æрыхъусын
зонын, барон уæвын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: 3 нывы (рагуалдзæг, уалдзæг йæ тæмæны
бацыд, уалдзæджы кæрон), нымæцон тын; 4 зылды:
сырх, бур, урс æмæ кæрдæгхуыз, нымæцон тын тæрхъусы
силуэтимæ (фишкæ).
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Райуаринаг: Кюизенеры къæцæлтæ барæн нымæц
3-имæ, алы дæргъ уадздзæгтæ, кърандæстæ, тетрæдтæ, 12
фишкæйы.
Ахуыры нывæст
Хъомылгæнæг æвдисы уалдзæджы темæйыл 3 нывы:
рагуалдзæг, уалдзæг йæ тæмæны бацыд, уалдзæджы
кæрон. Сабитæ сæ хъуамæ кæрæдзи фæстæ равæрой логикон уагыл.
Хъ. Цал нывы сты?
С. Æртæ.
Хъ. Уалдзæджы мæйтæ зонут?
С. 3 сты: мартъи, апрель, май.
Хъ. Ацы нывтæй мартъимæ кæцы хауы? Иннæ та?
Æртыккаг ныв та?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Æркæсут-ма нывтæм иу хатт æмæ ранымайут уалдзæджы æууæлтæ æмæ, уалдзæг нын цы лæвæрттæ
æрбахаста, уыдон. Нымæцон тыныл цы тæрхъус бады,
уый нын феххуыс кæндзæн сæ банымайынмæ − уæ алы
дзуаппы фæстæ дæр-иу дарддæр абаддзæн.
Алы саби дæр уалдзæджы исты æууæл фæзæгъы æмæ
тæрхъусы иу къахдзæф фæфалдæр кæны. Фæстагмæ
тæрхъус бахæццæ вæййы нымæц 12-мæ. Сабитæ æмдзæгъд
кæнынц æмæ нымайынц: 1-æй 12-мæ æмæ 12-æй 1-мæ.
Хъ. Тæрхъусæн йæ бон у иу нæ, фæлæ æртæ-цыппар
къахдзæфы дæр агæпп кæнын. Анымайæм-ма 12-ы онг
3-гай къахдзæфтæй.
Сабитæ нымайынц. Сæ иу хæслæвæрд æххæст кæны
æвдисæн фæйнæгыл.
Хынцинаг № 1
Хъ. 3 лæппын цъиуы, семæ − 3 лæппын мысты,
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Семæ ма ноджы 3 хъæлдзæг хъыбылы
Сæумæраджы разгъордтой хæдзарæй æрдузмæ.
Анымайут-ма, цал уыдысты æдæппæтæй.
Хынцинаг № 2
Хъ. Æртæ ’мæ ’ртæ уыдзæни цас?
«Нæ зонын æз», − зæгъы Ботас,
Йæхи йын æхснырсæг ысбырста,
Æмæ… (6 хатты) ныхснырста.
Хынцинаг № 3
Хъ. Рæвдауæндонæн дуканийы балхæдтой хъазæнтæ:
3 бæхы, 3 портийы, 3 машинæйы æмæ 3 тæлыйа.
Цал хъазæны балхæдтой æдæппæтæй?
Хынцинаг № 4
Хъ. Сабитæ кæрæдзи фæдыл 4 рæнхъæй слæууыдысты.
Алы рæнхъы дæр уыдис фæйнæ 3 сабийы. Цал сабийы
уыди рæнхъыты æдæппæтæй?
Сабитæ хынцинаг скæнынц фишкæты руаджы.
1		
2		
3		
4
0		
0		
0		
0
0		
0		
0		
0
0		
0		
0		
0		
Д/хъ «Сбар-ма»
Сабитæ ссарынц Кюизенеры къæцæлты ’хсæн, 3 фыст
кæуыл ис, ахæм барæн къæцæл æмæ барынц гауызыл калд
лыггæгтæ.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Д/хъ «Чи цырддзастдæр у»
3−5 секундмæ сабитæ хъуамæ сæ зæрдыл бадарой 3 зылды æмæ 9 квадраты равæрды уаг æмæ йæ, сæ тетрæдты
сын хъомылгæнæг рагацау цы квадраттæ скодта, уыдоны
сныв кæной.
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Хъомылгæнæг сын уыйфæстæ ногæй равдисы хуызæгтæ,
æмæ сабитæ сбæрæг кæнынц, хæслæвæрд раст скодтой
æви нæ, уый.
Хъ. Æдæппæтæй цал зылды сныв кодтат?
Хъ. Æдæппæтæй – 9 зылды: 3 хæслæвæрды фæйнæ 3
зылдимæ.
Хæслæвæрд № 2
Дидинджытæ Соберите группы по 3 цветка разного цвета.
Сколько всего цветов? Посчитайте их тройками.
Хæслæвæрд № 3
8 10
2 4
1 3
7
3 6
12
			
Хæслæвæрд № 4
?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
		
Хынцинаг
Хъ. Лæппу æмæ чызг хæссынц дон, цæмæй боцкъа байдзаг
кæной. Чызг æрбахаста 3 ведрайы, лæппу та – чызгæй 3
ведрайы фылдæр. Цал ведрайы æрбахаста дон лæппу?
Хынцинаджы анализ.
Хъ. Цал ведрайы æрбахаста чызг дон? Лæппуйы тыххæй
цы загъд ис хынцинаджы?
Цы хъæуы сбæрæг кæнын хынцинаджы? Цавæр архайды
руаджы аразгæ у хынцинаг, æфтауынады æви æппарынады?
Цæмæн?
Цыбыр фыст хъæугæ нымæцтæй баххæст кæн æмæ ныффысс сконд.
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Цыбыр фыст.
Ч −
ведрайы
Л −? 3>
Сконд.
+=
Дзуапп:  ведрйы дон.
Хæслæвæрд 5
Алы фигурæйæн дæр йæ симметрийы сæмæн æрхахх кæнут
æмæ сахорут фигурæтæ.
		
Хатдзæг
Хъ. Ногæй цы базыдтат абон? Цымыдисагдæр уæм цы
фæкаст?
Сабиты дзуаппытæ.
43-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Ирыстоны Сырх чиныг».
Темæ: «Дыккаг дæсæджы нымæцты арæзт».
Нысан:
– Дыккаг дæсæджы нымæцты арæзты хицæндзинад,
нымайыны
арæхстдзинад
сфидар
кæнын.
Хынцинæгтæ æмæ нымаинæгты сконд; геометрион
фигурæтæй пайдагæнгæйæ хæйттæй фигурæтæ аразын.
– Рæзын кæнын логикон хъуыдыкæнынад, лæмбынæг
кæсын-хъусыны хъомыс æмæ а. д.
– Алфамбылай дунемæ хæдзардзин цæстæй кæсын
æмæ йыл аудын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: нымæцон асин, нымæцтæ 1-æй 20-мæ æртæ
хуызы нывтыл.
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Райуаринаг: тетрад, хуызджын кърандæстæ, нымайæн
машинкæтæ, хъазт «Танграм».
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, мах сымахимæ дзæвгар чингуытæ
бакастыстæм. Ирыстоны Сырх чиныджы кой искуы фехъуыстат? Цæй тыххæй у, куыд уæм кæсы?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Чингуыты фæрцы алцы базонæн дæр ис. Сырх чиныг нын амоны æрдзыл аудын, зæххыл алы зайæгхал, алы
цæрæг уды нымæц дæр зонын. Цæмæй сæ банымайай, уый
тыххæй та хъæуы математикæ хорз зонын.
Д/хъ «Нымæцон асин»

			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Хъ. Цы уынут фæйнæгыл?
С. Нымæцон асин.
Хъ. Цал къæпхæны ис нымæцон асинæн? Фæд-фæдыл сæ
банымайут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Ацы асин цæмæн хонынц нымæцон?
С. Уымæн æмæ йыл нымæцты радæвæрд уынæм.
Хъ. Алы фæсдзæуæг нымæц дæр йæ раздзæуæг нымæцæй
цал иуæджы фылдæр у?
С. Иу иуæг.
Хъ. Æппæты къаддæр нымæц кæцы у нымæцон асиныл?
С. 1.
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Хъ. Равдисут-ма нымæц 2.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Æппæты стырдæр нымæц та кæцы у ?
С. 10.
Хъ. Равдисут-ма нымæц 5.
Хъ. Куыд базыдтат, уый нымæц 5 у, уый?
С. Уадздзагыл 5 квадраты ис, æмæ уымæй.
Хъ. Тынг раст. Цæй хуызæн у нымæцон асин?
С. Нымайæн машинкæйы хуызæн у.			
Д/хъ «Нымайæн машинкæтæ»
Сабитæй алкæмæ дæр – «нымайæн машинкæ».
Хъ. Равдисут-ма нымæц 10 нымайæн машинкæйыл. Цал
квадраты дзы ис?
С. 10 квадраты.
Хъ. Æндæрхуызон ма куыд схонæн ис нымæц 10?
С. Иу дæсæг.
Хъ. Бафтаут-ма 10-мæ иу (дыууæ, æртæ æмæ а. д.) квадрат.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цавæр нымæц уæм рауад?
С. 11 (12, 13 æмæ а. д.).
Хъ. Алыхатт дæр дæсæгмæ æфтауæм нымæц 1, 2, 3…
Фыссын та куыд хъæуы уыцы нымæцтæ?
С. Дæсæг нысангонд цæуы 1-æй æмæ йын йæ фарсмæ
иуæгтæ фыссæм.
З/д/хъ «Къахвæндагыл ауай»
Сабитæ 3 командæйы скæнынц, «1, 2, 3» ранымайынц,
афтæмæй. Алы командæ дæр йæхицæн равзары кусæн
стъол. Зæгъæм: сырх, бур кæнæ кæрдæгхуыз. Командæтæ
дæр хæссынц уыцы хуызты нæмттæ.
Хъ. Гауызыл – алыхуызон карточкæтæ нымæцтимæ,
уæхæдæг сæ уынут. Алы командæ дæр хъуамæ йæхи
хуызæн (сырх, бур кæнæ кæрдæгхуыз) къахвæндагыл
ацæуа нымæцтæм гæсгæ æмæ, цы уагыл æвæрд сты, уый
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раиртаса. Къахвæндаджы иннæ кæрон ссардзыстут иннæ
хæслæвæрд.
(1-аг) къахвæндаг – къайон нымæцтæ 2-йæ 20-мæ;
2-аг) къахвæндаг – æнæкъай нымæцтæ 1-æй 20-мæ;
3-аг) къахвæндаг – æртыгæйттæй нымад 20-мæ, ома
нымæцтæ: 3, 6, 9, 12, 15, 18.)
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд, къахвæндаджы
кæрон – тæрхъус, рувас æмæ доныхъазы фæлгонцтæ хъазт
«Танграм»-æн.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Цæгат Ирыстоны цæрæгойты нывтæ.
Сахор нывтæ, нымаинæгты дзуаппыты хуызæн кърандæстæй:
10 + 1 – цъæх
10 + 2 – æрвхуыз
10 + 3 – морæ
10 + 4 – кæрдæгхуыз
10 + 5 – бур
10 + 6 – сырх
10 + 7 – урс
10 + 8 – сау
10 + 9 – бурсырх (оранж)
Хæслæвæрд № 2
?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
		
Хынцинаг № 1
8 лæппын æхсæрæджы æмбæхстытæй хъазыдысты.
Цалдæрæй сæхимæ куы алыгъдысты, уæд ма дзы 5 баззад.
Цал лæппыны алыгъди сæхимæ?
Хынцинаджы анализ.
Хъ. Цал лæппыны хъазыд æмбæхстытæй? Цал лæппыны
ма баззад хъазгæйæ, се ’мбæлттæ куы алыгъдысты, уæд?
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Цы хъæуы сбæрæг кæнын хынцинаджы? Цавæр архайды
фæрцы кæнгæ у хынцинаг, æфтауыны æви æппарыны?
Цæмæн?
Хъæугæ нымæцтæй баххæст кæнут хынцинаджы цыбыр
фыст æмæ скæнут хынцинаг.
Цыбыр фыст
Хъазыдысты − æхсæрæджы
Баззадысты − æхсæрæджы
Алыгъдысты − æхсæрæджы
Хъ. Цал лæппын æхсæрæджы алыгъди сæхимæ?
Сконд.
−=
Дзуапп:  лæппын æхсæрæджы.
Хынцинаг № 2
Хъ. Бæласы къалиуыл абадтысты митмитгæнджытæ æмæ
дзывылдартæ.
Дзывылдартæ уыдысты 5, митмитгæнджытæ – уыдонæй 2
фылдæр.
Цал митмитгæнаджы бадтис бæласыл?
?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
		
Хынцинаджы анализ.
Хъ. Цал дзывылдары абадтис къалиуыл? Цы у бæрæг
митмитгæнджыты тыххæй?
Цы сбæрæг кæнын хъæуы хынцинаджы? Цавæр архайды
фæрцы кæнгæ у хынцинаг, æфтауыны æви æппарыны?
Цæмæн?
Хъæугæ нымæцтæй баххæст кæнут хынцинаджы цыбыр
фыст æмæ скæнут хынцинаг.
Цыбыр фыст
Дзывылдæрттæ −
Митмитгæнджытæ − ?, а 2 >
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Хъ. Цал митмитгæнаджы абадтис?
Сконд
+=
Дзуапп: − митмитгæнаджы.
Хъ. Сывæллæттæ, мæргътæ нын цы пайда хæссынц, уый
зонут?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Мæргътæй бирæтæ хаст æрцыдысты Ирыстоны Сырх
чиныгмæ. (Æвдисы сын сæ нывтæ, сæ нæмттæ сын дзуры,
афтæмæй.)
Хатдзæг
Хъ. Уынут, цас ногдзинæдтæ базонæн ис чиныгæй!
Цымыдисагдæр уæм цы фæкаст?
44-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Ирыстоны Сырх чиныг».
Темæ: «Хынцинæгтæ кæнын».
Нысан:
– Хынцинаг цы у æмæ йæ куыд кæнын хъæуы,
уый сабитæн дарддæр амонын. Кæрæдзи фарсмæ
лæууæг нымæцты бастдзинад æмæ ахастытæ; сыхаг
нымæцтæ; нымайыны арæхстдзинад. 20-ы онг нымад.
– Алывæрсыг хъуыдыкæнынад, хæдиртæст, лæмбынæгдзинад, ныхасы рæзт.
– Алфамбылай дунейыл æнувыддзинад, хæдзардзин
ахаст æмæ аудындзинад.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: ныв (хынцинæгтæ хъуыды кæнынæн
æххуысы фæрæз), хуызджын геометрион фигурæтæ нымæцтимæ (10-æй 20-мæ); 2 сыфы цæрæгойы фæлгонцимæ,
2 мольберты.
Райуаринаг: тетрад, кърандæстæ.
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Ахуыры нывæст

Хынцинаг № 1
Хъ. Дыргъдоны уыдис 9 зæронд бæласы, фарон дзы 8
акалдтой. Цал бæласы ма баззадис дыргъдоны?
Сабиты дзуаппытæ.
Хынцинаг № 2
Хъ. Æхсæрæгмæ йе 3 лæппыны сæ мæрайы раз æнхъæлмæ
кастысты. Уалынмæ сæ мад фæзынд 9 æхсæримæ æмæ
сын сæ æмхуызон айуæрста. Цал æхсæры æрхауд æртæ
лæппынæй алкæмæ дæр
С. Фæйнæ 3 æхсæры.
Хынцинаг № 3
Хъ. Дыууæ хъазы нæ сæрты тæхынц, иннæ æртæ −
æврæгъты бынты, фондзæй та суадоны был æрбадтысты.
Цал уыдысты хъазтæ æдæппæтæй?
С. Æдæппæтæй хъазтæ уыдысты 10.
Хъомылгæнæг æвдисы цæрæгойты ныв: 1 сау сæгъ æмæ 9
дзæбидыры цæхх сдæрынц.
Сабитæ нывмæ гæсгæ хынцинаг æрхъуыды кæнынц,
хъомылгæнæг сæм фæрстытæ дæтты, афтæмæй.
Хъ. Сау сæгътæ цал уыдысты? Дзæбидыртæ цал уыдысты?
Цы сбæрæг кæнын хъæуы хынцинаджы? Цавæр архайды
фæрцы кæнгæ у хынцинаг, æфтауыны æви æппарыны?
Цæмæн?
Сабитæ дзуапп дæттынц фæрстытæн, нымæцон тын
æмæ цыбыр фыстæй пайдагæнгæйæ.
Цыбыр фыст
Сæгътæ − 
Дзæбидыртæ − 
Æдæппæтæй − ?
?
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Сабитæ фыст баххæст кæнынц нымæцтæй.
Сконд
+=
Дзуапп:  цæрæгойтæ æдæппæтæй.
З/д/хъ «Æрæмбырд кæн дуртæ»
Гауызыл − дурты нывтæ (сабиты нымæцмæ гæсгæ).
Дуртæн ис геометрион фигурæты формæ. Сæ ас æмæ
хуыз − алыхуызон.
Сабитæ сисынц фæйнæ «дуры». Алы «дурæн» дæр йæ
чъылдымыл фыст ис нымæц (10-æй 20-мæ).
Сабитæ рæнхъæй слæууынц, алы саби дæр фæзæгъы йæ
нымæц, йæ нымæцы сыхаг нымæцтæ, йæ нымæцæй 1
фылдæр кæнæ 1 къаддæр нымæцтæ. Уыйфæстæ сабитæ
дыууæ къордыл адих вæййынц: къайон æмæ æнæкъай
нымæцты командæтæ. Æндæр хъазтмæ рахизынц.
Д/хъ «Байуар хæрхытыл»
Хъ. Æркæсут-ма уæ «дуртæм». Цавæр æууæлтæм гæсгæ сæ
ис хæрхытыл байуарæн?
Сабитæ сæ дуртæ скъордтæ кæнынц алыхуызон æууæлтæм гæсгæ (формæ, хуыз, ас). 			
Д/хъ «Цавæр цæрæгой у?»
Хæслæвæрдтæ алы командæйæн дæр: ватманы сыфтæ
кæуыл ис, дыууæ ахæм мольберты. Ватманыл – стъæлфытæ,
алы стъæлфы раз дæр – нымæц: нымæцтæ радæвæрдæй
баиу кæнын хъæуы. Рамбулы, хæслæвæрд раст чи сæххæст
кæны, уыцы командæ. Сабитæ хъæрæй фæзæгъынц, сæ
мольбертыл цы цæрæгойты фæлгонц рауад, уый ном.
Нымæцтæ райсын хъæуы 1-æй 20-мæ.
Сабитæ стъолты уæлхъус æрбадынц.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Хынцинаг
Сабитæ кæсынц нывмæ æмæ афтæмæй хъуыды кæнынц
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хынцинаг.
Нывы: 6 зæрватыччы бадтысты телыл, æмæ дзы 3 атахт.
Цал ма дзы баззад?
Цыбыр фыст
Уыдис − зæрватыччы.
Атахтис − зæрватыччы.
Баззадис ? зæрватыччы.
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Сконд
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Дзуапп:  зæрватыччы.
Хæслæвæрд № 2
				

8

9

Хъ. Радæвæрд нымадæй кæцы каухалæнтыл бадынц
мæргътæ? Цал каухалæны сты æдæппæтæй? Цал сты
мæргътæ æдæппæтæй?
Хæслæвæрд № 3
Къæцæлтæй саразут нывы фигурæйы хуызæн. Къæцæлтæй
2 айсут, цæмæй уæм рауайа 4 квадраты.

Дзуапп:
		
Хæслæвæрд № 4
Лабиринт – цæрæгойтæ алырдыгæй тындзынц сæ холлагдонмæ.
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Хъ. Цæрæгойты сæ холлагдонмæ бахæццæ кæн.
Хатдзæг
Хъ. Цы базыдтат абон ногæй? Æрдзыл куыд аудын хъæуы?
45-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Чиныг – нæ хорз хæлар æмæ нæ
ахуыргæнæг».
Темæ: Параллелепипед.
Нысан:
– Бæрцуатон фигурæты æмбарынад сабитæн
дарддæр æргом кæнын. Параллелепипед. Нымайын, хынцинæгтæ кæныны арæхстдзинад. Цыфæнды
предмет дæр æнæхъæны хай кæй у, уыцы æмбарынад.
– Рæзын кæнын фæзы, тетрады ориентаци кæныны,
геометрион фигурæтæй исты саразыны арæхстдзинад,
уæрæхдæр кæнын конструктивон хъуыдыкæнынад
æмæ сфæлдыстадон фæлгæнæны арæнтæ.
– Чиныгæн аргъуыц куыд кæной æмæ йæм арæхстгай
куыд æвналой, сабиты афтæ ахуыр кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: конус, куб, цилиндр, пирамидæ, призмæ,
тымбылæг, параллелепипед; исты мигæнæн змисимæ;
фæйнæг, мел, бæрцуатон фигурæты хаххыгтæ.
Райуаринаг: чиныг, тетрад, кърандас, кубиктæ.
				
Ахуыры нывæст
				
З/д/хъ «Абар»
Сабитæ райсынц фæйнæ чиныджы.
Хъ. Уадз æмæ дыууæ чиныджы фембæлæнт, сымах та сын,
хуызæн цæмæй сты æмæ хицæн цæмæй кæнынц, уый
радзурдзыстут. (Фæрстыты руаджы æххуыс кæны
сабитæн.)
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Хъ. Хуызæй цавæр сты? Асæй стыр сты æви гыццыл?
Уæззау сты æви рог? Нывтимæ сты æви нæ? Æмæ а. д.
Сабитæ алыхуызон æууæлтæм гæсгæ (ас, хуыз, бæзн æмæ
а. д.) чингуытæй хæрхытæ аразынц.
Хъ. Ноджы ма куыд равæрæн ис чингуытæ тæрхæджытыл
библиотекæйы?
Сабитæ дзурынц сæ варианттæ æмæ афтæмæй æвæрынц
чингуытæ тæрхæджытыл.
Д/хъ «Базон-ма»
Стъолыл − бæрцуатон геометрион фигурæтæ: тымбылæг
æмæ параллелепипед.
Хъ. Бæзджын чиныг уæм ацы фигурæтæй кæцыйы хуызæн
кæсы?
С. Уæртæ агуыридуры æнгæс чи у, уый хуызæн.
Хъ. Агуыридуры хуызæн уæм чи кæсы, уыцы бæрцуатон
фигурæ хуыйны параллелепипед .
Сабитæ æмхъæлæсæй зæгъынц: «Параллелепипед» æмæ
йын уыйфæстæ хуылыдз змисыл йæ фæрсты халдихтæ
кæнынц. Æвдисæн фæйнæгыл та сын сæ хаххыгтæ
равæрынц.
С. Алы ас расткъуымæгтæ нын дзы рауад.
Хъ. Бæгуыдæр. Уый у параллелепипеды хаххыг: разæй,
иуварсæй æмæ уæле кæсгæйæ.

			
Д/хъ «Ссар дæ хæдзар»
Хъ. Ныр сымах геометрион фигурæтæ сæ хаххыгтæм
гæсгæ агурын зонут. Нæ зæрдыл æрлæууын кæнæм, цы
бæрцуатон фигурæтæ зонут, уыдон.
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Алы саби дæр иу фигурæ райсы æмæ йын йæ ном фæзæгъы.
Уыйфæстæ йын йæ хаххыг ссары æмæ йын æй йæ фарсмæ
æрæвæры.
Д/хъ «Банымай»
Хъомылгæнæг æвдисы бæрцуатон фигурæтæй конд амаддзаджы ныв-схемæ. Сабитæ банымайынц фигурæтæ æмæ
скæнынц нывы амаддзаджы халдих.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Хъ. Бæрцуатон фигурæ хаххыгимæ баиу кæн.

		
Хæслæвæрд № 2
Фатæджы фæдыл цæугæйæ раирвæз лабиринтæй æмæ чиныг бакæс.
Хæслæвæрд № 3
Урс фигурæты ’хсæн ссар, хуызджын квадраты чи
бацæудзæн, ахæмтæ, æрмæст, кæрæдзи куыннæ ’хгæной,
афтæ.
		

Хæслæвæрд № 4
Хынцинаг
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Сашæ фыццаг сахуырста 6 нывы, стæй та ма ноджы – 3
нывы. Цал нывы сахуырста Сашæ æдæппæтæй?
Цыбыр фыст
?
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Уыдис − нывы
Сахуырста − нывы
Æдæппæтæй?
Сконд
+=
Дзуапп:  нывы.
Хатдзæг
Хъ. Цавæр геометрион фигурæимæ базонгæ стæм абон
чингуыты фæрцы?
С. Параллелепипедимæ.
Хъ. Цы ма ис базонæн чигуытæй?
Сабиты дзуаппытæ.
46-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Чиныг – нæ хорз хæлар æмæ нæ
ахуыргæнæг».
Темæ: «Цалдæр хуызы скæнæн кæмæн ис, ахæм
хынцинæгтæ».
Нысан:
− Цалдæр хуызы скæнæн кæмæн ис, ахæм
хынцинæгтимæ сабиты дарддæр зонгæ кæнын.
Хынцинæгтæ кæныны руаджы æмбарын кæнын
æнæхъæн æмæ хайы æхсæн бастдзинад. Нымайыны
арæхстдзинад. Геометрион фигурæты миниуджытæ
бæлвырд кæнын. Хынцинаг кæнгæйæ хъæугæ арифметикон архайд æвзарын. Хынцинаджы арæзт
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фæлхат кæнын. 10-ы онг нымайыны арæхстдзинад
рæзын кæнын.
− Рæзын кæнын логикон хъуыдыкæнынад, лæмбынæгдзинад, хæдиртæст, ныхас.
− Иумæйаг хъуыддагмæ бæрнон цæстæй куыд кæсой,
сабиты афтæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: гæххæттæй арæзт алыхуызон предметтæ.
Райуаринаг: тетрæдтæ, кърандас.
			

Ахуыры нывæст

Стъолыл − алыхуызон предметтæ, се ’хсæн − чиныг.
Сабитæ сын сæ нæмттæ дзурынц.
Хъ. Ацы предметтæ фæйнæхуызон сты, фæлæ сæ цыдæр
миниуæджы фæрцы иу хæрхмæ ахæссæн ис. Цавæр
миниуæг у, цымæ?
С. Ацы предметтæ иууылдæр гæххæтæй конд сты.
Хъ. Базонут уыци-уыци:
Сыфтимæ у, фæлæ къудзи нæу,
Хуыйгæ йæ бакодтой, фæлæ хæдон нæу,
Дзургæ кæны, фæлæ адæймаг нæу.
С. Чиныг.
Хъ. Базыдтат æй. Мæнæ ацы чиныджы тынг хин
хынцинæгтæ ис.
Хынцинаг 1
Хъ. Аленæйыл 6 азы куы сæххæст уа, уæд цы уыдзæн?
С. Йе ’вдæм азы бацæудзæн!
Хынцинаг 2
Хъ. Къæвда куы фæуары, уæд тæрхъус цавæр къутæры бын
фæхуыссы?
С. Хуылыдз къутæры бын.
Хынцинаг 3
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Хъ. Адих кæнут квадрат дыууæ æмиас хайыл.
Сабитæ фæлварынц алыхуызон мадзæлттæй.
Хъ. Ацы хæслæвæрдæн цал мадзалæй скæнæн ис?
С. 4 мадзалæй.

Хъ. Ныр та, æрхъуыды чи домы, ахæм хынцинæгтæ
скæныныл бацархайæм.
Хынцинаг 1
Æвдисæн фæйнæгыл – нывтæ: бæх, хъаз, стъол.
Хъ. Уæлдай дзы кæцы ныв у? Цæмæн?
Дзуапп: Стъол уæлдай у, уымæн æмæ удæгас нæу, кæнæ:
Хъаз уæлдай у, уымæн æмæ йын дыууæ къахы йеддæмæ
нæй.
Хынцинаг 2
Хъ. Кæрты тезгъо кодтой хъазтæ æмæ куыйтæ. Гыццыл
чызг сын сæ къæхтæ банымадта æмæ йæм рауадис 10. Цал
хъазы æмæ куыдзы уыдис, цымæ, кæрты?
Дзуапп: 2 куыдзы æмæ 1 хъаз, кæнæ:
1 куыдз æмæ 3 хъазы.
З/д/хъ «Алцы - йæ бынаты»
Сабитæ бæрцуатон фигурæтæ, хуыз æмæ хаххыг
æриугæнгæйæ, сæ бынæтты сæвæрынц.
Куб

Пирамидæ

Конус

Цилиндр

сырх
æрвхуыз
бур
Д/хъ «Хæйттæй сараз æнæхъæн»
Алы сабимæ дæр − фæйнæ 2 æмхуызон квадраты хуызджын
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гæххæттæй. Квадраттæй иу йæ диагоналыл дихгонд у 2
раст хайыл, иннæ та − 4 раст хайыл. Сабитæ квадраттæ
хæххытыл лыг кæнынц æмæ хæйттæй ног фигурæтæ
аразынц. Афтæмæй сабитæ фидар кæнынц æмбарынад:
æнæхъæн у хæйтты суммæйы йас, æмæ, цæмæй иу хай ссарай, уый тыххæй суммæйæ раппарын хъуы иннæ хай.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд 1
Хъ. Фигуртæ афтæ сныв кæны, æртæ миниуæджы дæр
куыд аивой.
Сабитæ кусынц тетрæдты. Зæгъæм:
		
сырх

морæ

бур

æрвхуыз

Хæслæвæрд скæнæн ис алыхуызон мадзæлттæй.
Хæслæвæрд 2
Графикон диктант.
1 чырæг уæлæмæ, 4 чырæджы рахизæрдæм, 2 чырæджы
дæлæмæ, 4 чырæджы галиуæрдæм, 1 чырæг уæлæмæ.
Цавæр геометрион фигурæ рауад?
Дзуапп: расткъуымæг.
Хæслæвæрд 3
Хынцинаг
Давид библиотекæйæ райста 6 чиныджы, ныридæгæн уал
дзы 3 бакаст.
Цал чиныджы ма баззад лæппуйæн бакæсинаг?
Цыбыр фыст.
Æдæппæтæй − чиныджы
Бакаст − чиныджы
Баззадис ?
?

		

0

1

2

3

4

5 6
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7

8

9 10

Сконд
−=
Дзуапп: − чиныджы.
Хæслæвæрд 4.
Хæдзæртты нывтæм æркæс.

		
Фæйнæ цал геометрион фигурæйы бахъуыдис алы хæдзар
саразынæн дæр?
Кæцы хæдзарæн бахъуыдис фылдæр фигурæтæ? Къаддæр
та? Цас къаддæр (фылдæр)? Бацархай, цæмæй дыууæ
хæдзары фигурæтæ æмбæрц суой.
Хатдзæг
Хъ. Абон уæ зæрдæмæ тынгдæр цы фæцыдис? Кæцы
хынцинæгтæ уæм фæкастысты зындæр?
47-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Абалц кæнæм глобусыл».
Темæ: «Пирамидæ».
Нысан:
– Зæххы къорийыл, алыхуызон бæстæтæ кæй ис,
уый тыххæй сабитæн радзурын. Пирамидæ æмæ йæ
хаххыг. Геометрион фигурæты æмбарынад сфидар
кæнын. Хынцинæгтæ кæнын, хынцинæгтæ кæнгæйæ
хъæугæ арифметикон архайд æвзарынмæ арæхсын.
10-ы онг нымайын. Нымæц 10 куыд арæзт у, уыцы
зонындзинад сфидар кæнын.
– Рæзын кæнын логикон хъуыдыкæнынад, хæйттæй
æнæхъæн аразыны арæхстдзинад, сфæлдыстадон
фæлгæнæн, комбинаторон зæрдæргъæвддзинад.
– Сæ Райгуырæн бæстæ куыд уарзой, фæлæ уыимæ
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сæхи дунейы гражданинтæй куыд æнкъарой, сабиты
афтæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: глобус, фæйнæ 3-йы æппæт бæрцуатон
фигурæтæй, кубиктæй арæзт амаддзаджы схемæ.
Райуаринаг: тетрад, хуызджын кърандæстæ, кубикты
æмбырд.
					
Ахуыры нывæст
Хъ. (глобус æвдисы). Цы у?
С. Глобус.
Хъ. Æмæ цы у глобус?
С. Глобус у зæххы къорийы модель.
Хъ. Зæххы къори цыхуызæн у?
С. Зæхх у тымбылæджы хуызæн.
Хъ. Тымбылæг бæрцуатон фигурæ у æви тъæпæн?
С. Тымбылæг бæрцуатон фигурæ у.
Сабитæ кæсынц алыхуызон бæрцуатон фигурæтæм æмæ
сын зæ нæмттæ дзурынц. Хъомылгæнæг сын се ’ргом
аздахы æнæзонгæ фигурæмæ − уый у пирамидæ. Алы
пирамидæйы хаххыгмæ дæр сабитæ лæмбынæг æркæсынц.
		
1)
2)
3)

Пирамидæтæ кæд се ’ппæт дæр æмхуызон сты, уæддæр
дзы иуæн йæ бындуры ис æртæкъуымæг, иннæмæн – квадрат, æртыккагæн – бирæкъуымæг.
Д/хъ «Что на что похоже»
Æвдисæн фæйнæгыл − Хеопсы пирамидæ, бæрзонд галуан, бирæуæладзыгон хæдзæрттæ æмæ а. д.
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Сабитæ дзурынц, цавæр бæрцуатон фигурæты хуызæн
сты, уый.
Хъ. Хеопсы пирамидæ у пирамидæйы хуызæн, хонгæ дæр
æй уымæн афтæ кæнынц.
С. Бирæуæладзыгон хæдзар та у параллелепипеды хуызæн
æмæ а. д.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд 1
Фигурæ æмæ йын йæ уæле бакаст иу хуыз
кърандасæй сахор æмæ сæ хаххæй баиу кæн. 		

Хæслæвæрд 2
Дыууæ дзы æмхуызон куыннæ уа, афтæ сахор пирамидæтæ
сырх, кæрдæгхуыз æмæ æрвхуыз кърандæстæй.

		
Хæслæвæрд 3
Кæцы предметтæн ис пирамидæйы формæ? Сæ алыварс
сын тымбыл хахх æркæн.
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Хæслæвæрд 4
Примертæ дзуаппытимæ баиу кæн.
9+1
		
7
8 – 3				
6
6 + 2				
10
7 – 1				
5
9 – 2				
8			
Хæслæвæрд 5
Хынцинаг
Сабитæ сарæзтой 8 пирамидæйы, уыйфæстæ ма ноджыдæр
− 2 пирамидæйы.
Сабитæ æдæппæтæй цал пирамидкæйы сарæзтой?
Цыбыр фыст
					
Уыдис − пирамидæйы
Сарæзта − пирамидæйы
Æдæппæтæй ?
?
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Сконд
+ =
Дзуапп: − пирамидæйы
Хатдзæг
Хъ. Цавæр фигурæимæ базонгæ стут абон? Уæ зæрдæмæ
фæцыд?
48-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Абалц кæнæм глобусыл».
Темæ: «Æхца».
Нысан:
− Зæххы тыххæй дарддæр æрдзурын. Дунейы
бæстæтæ. Ирыстоны сыхаг республикæтæ. Æхцайы
æмбарынад. Куыд дзы пайда кæнын хъæуы. Æхца
234

куыд балыстæг æмæ куыд баставд кæнынц. Фæлхат
кæнын 10-мæ нымад. Алы мадзæлттæй скæнæн
кæмæн ис, ахæм хынцинæгтæ. Æнæхъæн æмæ хай.
Геометрион фигурæты миниуджытæ.
− Рæзын кæнын логикон хъуыдыкæнынад (хæдиртæст,
абарст), лæмбынæгдзинад, ныхас.
− Зонындзинæдтæм разæнгард, æппæт адæмтæм,
Райгуырæн бæстæмæ уарзондзинад. Биноныг куыст
æмæ бæрнон цæстæнгас.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: глобус, йæ диаметр 50 см кæмæн у, ахæм зылд,
къаддæр зылдтæ алы бæстæты æмæ Цæгат Ирыстонимæ
æмарæн республикæты тырысаты фæлгонцтимæ; цалдæр
товары сæ аргъ нысангæнæг фыстытимæ хъазт «Дукани»йæн.
Райуаринаг: тетрæдтæ, кърандæстæ, уæрæсейаг лыстæг
æхцатæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, цы фенæн ис глобусыл?
С. Глобусыл нæ бон у фенын денджызтæ, хæхтæ,
цæугæдæттæ æмæ а. д. æмæ, кæй зæгъын æй хъæуы, алыхуызон бæстæтæ дæр.
Хъ. Мæнæ стъолыл − къорд зылды. Афтæ банысан кодтам
алы бæстæтæ. Алкæмæн дæр уыдонæй ис йæхи тырыса.
Нæ бæстæ цы хуыйны?
С. Уæрæсе.
Хъ. Нæ бæстæйы модель ссарут æмæ йæ стыр зылдыл
æрæвæрут.
Хъ. Цæмæй базыдтат, уый Уæрæсе у, уый?
С. Моделыл ис Уæрæсейы тырыса.
Хъ. Цавæр бæстæты тырысатæ ма зонут. Ранымайут сæ
æмæ сын сæ модельтæ стыр зылдыл æрæвæрут.
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Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Бæстæтæй стырдæр кæцы у?
С. Уæрæсе.
Хъ. Цæмæй йæ базыдтат?
С. Иннæ бæстæтимæ абаргæйæ Уæрæсе нысангонд у
стырдæр зылдæй.
Хъ. Алы бæстæйæн дæр ис сæйраг горæт. Нæ бæстæйы
сæйраг горæт куыд хуыйны?
С. Мæскуы.
Хъ. Мах та цавæр горæты цæрæм?
С. Мах цæрæм Дзæуджыхъæуы, Цæгат Ирыстон-Аланийы
сæйраг горæты.
Хъ. Ссарут, нæ республикæ цы зылд нысан кæны, уый.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цæмæй базыдтат, уый Цæгат Ирыстон-Аланийы модель у, уый?
С. Нæ республикæйы тырысамæ гæсгæ. (Модель
æрæвæрынц Уæрæсейы моделыл.)
Хъ. Уым æй цæмæн æрæвæрдтат?
С. Уымæн æмæ Цæгат Ирыстон-Алани у Уæрæсейы иу
хай.
Хъ. Уæрæсейы бирæ республикæтæ ис.
Мæхъæлы,
Цæцæны, Кæсæг − Балхъары республикæтæ махæн сты нæ
хæрз сыхæгтæ. Алкæй зылд дæр дзы Уæрæсейы зылдыл
æрæвæрут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Æндæр бæстæйы, æндæр республикæйы уæ исчи уыд?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Алы бæстæйæн дæр ис йæхи ’хца æмæ йæ алыран дæр
хонынц сæхирдыгонау. Куыд хуыйны уæрæсейаг æхца?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Куыд уæм кæсы, æхца цæмæн хъæуы?
Сабиты дзуаппытæ.
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Хъомылгæнæг сын æвдисы уæрæсейаг гæххæтт æмæ
згъæр æхцатæ. Сабитæ сæм лæмбынæг æркæсынц æмæ
фæзæгъынц се ’хсæн хицæндзинæдты тыххæй.
Д/хъ «Дукани»
Хъомылгæнæг (уæйгæнæг) зæгъы сабитæн, цæмæй фæйнæ
дыууæ æхцайы (цавæрфæнды уæд) райсой æмæ, цæй фаг
сты, уыцы товар балхæной.
Хынцинаг 1
Хахгæнæны аргъ у 6 сомы. Цавæр æхцатæй йын бафидæн
ис йæ аргъ?
1 с. æмæ 5 с.
2 с., 1 с. æмæ 2 с., 1 с.
1 с., 1 с.,1 с., 1 с., 1 с., 1 с.
Æмæ а. д.
Хынцинаг 2
Сашæйы фæнды, йæ аргъ 10 сомы кæмæн у, дуканийы
ахæм тетрад балхæнын. Цавæр æхцатæ йæ бахъæудзæн тетрады аргъ бафидынæн?
Сконд:
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10 (10 æхцайы 1-гай сомтæй);
2+2+2+2+2=10 (5 æхцайы 2-гай сомтæй);
5+5=10 (2 æхцайы 5-гай сомтæй) æмæ а. д.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд 1
		
Кукла
2 руб
1 руб 5 руб
Машинæ
Порти

2 руб

5 руб

5 руб

5 руб

Цæй аргъ у алы хъазæн дæр?
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2 руб

Хæслæвæрд 2
Базон, цавæр æхца сисын хъæуы чыссæйæ, цæмæй
æлхæнинæгтæн бафидай.
Æхцатæ æмæ æлхæнинæгтæ баиу кæн.
		
10 с

2с
1с

5с
5с

1с

чиныг – 11 с

2с

2с
2с

5с

1с

кърандаш – 3 с
тетрад – 8 с

Хæслæвæрд 3
Ссар уæлдай фигурæ, хуызджын кърандасæй йæ сахор
æмæ бамбарын кæн, уæлдай цæмæн у, уый.
Дзуаппытæ:
1
– уæлдай у трапеци: уымæн 4 къуымы ис, иннæ фигурæтæн
та – фæйнæ 3;
2
– уæлдай у æртæкъуымæг, уымæн æмæ иннæ фигурæтæн
фæйнæ 4 къуымы ис;
3
– уæлдай у зылд, уымæн æмæ йын тигътæ нæй, æппæт
иннæ фигурæтæ та тигътимæ сты.
Хæслæвæрд 4
Фигурæйы халдих скæн.
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Хæслæвæрд 5
Чызгмæ ис 10 сомы. Уыцы ’хцатæй цы къафеттæ балхæнæн
ис, уыдон хуызджын кърандасæй сахор.

3с

20 с

Хатдзæг
Хъ. Цы базыдтат абон ногæй? Цы бæстæйы цæрæм мах?
Цавæр адæмтæ ма цæры Уæрæсейы? Куыд хъуамæ цæрой
адæм Зæххыл?
49-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Космос»
Темæ: «Рацыд æрмæг фæлхат кæнын».
Нысан:
− Космонавттæ æмæ космонавтикæйы боны тыххæй
сабитæн радзурын. 10-ы онг нымæцты арæзт дыууæ
къаддæрæй. Æфтауынадыл æмæ æрхъуыдыдзинадыл
арæзт хынцинæгтæ. Фæзон ориентаци. Фылдæр æмæ
239

къаддæры æмбарынад нысæнтты руаджы нысан
кæнын. Боны фæтк сахаты руаджы сбæлвырд кæнын.
Æнæхъæн æмæ хай.
− Рæзын кæнын логикон æмæ тыгъдадон хъуыдыкæнынад, ныхасы рæзтыл кусын.
− Нæ бæстæйы адæмæй сæрыстыр уæвын, æмгæрттимæ хæларæй цæрын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: космосон науы лыггæнгæ ныв (20 хайæ
арæзт), карточкæты 2 æмбырды боны фæткæй хъазынæн.
Райуаринаг: адæймаджы цæсгæмтты нывтæ (æнкъард,
хъæлдзæг, хъуыдыдзаст æмæ а. д.), фигурæты æмбырд
нымаинæгтимæ хъазт «Аразæг»-æн, тетрæдтæ, кърандæстæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. 12 апрелы æппæт дунейæн дæр вæййы диссаджы
бæрæгбон. Цавæр бæрæгбон, уый зонут?
С. Космонавтикæйы бон.
Хъ. Æмæ йæ 12 апрелы цæмæн бæрæг кæнынц?
С. Уымæн æмæ 12 апрелы космосмæ фыццаг хатт атахт
адæймаг. Уый уыди уырыссаг лæппу Юри Гагарин.
Хъ. Космонавттæй ма ноджы кæй зонут?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Космосмæ цæмæй атæха, уый тыххæй адæймаджы
йæхиуыл бирæ кусын хъæуы. Хъуамæ уа æнæниз, хъаруджын, хъуамæ бирæ цыдæртæ зона æмæ бирæ цæмæдæрты
арæхса. Космонавттæн ис сæхи къаннæг горæт. Кусгæ дæр
æмæ цæргæ дæр уым кæнынц. Цæй æмæ сын аив хæдзæрттæ
саразæм, сæ зæрдæмæ тынг чи фæцæуа, ахæмтæ. Уыцы
хъуыддаджы нын математикæ стыр æххуыс бакæндзæн.
Д/хъ «Аразджытæ»
Алы саби дæр райсы æртæкъуымæг цифрæимæ. Уый у
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фидæны хæдзарæн йæ уæлхæдзар. Хæдзар йæхæдæг та –
расткъуымæг нымаинæгтимæ (1-æй 10-ы онг нымæцтæй
арæзт).
Сабитæ скæнынц нымаинæгтæ, цы дзуапп сæм рауайы,
уымæ гæсгæ уæлхæдзар равзарынц, расткъуымæгыл æй
авæрынц æмæ хæдзар ацæттæ кæнынц.
Д/хъ «Æрцæрын кæн хæдзæртты адæмы»
Æвдисæн фæйнæгыл – квадраттыл дихтæгонд цыппаркъуымæг. Квадраттæн сæ фылдæры – адæймаджы
цæсгæмттæ нывгонд, фæлæ дзы ис афтид квадраттæ дæр.
Уыцы афтид квадраттæ сабитæ хъуамæ баххæст кæной,
цыппаркъуымæджы фарсмæ хицæнæй цы цæсгæмттæ
ис, уыдонæй. Зæрдыл дарын æмбæлы иу æууæл: алы
уæладзыджы дæр хъуамæ уа алыхуызон зæрдæйыуаг
æвдисæг цæсгæмттæ: хъæлдзæг, æнкъард, хъуыдыдзаст.

		
Д/хъ «Боны фæтк»
Хъ. Космонавттæ бирæ рæстæг фæкæнынц тренировкæ,
боны фæтк æппындæр нæ халынц. Уымæй уæлдай ма уыдон хъуамæ уой зондджын æмæ æрхъуыдыджын, цыфæнды
зын æмæ хин хынцинаг дæр сæ бон скæнын уа.
Æрхъуыдыйыл арæзт хынцинæгтæ
Хынцинаг № 1.
Куыд æрбахæссæн ис дон сыхырнайы? (Салдæй.)
Хынцинаг № 2.
Æртæкъуымæгæн йæ къуымтæй иу куы ралыг кæнай, уæд
ма дзы цал къуымы баззайдзæн? (4 къуымы.)
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Хынцинаг № 3
Дыууæ къахыл лæугæйæ каркæн йæ уæз у 2 кг. Цас уыдзæн
карчы уæз, иу къахыл куы лæууа, уæд? (Дыууæ къахыл
лæугæйæ цас у, уыйбæрц.)
Хынцинаг № 4
Стъолыл уыдис 2 фæткъуыйы, æмæ дзы иу алыг кодтой.
Цал фæткъуыйы ма баззад стъолыл? (2 фæткъуыйы.)
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Чырæгтæ банымай æмæ базонай, цы дæрддзæг агæпп кодтай, уый.
		

Æппæты даргъдæр фæндаг сахор сырх кърандасæй,
æппæты цыбырдæр – æрвхуызæй, дыууæ æмиасы та –
кæрдæгхуызæй.
Хæслæвæрд № 2
Сныв кæн космонавты фæндаг йæ тренировкæйы рæстæг
(тыгъдады ориентаци). Бинаг галиу къуымæй райдай æмæ
цу: 1 чырæг уæлæмæ, 5 – галиуæрдæм, 3 – уæлæмæ, 3 –
рахизæрдæм, 1 – уæлæмæ, 4 – рахизæрдæм, 3 – уæлæмæ,
4 – рахизæрдæм, уыйадыл иу съалыйæ иннæ стъалымæ
бахæццæ уыдзынæ.
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Хæслæвæрд № 3
Сæвæр уагъд нымæцтæ.
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Хæслæвæрд № 4
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Хæслæвæрд № 5
Хынцинаг
Фыццаг космонавты, цæмæй къæрцхъус æмæ цырддзаст
уа, уый тыххæй фæлтæрдтой 10 минуты, дыккаджы та – 4
минуты фылдæр. Цал минуты фæлтæрдтой дыккаг космонавты?
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Д/хъ «Сæмбырд кæн ныв»
Хъ. Ныв куы сæмбырд кæнат, уæд базондзыстут, Юри Гагарин космосмæ цавæр науыл атахт, уый.
Лыгтæгонд нывы 20 хайы сабитæ иумæ æмбырд кæнынц,
цæмæй сæм ракетæйы фæлгонц разына (иумæйаг куыст).
Хатдзæг
Хъ. Цымыдисаг уæм цы фæкаст абон? Цы базыдтат космонавтты тыххæй?
50-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Космос».
Темæ: «Рацыд æрмæг фæлхат кæнын».
Нысан:
− Предметты æууæлтæ. Æфтауынад æмæ æппарынад.
Нымæцты арæзт (1-æй 10-мæ). Нымæцон тын æмæ
нымайæн къæцæлтимæ кусыны арæхстдзинад.
Хынцинæгтæ кæнын.
− Хи авналæнтæ æмæ хъомысмæ æвронг цæстæй кæсын æмæ аргъ кæнын. Фантази æмæ сфæлдыстадон
зæрдæргъæвды райрæзт. Ныхасы рæзт.
− Кæрæдзийæн æххуыс кæнын, хицæнтæй, дыгæйттæй кусынмæ арæхсын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Райуаринаг:
тетрæдтæ,
кърандæстæ,
геометрион
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фигурæты æмбырд, нымайæн къæцæлтæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, куыд уæм кæсы, математикæ цæмæн
хъæуы? Цы ’ххуыс нын сты нымæцтæ, геометрион
фигурæтæ æмæ а. д.
С. Нымæцтæ куы зонæм, уæд зондзыстæм, зæгъæм, телефоны номыр, хæдзары номыр, рæстæг цас у, уый, дуканийы исты балхæныны тыххæй цас æхца раттын хъæуы,
уый æмæ а. д. Æрвылбон дæр нын математикæ æххуыс
кæны. Æнæ математикæ цæрæн нæй.
Хъ. Раст зæгъут. Æцæгдæр афтæ у, æмæ йæ цæмæй хуыздæр
зонæм, ууыл архайын хъæуы. Не уæнгтæ айтынг кæнæм −
хынцинæгтæ скæнæм!
1. Аланæ æмæ Ацæмæзæн сæ мад лæвæрттæ балхæдта:
Аланæйæн – порти æмæ кърандас, Ацæмæзæн – хæдтæхæг
æмæ уæлдæфон тымбылæг. Цал лæвары балхæдта мад йæ
сабитæн?
2. Иу къалатийы цæры 3 тутийы, иннæйы – иу дæр нæ. Цал
тутийы цæры дыууæ къалатийы?
3. Дыууæ хъугæн цал сыкъайы ис?
4. Кæрты хъазыдис 7 лæппуйы æмæ 5 чызджы. Хъазты
уагæвæрдмæ гæсгæ хъуамæ къæйттæй слæууыдаиккой.
Цал лæппуйы архайдзысты хъазты?
5. Фынгыл уыди дыууæ фæткъуыйы. Иу дзы æрдæгыл адих
кодтой. Цал фæткъуыйы ма ис фынгыл?
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Бамбар уагæвæрд æмæ баив хъæугæ нымæцтæй *.
2 * 6 * 10
3 * 6 * 12 *
* 10 15 *
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9 * * 6 5 4 * 2 1
Хæслæвæрд № 2
Цал къуымы ис нывы?
Бафысс дзуапп ам.
Хæслæвæрд № 3
Ссар хаххыгтæ фигурæтæм: цилиндр, конус, куб, призмæ,
пирамидæ, тымбылæг.
Хъ. Æз уын хынцинæгтæ бакæсдзынæн, цæй руаджы сæ
кæнат, уый та уæхæдæг равзарут:
1) нымайæн къæцæлтæ;
2) нымæцон тын;
3) дзыхæй дзургæйæ.
Хынцинаг № 1
Рæвдауæндоны мах вæййæм фæд-фæдыл 5 боны. Хæдзары
та цал боны арвитæм?
Дзуапп:
7 – 5 = 2 боны.
Хынцинаг № 2
Цал сты мадæн йæ сабитæ, кæд æмæ йын 4 лæппуйы æмæ
чызг ис, уæд?
Дзуапп:
4 + 1 = 5 сабийы.
Хынцинаг № 3
Сабитæ кæсынц нывмæ. Нывы: мад, сабитæ, фæткъуытæ.
Мад сабитæн хъуамæ фæйнæ фæткъуыйы ратта, фæлæ
сын, цымæ, фæткъуытæ фаг уыдзысты?
Дзуапп: Сабитæ сты 10, фæткъуытæ та − 11.
10 < 11. Уадз æмæ дзы иу фæткъуы мад йæхæдæг бахæра,
уымæн æмæ сабиты фаг дæр сты: 10 + 1 = 11 адæймаджы,
фæткъуытæ дæр − 11, æмхуызон. Алкæмæ дæр дзы иу
фæткъуы хауы.
Хынцинаг № 4
Базонут горæты ном. Уый тыххæй скæнут нымаинæгтæ
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æмæ сын сæ дзуаппытæ афтид чырæгты бафыссут, чырæг
æмæ дзуаппы нымæц æмхуызон куыд уой, афтæ.
5–3= Æ
6–1= У
2+4= Ы
4–3= М
6–3= С
8–4= К
1

2

3

4

5

6

		
Дзуапп: Мæскуы.
Хъ. Бакæсут горæты ном æмæ зæгъут, цы зонут уыцы
горæты тыххæй.
Хатдзæг
Хъ. Абоны хæслæвæрдтæй уæ зæрдæмæ тынгдæр кæцы
фæцыд? Зындæр дзы кæцы уыд? Æнцондæр та?
51-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Зæхх – нæ иумæйаг хæдзар».
Темæ: «Рацыд æрмæг фæлхат кæнын».
Нысан:
– Алфамбылай дунейы тыххæй зонындзинæдтæ
сфидар кæнын хæрхытæ иртасыны руаджы. Геометрион фигурæтæ, тыгъдад æмæ рæстæджы ориентаци кæнын. Нымайыны арæхстдзинад. Размæ æмæ
фæстæмæ нымады æмбарынад 10-ы онг. Рæстæджы
æмбарынад: къуырийы бонтæ, афæдзы мæйтæ,
афæдзы афонтæ.
– Рæзын кæнын логикон хъуыдыкæнынад, сгарæниртасæн архайды арæхстдзинад.
– Этнокультурон химбарынад, æндæр адæмты
культурæмæ цымыдис æмæ йæ базонынмæ тырнындзинад.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
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Цæстуынгæ: стъолылдаргæ рухсгæнæн, глобус кæнæ порти.
Райуаринаг: геометрион фигурæтæ, расткъуымæгтæ,
зылдтытæ, квадраттæ, æртæкъуымæгтæ, дæргъдымбылтæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. (стъалыджын арвы картæйы раз лæугæйæ). Сымах
уый зонут, æмæ мах не ’ппæт дæр космосы тæхæм? Куыд
хуыйны, сымахмæ гæсгæ, нæ иумæйаг космосон нау?
Сабиты дзуаппытæ. (Зæххы къори.)
Хъ. Нæ планетæ тымбыл у портийау. Æнæрынцойæ Хуры
алыварс зилы, æмæ йæ Хур, цыма стыр цырагъ у, рухс æмæ
хъарм дары. (Глобус æрзилы йæ сæмæны алыварс.) Хурмæ
йæ иу фарс куы бадары, уæд уыцырдыгæй бон вæййы,
иннæрдыгæй та æхсæв. Æхсæв куы ахицæн вæййы, фæлæ
бынтон куы нæма сбон вæййы, уæд уый суткæйы кæцы
афон у?
С. Сæумæрайсом.
Хъ. Ныртæккæ махмæ та суткæйы кæцы афон у?
Сабиты дзуаппытæ.				
Д/хъ «Суткæ»
Стъолыл − сюжетон нывтæ, дзурынц бæлвырд темæйыл −
«Боны фæтк». Сабитæ æвзарынц нывтæ æмæ сæ логикон
æгъдауæй бæлвырд уагыл равæрынц.
Зæгъæм: Саби райхъал; фестад, зарядкæ кæны; йæхи ’хсы;
аходæн хæры æмæ а. д.
Хъ. Суткæ суткæйы ивы. Цал суткæйы хъуамæ рацæуа,
цæмæй къуыри аивгъуыйа?
С. 7 суткæйы.
Хъ. Къуырийы бонтæ фæд-фæдыл ранымайут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цал къуырийы ис иу мæйы?
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С. Цыппар къуырийы сты иу мæй.
Хъ. Ныртæккæ кæцы мæй у?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Афæдзы афонтæй та кæцы у ныртæккæ?
С. Уалдзæг.
Хъ. Цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы æрдзы уалдзыгон? Боны
дæргъы? Мæйы дæргъы?
Сабиты дзуаппытæ.
Д/хъ «Блиц-æрфарст»
Хъ. Къуырийы бонтæй кæцы у абон? Цы бон уыд знон?
Райсом та кæцы бон уыдзæн?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Къуырийы бонты нæмттæ ма зæгъут, афтæмæй фæдфæдыл 3 боны ранымайут.
С. Знон, абон, райсом (абон, райсом, иннæбон; райсом,
иннæбон, уый иннæбон).
Д/хъ «Афæдзы афонтæ»
Сабитæ æвдисынц, афæдзы афонтæ кæрæдзи куыд ивынц,
уый: сабитæй иу у Хур, иннæ − Зæхх.
Хъ. Зæхх Хуры алыварс зилы, йæ фæндагæй − йæ орбитæйæ
− иуварс нæ хизы, афтæмæй.
Зæххы
ролы цы саби хъазы, уый зылдыл цæуы.
Хъомылгæнæг æмбарын кæны, ныртæккæ афæдзы
афонтæй кæцы у æмæ цæмæн, уый.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Д/хъ «Хæдзæртты æрцæрын кæн».
Хъ. Цæрæгойты геометрион фигурæтæй банысан кæнут.
Тæрхъус – æртæкъуымæг.
Рувас – квадрат.
Арс – зылд.
Цæрæгойты афтæ равæр, цæмæй иу цæрæгой дыууæ хатты
ма ’мбæла рæнхъыты æмæ цæджындзты.
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Хæслæвæрд № 2
Хъ. Скæнут ацы нымаинæгтæ кæсæгтимæ иумæ.

8–1

4+5

10 – 2

7–5

Хæслæвæрд № 3
Ссарут уагæвæрд æмæ уагъд нымæцтæ сæ бынæтты
сæвæрут.

Хæслæвæрд № 4
Хъ. Тæрхъусæн куы феххуыс кæнат кæрдæгхуыз
лабиринтæй рацæуынмæ, уæд уæ тынг фæбузныг уыдзæн.
Хатдзæг
Хъ. Цы базыдтат абон ногæй? Цымыдисагдæр уæм цы
фæкаст?
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52-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Зæхх – нæ иумæйаг хæдзар».
Темæ: «Нывылгонд хæрхытæ (рацыд æрмæг фæлхат
кæнын)».
Нысан:
– Алфамбылай дунейы тыххæй зонындзинæдтæ
сфидар кæнын хæрхытæ иртасыны руаджы. Геометрион фигурæтæ, тыгъдад æмæ рæстæджы ориентаци кæнын. Нымайыны арæхстдзинад. Размæ æмæ
фæстæмæ нымады æмбарынад 12-ы онг. Рæстæджы
æмбарынад: къуырийы бонтæ, афæдзы мæйтæ,
афæдзы афонтæ.
– Рæзын кæнын логикон хъуыдыкæнынады бындуртæ,
сгарæн-иртасæн архайды арæхстдзинад.
– Этнокультурон химбарынад, æндæр адæмты
культурæмæ цымыдисдзинад.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: глобус (картæ), Уæрæсейы тырыса; 3
тæлыйы, алыхуызон дидинджытæ; карточкæтæ цифрæтимæ;
слайдтæ: хъомыл адæймæгтæ æмæ сабиты хуызистытæ националон дарæсы, Зæххыцъары зындгонд бынæтты нывтæ,
Дзæуджыхъæуы уалдзыгон пейзажтæ, экскурсийы схемæ;
карточкæтæ цифрæтимæ, бирæуæладзыгон хæдзæртты
модельтæ.
Райуаринаг: геометрион фигурæтæ: расткъуымæгтæ,
зылдтытæ, квадраттæ, æртæкъуымæгтæ, дæргъдымбылтæ.
Ахуыры нывæст
Д/хъ «Хæрхытæ»
Хъ. Нæ бæстæ куыд хуыйны?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Куыд уæм кæсы, Уæрæсейы тырысайыл цы ахорæны
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хуызтæ ис, уыдонæн сæ бынæттæ куы аивæм, уæд ма
афтæмæй уый Уæрæсейы тырыса уыдзæн?
С. Нæ уыдзæн: тырысайы хуызтæн сæ бынæттæ ивæн нæй.
Хъ. Раст зæгъут. Ис ахæм хæрхытæ, хуыйнынц нывылгонд
хæрхытæ, æмæ сын сæ хæйтты радæвæрд халæн нæй. Нæ
бæстæйы сæйраг горæт та куыд хуыйны?
С. Мæскуы.
Сабитæ картæйыл Уæрæсейы тырыса бафидар кæнынц,
Мæскуы кæм ис, уыцы ран.
Хъ. Цы ран ис нæ Уæрæсе?
С. Уæрæсе у, Зæххыл цы бæстæтæ ис, уыдонæй иу. Нæ
бæстæ у Зæххы иу хай.
Экраныл − глобус, глобусыл − Уæрæсе.
Д/хъ «Удæгас хæрхытæ»
Экраныл − бирæ адæм, се ’хсæн − сабитæ дæр, се ’ппæт
дæр − алы адæмты националон дарæсты.
Хъ. Уынут, цас цæрджытæ ис нæ планетæйыл! Иу дзырдæй
сæ куыд схондзыстæм?
С. Адæм.
Хъ. Адæм кæрæдзийæ цæмæй хицæн кæнынц?
С. Буар, цæстытæ, сæрыхъуынты хуызæй, асæй, дарæсæй
æмæ а. д.
Хъ. Нæ республикæйы цæрынц ирон адæм. Бакастæй сты
мæнæ ахæм. (Экраныл разынынц, ирон дарæс кæуыл ис,
ахæм адæймæгты хуызистытæ.) Ирыстоны ма цавæр
адæмты минæвæрттæ цæры?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Цавæр хæрхытыл байуарæн ис адæмы?
С. Хъомыл адæм æмæ сабитæ.
Хъ. Сабиты та?
С. Лæппутæ æмæ чызджытæ.
Хъ. Фæхицæн ут дыууæ хæрхыл.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
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Хъ. Лæппутæ фылдæр сты æви чызджытæ? Цал фылдæр?
Куыд æй базонæм?
С. Къæйттæй алæууæм.
Сабитæ къæйттæй алæууынц, æмæ афтæмæй сбæрæг
кæнынц, чызджытæ (лæппутæ) фылдæр кæй сты, уый.
З/д/хъ «Хъæлдзæг рæнхъ»
Сабитæ кæрæдзи фæстæ алæууынц асмæ гæсгæ (куыд
бæрзонддæрæй кæнæ та куыд ныллæгдæрæй).
Хъ. Æппæты разæй чи лæууы?
С. Не ’ппæтæй бæрзонддæр (ныллæгдæр) чи у, уыцы саби.
Хъ. Махмæ рауад сабиты хуымæтæг хæрх.
Д/хъ «Хъæлдзæг къуыри»
Хъ. Цыма къуырийы бонтæ стут, уæхи афтæ нымайут.
Цал боны ис къуырийы?
С. Авд боны.
Хъ. Сымах та цал стут?
С. Мах та æдæппæтæй стæм 8.
Хъ. Тынг хорз! Фæд-фæдыл уæхи анымайут æмæ æстæм
номыр иу къахдзæф размæ ракæнæд.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Ныр та радыгай къуырийы нæмттæ ранымайут. Чи цы
бон зæгъа, уый уыдзæн йæ ном. Æстæм номыр та уыдзæн
«цуанон». «Бонтæ» уаты къуымты апырх уыдзысты, æмæ
сæ уый ахсдзæн. Кæй æрцахса, уый йæ ном зæгъдзæн.
«Бонты» ахсын хъæуы радæвæрдæй: фыццаг уал æрцахсын
хъæуы Къуырисæры, стæй – Дыццæджы æмæ а. д.
Сабитæ апырх вæййынц уаты æмæ хъазынц.Уыйфæстæ
дзуапп дæттынц фæрстытæн.
Хъ. Абон цы бон у? Мæй та? Афæдзы афон?
Сабиты дзуаппытæ.
Уæдмæ экраныл фæзынынц Дзæуджыхъæуы уалдзыгон пейзажтæ.
Хъ. Уалдзæг диссаджы афон у. Кæсут-ма, куыд рæсугъд у
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нæ горæт уалдзыгон! Цæй æмæ атезгъо кæнæм.
Д/хъ «Экскурси»
Стъолтыл – геометрион фигурæты æмбырд, æвдисæн
фæйнæгыл та – экскурсийы схемæ, зæгъæм:
↑→
Ο
∆

		
Сабитæ лæвæрд схемæмæ гæсгæ геометрион фигурæты
руаджы сæ экскурсийæн саразынц пълан, цы геометрион
фигурæтæй спайда кодтой, уыдон банымайынц.
Хъ. Бирæуæладзыгон хæдзары хъæугæ фатер ссарын базондзыстут? (Æвдисы бирæуæладзыгон хæдзæртты дыууæ
моделы.)
Д/хъ «Уазæгуаты»
Хъ. Ацы хæдзæртты цæры алыхуызон геометрион
фигурæтæ, чи сæ кæцы фатеры цæры, уый та уæхæдæг базонут. Куыд хуыйнынц фигурæтæ?
С. Зылд, квадрат, æртæкъуымæг, дæргъдымбыл, трапеци.
Хъ. Хæдзæртты алы бацæуæнты цавæр фигурæтæ цæры?
С. Æрвхуыз, сырх, бур, кæрдæгхуыз фигурæтæ.
Сабиты дыууæ къорды − чызджытæ æмæ лæппутæ
− фигурæтæ фæйнæ хæдзары æвæрынц æмæ æххæст
кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Тынг хорз! Ныр та мæнæ ацы рæсугъд уалдзыгон
дидинджытæ байуарут хæрхытыл.
Хъомылгæнæг сабитæн амоны тæлытæм. Тæлыты —
цавæр æууæлтæм гæсгæ аразын хъæуы хæрхытæ, уый
æвдисæг нысæнттæ.
Д/хъ «Бафснай»
Зæлы музыкæ. Сабитæ равæрынц дидинджытæ 3 тæлыйы
3 æууæлмæ гæсгæ. Зæгъæм:
Æрвхуыз тæлыйы сабитæ æвæрынц æрвхуыз дидинджытæ,
бур тæлыйы − тымбыл дидинджытæ, сырх тæлыйы − стыр
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дидинджытæ.
Сабитæ банымайынц алы хæрхы хæйттæ дæр, абарынц
хæрхытæ кæрæдзиимæ æмæ хатдзæг равæрынц нысæнттæ
æмæ цифрæты руаджы. Зæгъæм:
5<8
8>5
9 > 8 кæнæ 8 < 9
5<9
9>5
Хатдзæг
Хъ. Адæм иууылдæр цæрынц иу планетæйыл − Зæххыл,
иууылдæр сты Зæххы хъæбултæ æмæ се стырдæр хæс æмæ
нысан − сæ рæсугъд планетæ хъахъхъæнын æмæ а. д.
53-аг ахуыр
Иумæйаг темæ: «Цы суыдзынæ?»
Темæ: «Рацыд æрмæг фидар кæнын».
Нысан:
− Алыхуызон дæсныйæдтимæ зонгæ кæнын.
Аразæджы куыст куыд цымыдисаг æмæ ахсджиаг у, уый алыхуызон хынцинæгты фæрцы равдисын (нымайæн къæцæлтæ, бæрцуатон фигурæтæ,
лабиринттæ æмæ а. д. пайдагæнгæйæ).
− Рæзын кæнын тыгъдадон хъуыдыкæнынад, сфæлдыстадон фæлгæнæн æмæ проективон уынынад.
− Алы дæсныйæдты минæвæрттæн дæр аргъуыц
кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: зылд (алфамбылай дунейы модель), æрдзы
нывтæ æмæ къухæйконд дунейы нывтæ.
Райуаринаг: нымайæн къæцæлтæ (фæйнæ 12), бæрцуатон
фигурæтæ æмæ сæ хаххыгтæ, тетрад, кърандас.
Ахуыры нывæст
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Хъомылгæнæг зæгъы сабитæн, цæмæй нывтæм лæмбынæг
æркæсой æмæ сæ зылдыл æрæвæрой.
Хъ. Цæмæн æрæвæрдтам иуæй-иу нывтæ адæймаджы къухы фæлгонцыл?
С. Уымæн æмæ уыцы нывтæ æвдисынц адæймаджы къухæй
конд предметтæ.
Хъ. Æмæ цæмæн хъæуынц уыцы предметтæ?
С. Кусынæн.
Хъ. Иу дзырдæй сын куыд схонæн ис?
С. Кусæнгæрзтæ.
Хъ. Уыцы кусæнгæрзтæй чи архайы, уыцы адæймæгтæ цы
кусæг сты?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Æмæ хæдзæрттæ та чи аразы? Арæзтадон дæсныйæдтæй
кæцытæ зонут?
С. Æндадзæг, къуламайæг æмæ а. д.
Д/хъ «Ахъуыды кæн»
Хъомылгæнæг зæгъы сабитæн, цæмæй 8 нымайæн
къæцæлæй 2 квадраты равæрой.
Хъ. Цæй дæргъæн сты уæ квадраты фæрстæ?
С. Алы квадраты фарс дæр у иу къæцæлы дæргъæн.
Хъ. Ноджыдæр ма 8 къæцæлы райсут æмæ иу стыр квадрат
саразут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цæй дæргъæн у стыр квадраты фарс?
С. Стыр квадраты фарс у дыууæ къæцæлы дæргъæн.
Сабитæ скæнынц хатдзæг: 8 къæцæлæй саразæн ис
дыууæ æмхуызон къаннæг квадраты иу къæцæлы дæргъæн
фарсимæ, кæнæ иу стыр квадрат дыууæ къæцæлы дæргъæн
фарсимæ.
Хъ. Ныр та, йæ фарс æртæ къæцæлы дæргъæн кæмæн уа,
ахæм стыр квадрат саразут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
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Хъ. Цал къæцæлæй спайда кодтат йæ саразынæн?
С. 12 къæцæлæй.
Хъ. Ныр та ног хæслæвæрдмæ байхъусут. Стыр квадратыл цы 12 къæцæлы бахардз кодтат, уыдонæй ныр та, сæ
фæрстæ 1-гай къæцæлты дæргъæн кæмæн уыдзысты, ахæм
гыццыл квадраттæ саразут. Куыд уæм кæсы, цал квадраты
уын сæ рауайдзæн?

		
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Дзуапп: 3 гыццыл квадраты.
Хъ. «Аразæджы дæсныйады тынг ахсджиаг у хаххыгтæ
раст кæсын.
Д/хъ «Аразджытæ»
Алы сабимæ дæр – карточкæ бæрцуатон фигурæйы
хаххыгимæ. Уыцы хаххыг у фигурæйы «паспорт». Сабитæ
цæлхдымбылæй æрлæууынц. Астæуæй – бæрцуатон
фигурæтæ. Алы саби дæр йæ хаххыгмæ гæсгæ ссары
хъæугæ фигурæ. Уыйфæстæ сабитæ лæмбынæг кæсынц
бæрцуатон фигурæтæй арæзт 2 хæдзармæ, æмæ алы саби
дæр бæрæг кæны, йæ бæрцуатон фигурæйæ пайдагонд кæм
æрцыд, уый.
Тетрæдты куыст
Хынцинаг № 1
Иу уæзласæн машинæ арæзтадон бырон аласта 10 хатты,
иннæ та бырондонмæ акодта уымæй иу цыд къаддæр. Цал
хатты ацыд арæзтадон бырон акалынмæ дыккаг уæзласæн
машинæ?
Хынцинаджы анализ.
Хъ. Цал цыды акодта фыццаг машинæ? Дыккаг уæзласæны
тыххæй цы загъд ис хынцинаджы? Цы хъæуы сбæрæг
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кæнын хынцинаджы? Цавæр архайды руаджы аразгæ у
хынцинаг, æфтауынады æви æппарынады? Цæмæн?
?

4 5 6 7 8 9 10
		
Хынцинаджы цыбыр фыст хъæугæ нымæцтæй баххæст
кæн æмæ ныффысс сконд.
Цыбыр фыст
1 – 10 хатты
2 – ? 1 хатты <
Сконд
–=
Хъ. Цал хатты ацыди арæзтадон быронмæ дыккаг
уæзласæн?
Дзуапп: 9 хатты ацыд арæзтадон быронмæ дыккаг
уæзласæн.
Хынцинаг № 2
Дзæуджыхъæуы арæзт æрцыд 9 ног хæдзары æмæ 5 хъазæн
фæзы. Хъазæн фæзтимæ абаргæйæ, хæдзæрттæ цал фылдæр
сарæзтой?
Хынцинаджы анализ.
Хъ. Цал ног хæдзары сарæзтой? Цы загъдæуы хынцинаджы хъазæн фæзты тыххæй? Цы хъæуы сбæрæг кæнын
хынцинаджы? Цавæр архайды руаджы аразгæ у хынцинаг,
æфтауынады æви æппарынады? Цæмæн?
0

1

2

3

?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
		
Хынцинаджы цыбыр фыст хъæугæ нымæцтæй баххæст
кæн æмæ ныффысс сконд.
Цыбыр фыст.
Х–9
Ф–5
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Сконд
–=
Дзуапп: хæдзæрттæ фылдæр сарæзтой хъазæн фæзтæй.
Хатдзæг
Хъ. Сымах абон базонгæ стут арæзтадон дæсныйæдтимæ.
Цы у дæсныйад?
С. Дæсныйад у адæймаджы куыст.
Хъ. Æмæ йын куыдæй ис райсæн? Цы бакæнын хъæуы уый
тыххæй.
С. Цæмæй хорз дæсныйад райсай, уый тыххæй зæрдиагæй
ахуыр кæнын хъæуы.
54-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Цы суыдзынæн?»
Темæ: «Рацыд æрмæг сфидар кæнын».
Нысан:
– Сфидар кæнын нымæцты зонындзинад (0-æй
9-мæ). Нымæцты (10-ы онг) арæзт дыууæ къаддæр
нымæцæй. Тетрады æмæ тыгъдады ориентаци кæнын.
Къуырийы бонтæ зонын. Бадзырдгонд барæны руаджы тæнгъæд æмæ згъæлгæ буаргъæдтæ барын.
– Рæзын кæнын схемæмæ гæсгæ алыхуызон
конструкцитæ кæныны арæхстдзинад.
– Сабиты уæздандзинадыл ахуыр кæнын. Дуканийы
уæйгæнæгимæ куыд дзурын æмбæлы, уый сын бацамонын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: алы дæсныйæдтæ ’вдисæг нывтæ номыртимæ; дыууæ фæйнæхуызон мигæнæны, дыууæ æмхуызон
мигæнæны, алыхуызон барæнтæ (се ’хсæн — цайцымæн
æмæ хъæрмхуыпхæрæн уидгуытæ дæр), авг донимæ; уаты
пълан, тæрæзтæ, дыргътæ æмæ халсартæ; лыстæг æхцаты
æмбырд.
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Райуаринаг: бæрцуатон фигурæтæ æмæ хæдзæртты
хаххыгтæ; фæйнæ номыргонд карточкæйы шифргонд
дзырдимæ, карточкæтæ геометрион фигурæтæ æмæ
дамгъæтимæ; тетрад, кърандас.
Ахуыры нывæст
Хъ. Абон мах дарддæр дзурдзыстæм дæсныйæдты тыххæй.
Уаты алы къуымты — алыхуызон дæсныйæдтимæ баст
нывтæ. Алы нывыл дæр — номыр, алы нывы дæр —
хæслæвæрд. Уаты пъланыл – цифрæтæ. Сабитæ пъланмæ
гæсгæ ссарынц ныв нысангæнæг цифрæ æмæ ныв æд
хæслæвæрд. Дзурынц дæсныйæдты тыххæй, æххæст
кæнынц хæслæвæрд.
Хæслæвæрд № 1
Дæсныйад – аразæг.
Сабитæ сбадынц стъолты уæлхъус. Алы дыууæ сабийæн
дæр — иу хæслæвæрд: бæрцуатон фигурæтæй хаххыгмæ
гæсгæ хæдзар аразынц.
Хæслæвæрд № 2
Дæсныйад – уæйгæнæг.
Д/хъ «Дукани»
Сабитæ фæлхат кæнынц, уæйгæнæг æмæ æлхæнæг
кæрæдзиимæ куыд хъуамæ дзурой, уыцы уагæвæрд, ахуыр
кæнынц уæздандзинадыл.
Тæрæзтыл барынц дыргътæ кæнæ халсартæ. Æхцаимæ
архайгæйæ фидар кæнынц нымæцы арæзт (дыууæ къаддæр
нымæцæй).
Хæслæвæрд № 3
Цардыуагон хынцинæгтæ бæрцуат барыныл.
Хынцинаг № 1
Хъ. Дохтыр чызгæн рафыста уагъылыйы лæмæрст. Мад
йæ чызгæн дохтыры хос æрцæттæ кодта, йæхицæн та –
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кæрдæджыты цай. Æнæрхъуыдыйæ йын дыууæ тæнгъæды
фæхæццæ сты, фæлæ мад йæ зæрдыл хорз бадардта, уагъылыйы хос фылдæр кæй уыд, уый. Феххуыс кæнут мадæн.
Сабитæ дыууæ тæнгъæды иухуызон барæнæй сбарынц
æмæ сбæрæг кæнынц, уагъылыйы лæмæрст дзы кæцы у,
уый.
Хынцинаг № 2
Хъ. Дохтыр чызгæн микстурæ рафыста: хъуамæ дзы алы
бон дæр 1 цайцымæн уидыг нуаза. Афтечы чызгæн хос
радтой мæнæ ахæм авджы. (Хосы авг стъолыл æрæвæры.)
Цал боны фаг суыдзæн ацы авг чызгæн?
Сабитæ авджы микстурæ цайцымæн уидыгæй сбарынц
æмæ дзуапп раттынц фарстæн:7 боны фаг у авджы
микстурæ.
Хъ. Уыцы авд боны иу дзырдæй куыд зæгъæн ис?
С. Къуыри.
Хъ. Къуырийы бонтæ ранымайут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 4
Дæсныйад – шифргæнæг.
Д/хъ «Шифргæнæг»
Хъомылгæнæг сабиты зонгæ кæны шифргæнæджы
дæсныйадимæ æмæ сын уыйфæстæ зæгъы, цæмæй дзырдты шифр райхалой. Алы дыууæ сабийæн дæр – номыргонд карточкæ шифргонд дзырдимæ (хъазты æрфыст кæс
амæйразмæйы ахуырты).
Сабитæ дзырдты шифр куы райхалынц, уæд карточкæтæ
фæд-фæдыл равæрынц æвдисæн фæйнæгыл æмæ фразæ
æнæхъæнæй хъæрæй кæсынц.
Зæгъæм: «Куыстытæй æвзæр нæй».
Хатдзæг
Хъ. Цавæр дæсныйад фæцыд уæ зæрдæмæ тынгдæр?
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Хæслæвæрдтæй уæм цымыдисагдæр кæцы фæкаст?
55-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Уæлахизы Бон».
Темæ: «Рацыд æрмæг сфидар кæнын».
Нысан:
− Фыдыбæстæйы
стыр
хæст. Нæ адæмы
стыр
уæлахиз. Сабитæн радзурын уыцы карз
æмæ лæгæвзарæн заманы тыххæй. Нымайыны арæхстдзинад (12-ы онг). Бæрцон нымады
æмбарынад. 10-ы онг нымæцты арæзт дыууæ
къаддæрæй. Æнæхъæн æмæ хайы кæрæдзиимæ
бастдзинæдтæ амонын хынцинæгтæ кæныны руаджы. Геометрион фигурæты миниуджытæ. Сыхаг
нымæцтæ. Раздзæуæг æмæ фæсдзæуæг нымæцтæ.
Нымæцты ахастдзинæдтæ кæрæдзиимæ (æмиасад,
æнæмиасад, фылдæр, къаддæр); нысæнттæ
>
(фылдæр), < (къаддæр); гæххæтты сыф диагоналыл
дыдагъ кæныны руаджы 4 æмиас хайыл дих кæнын.
− Рæзын кæнын логикон хъуыдыкæнынад
(хæдиртæст, абарст), лæмбынæгдзинад, ныхас,
модельтæ аразыны хъомыс.
− Райгуырæн бæстæ уарзын. Фыдыбæстæйы Стыр
хæсты хъæбатыртæм табуйы цæстæй кæсын, нæ
адæмы стыр Уæлахизæй сæрыстыр уæвын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: Фыдыбæстæйы Стыр хæсты хъайтарты
хуызистытæ, 2 карточкæйы нысæнттимæ: > 7, < 6; нывты 2 комплекты: Мæскуы, Дзæуджыхъæу, хæсты цаутæ,
Уæрæсейы тырыса, Ирыстоны тырыса, Уæлахизы тырыса; танчы хæйтты 2 комплекты (хъæбæр гæххæттæй);
нымаинæгтæ æвдисæн фæйнæгыл − алы командæйæн
дæр; фæйнæ 10 предметы алы командæйæн дæр (хъазт
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«Сæмбырд кæн хæрх»-æн); алы командæмæ дæр − фæйнæ
3 сыфы бæрцуатон геометрион фигурæйы хаххыгимæ
(хуызистимæ): иу командæмæ − пирамидæ, конус æмæ
тымбылæджы хаххыгтæ, иннæмæ – цилиндр, куб æмæ
призмæйы хаххыгтæ, ноджы ма сæм − фæйнæ 3 бæрцуатон
фигурæйы дамгъæтимæ.
Райуаринаг: хъæбæр гæххæттæй конд стъалытæ
−
уæлахиздзау командæйы схорзæхджын кæнынæн;
карточкæтæ нымæцтимæ (1-æй 12-ы онг); тетрæдтæ,
кърандæстæ; альбомы сыф гæххæттын бæлон скæнынæн.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, цавæр бæрæгбон вæййы майы?
С. 9 майы нæ бæстæйы кæддæриддæр бæрæг кæнынц
Уæлахизы Бон.
Д/хъ «Хъайтарты музей»
Хъомылгæнæг сабиты хоны Фыдыбæстæйы Стыр
хæсты хъайтарты музеймæ. Сабитæ райсынц билеттæ
− карточкæтæ нымæцтимæ (1-æй 12-мæ) æмæ музеймæ
бацæуынц. Сæ разы − карточкæтæ нысæнттимæ. Нысан
« > 7» амоны галиуæрдæм, нысан «< 6» та − рахизæрдæм.
Уыцы нысæнттæ æмæ, сæ карточкæтыл цы нымæцтæ ис,
уыдонмæ гæсгæ сабитæ адих вæййынц дыууæ къордыл.
Д/хъ «Логикон бастдзинæдтæ»
Алы командæйы раз дæр − нывтæ: 1 ныв – Мæскуыйы
хуызист, 2 − Дзæуджыхъæуы хуызист, 3 – хæсты цаутыл
дзурæг, 4 – Уæрæсейы тырыса, 5 – Цæгат Ирыстон-Аланийы тырыса, 6 – Уæлахизы тырыса.
Сабитæ ссарынц логикон бастдзинæдтæ нывты ’хсæн,
сæ хъуыды бамбарын кæнынц æмæ нывтæ къæйттæй
æрæвæрынц. Уæлахиздзау командæйæн раттынц стъалы.
Уыци-уыци
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Хъ. Базонут-ма, цавæр хæстон техникæ уыд сæ сæйраг
æххуысгæнæг салдæттæн хæсты рæстæджы.
Трактор нæу, фæлæ кæлмдзалх у,
Фидар нæу, фæлæ йын мæсыг ис,
Сармадзан нæу, афтæмæй йын дзых ис. (Танк.)
Д/хъ «Сæмбырд кæн танк»
Сабиты раз стъолтыл цы хъæбæр гæххæттæй арæзт танчы
хæйттæ ис (кæлмдзæлхытæ, кабинæ, стъалы æмæ а. д.),
уыдон сабитæ хъуамæ сæмбырд кæной.
Уыцы хæс тагъддæр цы командæ сæххæст кæна, уымæн
хорзæх − стъалы − ратдзысты.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Хынцинаг
Хъ. Фронтмæ арвитынæн фыццаг бон сцæттæ кодтой 6 танчы, дыккаг бон та – 4. Цал танчы сцæттæ кодтой 2 бонмæ?
Хынцинаджы анализ.
Хъ. Цал танчы сцæттæ фыццаг бон? Цал танчы сцæттæ
дыккаг бон? Цы хъæуы сбæрæг кæнын хынцинаджы?
Цавæр архайды руаджы аразгæ у хынцинаг, æфтауынады
æви æппарынады? Цæмæн?
?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
		
Хынцинаджы цыбыр фыст хъæугæ нымæцтæй баххæст
кæн æмæ ныффысс сконд.
Цыбыр фыст:
1 – 6 танчы.
2 – 4 танчы.
Æдæппæтæй – ?
Сконд.
+=
Д/хъ «Снайпертæ»
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Хъазынц сабиты дыууæ командæйы. Алы хъазæг-снайпер
дæр æвдисæн фæйнæгыл кæны нымаинаг. Раст конд нымаинаг – Хуыцауы цæф знагæн. Фылдæр нымаинæгтæ чи
скæна раст, уыцы командæ фæуæлахиз уыдзæн æмæ стъалы райсдзæн.
Д/хъ «Сæмбырд кæн хæрх»
Алы командæйы раз дæр стъолыл – 10 алыхуызон предметы, æмæ се ’хсæн æвзарынц, салдаты чи хъæуы, æрмæстдæр
уыдон. Уæлахиздзаутæн лæвæрд æрцæуы стъалы.
Д/хъ «Гимнастикæ сæрымагъзæн»
Хæслæвæрдтæ дыууæ командæйæн:
Нымæцон тынмæ гæсгæ ранымайут къайон (æнæкъай)
нымæцтæ.
Зæгъут йæ раздзæуæг (фæсдзæуæг) нымæц 5-æн (9-æн, 12æн æмæ а. д.).
Зæгъут йæ сыхæгты нымæц 6-æн (8-æн, 11-æн æмæ а. д.)
Зæгъут нымæц 5-æй (8-æй, 14-æй æмæ а. д.) къаддæр
(стырдæр) нымæцтæ.
Анымайут æртыгæйттæй (фæндзгæйттæй).
Алы раст дзуаппы тыххæй дæр – стъалы.
Д/хъ «Сложи слово»
Сабитæ хъазынц дыууæ командæйæ. Алы командæмæ
дæр – фæйнæ 3 сыфы бæрцуатон геометрион фигурæты
хаххыгтимæ (иутæм – пирамидæ, конус æмæ тымбылæджы
хаххыгтæ, иннæтæм – цилиндр, куб æмæ призмæйы
хаххыгтæ). Сабитæ ссарынц, дамгъæтæ ныхæст кæуыл
ис, уыцы хъæугæ фигурæтæ æмæ саразынц дзырдтæ: фыццаг командæ – «Сабырдзинад», дыккаг – «Май».
Хатдзæг
Хъ. Цы у сабырдзинад, куыд æй æмбарут?
Сабиты дзуаппытæ.
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56-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Уæлахизы Бон».
Темæ: «Фæлхат кæнын».
Нысан:
− Нымайыны арæхстдзинад размæ æмæ фæстæмæ
10-ы онг. Бæрц æмæ нымæцы æмахаст, нымаинæгтæ
кæнын. Хуымæтæг арифметикон хынцинæгтæ иу
архайдимæ. Къуырийы бонтæ, мæйты фæд-фæдыл
цыд, сахатмæ гæсгæ рæстæг зонын. Гæххæтты сыфыл æмæ тыгъдады ориентаци кæнын. Бадзырдгонд барæны фæрцы згъæлгæ буаргъæдтæ барыны
арæхстдзинад. Æнæнхъæн æмæ хай.
− Рæзын кæнын логикон хъуыдыкæнынад, хæдиртæст,
ныхас, лæмбынæг кæсын æмæ уыныны хъомыс.
− Райгуырæн бæстæ куыд уарзой æмæ дзы сæрыстыр
куыд уой, сабиты афтæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: «День Победы» (зарæг пленкæйыл
фыстæй); фыстæг-æртæкъуымæг, сахат; алыдæргъ æмæ
алыуæрх гæххæтты уадздзæгтæ, алы хуыз æмæ ас геометрион фигурæтæ хуызджын картонæй; уыцы-уыцитæ;
хынцинæгтæ; 2 тæлыйы, карточкæтæ нымаинæгтимæ;
касæгты къурупа, агуывзæтæ, хъæрмхуыпхæрæн уидгуытæ,
къаннæг тæбæгътæ, нымайæн къæцæлтæ; карточкæтæ
дамгъæтимæ æмæ геометрион фигурæтимæ; хуымæтæг
æмæ хуызджын кърандæстæ; къопп Георгийы лентытимæ.
Райуаринаг: къонверттæ цифрæтимæ (1-æй 9-мæ),
тетрæдтæ, кърандæстæ; альбомы сыфтæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, кæцы мæй у ныртæккæ?
С. Май.
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Хъ. Цавæр бæрæгбон вæййы майы? Радзурут-ма, цæй
фæдыл у Уæлахизы бæрæгбон?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Майы фæстæ та кæцы мæй уыдзæн? Нымæцтæй та
кæцы у абон? Къуырийы бонтæй та? Цы бон уыд знон?
Райсом та цы бон уыдзæн?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. (æвдисы хæстон фыстæг-æртæкъуымæг). Куыд уæм
кæсы, мæнæ ацы æртæкъуымæг цы у?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Уый у фронтæй æрвыст фыстæг. Хæсты рæстæджы
къонверттæ нæ уыдис, æмæ хæстонтæ сæ фыстæджытæ
афтæмæй æрвыстой. Бафæлварут-ма сымах дæр гæххæтты
сыф æртæкъуымæджы хуызы бадыдæгътæ кæнын.
Д/хъ «Фыстæг фронтæй»
Сабитæ гæххæтт æртæкъуымæджы хуызæн бадыдагъ
кæнынц. Рæвдздæр чи архайы, уыцы командæ фæуæлахиз
вæййы.
Хъ. Ныртæккæ рæстæг цас у?
Сабитæ сахатмæ кæсынц æмæ рæстæг бæрæг кæнынц.
Хъ. Уæдæ ныртæккæ мах дæр хъуамæ хæстонтæн феххуыс кæнæм − знаджы танктæ кæмыты лæууынц, уыцы
бынæттæ картæйыл равдисæм.
Тетрæдты куыст
Д/хъ «Сныв кæн картæйыл»
Хъ. Тетрады галиу уæллаг къуымы кæрæдзи фарсмæ
лæууынц дыууæ танчы.
Сабитæ дыууæ чырæджы алыварс хуызджын кърандас
ауадзынц.
Хъ. Дыууæ чырæджы дæлдæр лæууы æртæ хæдтæхæджы.
Сабитæ чырæгты ныв кæнынц 3 зылды æмæ а. д.
Д/хъ «Мах − сгарджытæ»
Хъ. Ахсджиаг информаци хъуамæ самал кæнат. Уый уæ
267

къухы бафтдзæн, хæслæвæрдтæ куы сæххæст кæнат, уæд.
Хæслæвæрдтæ:
1. «Доны сæрты хид»: æппæты цыбырдæр æмæ нарæгдæр
къахвæндагыл (гæххæтты уадздзæгтæ) ахизын хъæуы.
2. «Хъæды»: гакъон-макъон фæндагыл (хуыйæндаджы
лыггаг) ацæуын хъæуы.
3. «Сусæг код»: фæд-фæдыл цифрæтæ равæр (цифрæты
æмбырд − алы сабимæ дæр).
4. «Цъымарайы». Сабитæ æххæст кæнынц бардзырдтæ:
галиуæрдæм фæзил, акæн 2 къахдзæфы, галиуæрдæм
фæзил, цъымарамæ бахæццæ у. «Сусæг информаци»
æмбæхст у стыр æрвхуыз дуры бын («дур» у хуызджын
картонæй арæзт геометрион фигурæ). Хъомылгæнæг кæсы
«информаци» – уыци-уыцитæ æмæ хынцинæгтæ хæстон
темæйыл.
Уыци-уыцитæ
Иу уасæгæн цæстытæ нæй, фæлæ цæстытæ акъахы.
(Топп.)
Фæтæхы æфсæн халон, кæй баййафа − æрбамардзæн æй.
(Нæмыг.)
Лæууынц зæронд лæгтæ æмæ сæ къæхтыбынæй куы
ныуулæфынц, уæд сæ алыварс алчи бакъуырма вæййы.
(Сармадзантæ.)
Нæ уæртджынхæфсæн − æфсæн хæдон. (Танк.)
Хынцинæгтæ æрхъуыдыйыл
Хынцинаг № 1
Цæуылнæ кусынц сармадзантæ?
Сабитæ нывмæ гæсгæ сбæрæг кæнынц: сармадзантæн
стырдæр нæмгуытæ хъæуы.
Хынцинаг № 2
Иу къуыбылойæ салдæттæн зымæгмæ скодтой 2 æрмкъухы.
Цал æрмкъухы скæнæн ис 3 къуыбылойæ? Цал салдатæн
сæ байуардзысты?
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Хынцинаг № 3
Акъоппы æнæхъæн æхсæв сыгъди 5 сойдзырагъы. Иу дзы
боныцъæхтыл ахуыссыд. Цал сойдзырагъы ма дзы баззад
судзгæйæ боныцъæхтæм?
Дзуапп: 1 сойдзырагъ, уымæн æмæ иннæтæ басыгъдысты.
Д/хъ «Салдаты кас»
Хъ. Хæсты рæстæджы алыхуызон кастæ фыхтой сæхицæн
нæ салдæттæ. Цавæр кастæ зонут?
Сабиты дзуæппытæ.
Хъ. Мæнæ уын сауфагæ æмæ пырындзы кърупатæ. Сабитыл сæ æмхуызон адих кæнут, цæмæй уæ æххормагæй мачи
баззайа. Куыд бакæнын хъæуы?
С. Кърупатæ æмхуызон барæнæй сбардзыстæм.
Фыццаг командæ æмхуызон байуары сауфагæ, дыккаг −
пырындз.
Тетрæдты куыст
Д/хъ «Бомбæкалджытæ»
Хъ. Иу хæслæвæрд ма хъуамæ сæххæст кæнæм − нæ
хæдтæхджыты акæнын хъæуы уæлдæфон лабиринтыл,
цæмæй знаджы аэродромыл бомбæтæ æркалой æмæ йæ
ныффалгæрон кæной.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд сæ тетрæдты.
Д/хъ «Шифргæнæг»
Сабитæ, дамгъæтæ æмæ
геометрион фигурæтæ цы
карточкæтыл ис, уыдоны руаджы дзырдты шифр райхалынц: фыццаг командæ − дзырд «Фыдыбæстæ», дыккаг −
Хатдзæг
Хъ. Абон ногæй цы базыдтат?
57-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Сæрд æрцæуы!»
Темæ: «20-мæ нымад».
Нысан:
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− Цалдæр мадзалæй скæнæн кæмæн ис, ахæм
хынцинæгтæ. Хынцинæгтæ кæныны руаджы
фæарфдæр кæнын хай æмæ æнæхъæны æмбасты
æмбарынад. Нымайыны арæхстдзинад. Геометрион
фигурæты миниуджытæ. Фæсдзæуæг нымæцы арæзт.
Нымæцон тынæй пайда кæнын.
− Рæзын кæнын логикон хъуыдыкæнынад, лæмбынæгдзинад, хæдиртæст, ныхас.
− Иумæйаг хъуыддагмæ − бæрнон цæстæнгас.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ
Цæстуынгæ: Кюизенеры къæцæлтæ, гæххæттæй конд
алыхуызон предметтæ.
Райуаринаг: тетрæдтæ, хуызджын кърандæстæ, нымайæн
къæцæлтæ (фæйнæ 12), цифрæтæ æмæ нысæнтты æмбырд.
			
Ахуыры нывæст
Д/хъ «Нæхи аирхæфсæм»
Уыци-уыци
Хъ. Базыртæ йын ис, фæлæ тæхын нæ зоны,
Цæстытæ йын ис, фæлæ сæ нæ ныкъулы,
Къæхтæ йын нæй, фæлæ йæ нæ аййафдзынæ!
Ферттивы цæугæдоны,
Цæугæдоны æвзист доны!
С. Кæсаг.
Хынцинаг № 1
Хъ. Что тяжелее: 1 кг рыбы или 1 кг червячков?
С. И червячки и рыбки весят поровну: по 1 кг.
Хынцинаг № 2
Хъ. Щука в озере жила
Червячка с крючка сняла.
Наварила щука щей,
Пригласила трех ершей.
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Сколько всего рыбок было?
С. Всего 4 рыбки.
Хъ. А потом у рыбки стало ещæ больше гостей.
Д/хъ «Нымæцон хахгæнæн»
«Нымайæн машинкæтæ» кæнæ Кюизенеры къæцæлты руаджы сабитæ саразынц нымæцон асин (уыимæ − 1 дæсæг
банысан кæнынц иу уадздзагæй кæнæ иу къæцæлæй). Стæй
сын сæ фарсмæ равæрынц нымаинæгтæ:
----------------------------- --- 10+1=11
----------------------------- --- --- 10+2=12
----------------------------- --- --- --- 10+3=13
----------------------------- --- --- --- --- 10+4=14
----------------------------- --- --- --- --- --- 10+5=15
----------------------------- --- --- --- --- --- --- 10+6=16
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- 10+7=17
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 10+8=18
----------------------------- --- --- --- --- - --- --- --- --- 10+9=19
Афтæмæй сабитæ сфидар кæнынц фæсдзæуæг нымæцы
арæзт раздзæуæг нымæцмæ иу иуæг бафтауыны руаджы.
Хынцинаг № 3
Хъ. Кæсагахсджытæ æрцахстой 19 тъепайы æмæ 1 кæсаг.
Цал кæсаджы æрцахстой æдæппæтæй кæсагахсджытæ?
Сабитæ
æххæст кæнынц
хæслæвæрд
«нымайæн
машинкæ» кæнæ Кюизенеры къæцæлты руаджы.
-------------------------------------------------------- 10+10=20
Д/хъ «Нымæцон тын»
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд нымæцон тыныл дæр. Фæйнæгыл æмæ сæ тетрæдты ныффыссынц
нымаинæгтæ:
20 – 1 = 19
19 – 1 = 18
18 – 1 = 17
17 – 1 = 16
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16 – 1 = 15
15 – 1 = 14
14 – 1 = 13
13 – 1 = 12
12 – 1 = 11
11 – 1 = 10
Хъ. Нымæц 20 къайон у æви æнæкъай? Цæмæн?
С. Нымæц 20 у къайон, уымæн æмæ йын дыууæ раст
æмбисыл байуарæн ис.
Д/хъ «Байуар»
Алы сабимæ дæр − 20 къæцæлы. 2 хайы сæ фæкæны: 10 −
галиу къухы, 10 − рахиз къухы.
Афтæмæй сабитæ, 20 къайон нымæц кæй у, уыцы хъуыды
сбæлвырд кæнынц.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Д/хъ «Ацу фæндагыл»
Хъ. Сослан бæлæгъы сбадт квадрат А3-ы æмæ йæ ных
сарæзта йæ хæлары хæдзармæ − квадрат Е2-мæ. Æрвхуыз
кърандасæй йын йæ фæндаг сныв кæн: æнæрлæугæйæ
цæугæдоны бæстастæуты хахх ауадз.
А

Б

1
2
3

В

		
Баххæст кæн фыст:
А3, Б3, Б2, ……………..Е2
Хæслæвæрд № 2
Хъ. Сахор кæсæгты алы мадзæлттæй.
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Г

Д

Е

Хатдзæг
Хъ. Сывæллæттæ, уæ зæрдæмæ абон тынгдæр цы фæцыд?
Цавæр хæслæвæрдтæ уæм фæкастысты æппæты зындæр?
58-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Æгас цæуай, сæрд!»
Темæ: «Рацыд æрмæг сфидар кæнын».
Нысан:
−
1-æй
20-мæ
нымайыны
арæхстдзинад.
Къайон æмæ æнæкъай нымæцтæ кæрæдзийæ иртасын. Хынцинæгтæ æмæ се скæныны мадзæлттæ.
Æфтауынад æмæ æппарынад. Раздзæуæг æмæ
фæсдзæуæг нымæцтæ. Тыгъдады ориентаци кæныны
арæхстдзинад. Къуырийы бонтæ, афæдзы мæйтæ,
афæдзы афонтæ зонын. Рæстæг сахатмæ гæсгæ бæрæг
кæнын.
− Рæзын кæнын сабиты хъуыдыкæнынад, хæдиртæст
кæныны арæхстдзинад, лæмбынæг кæсын æмæ хъусыны хъомыс, ныхас, хæдбардзинад.
− Алыхуызон хынцинæгтæ æмæ хæслæвæрдты
руаджы сабиты ахуыр кæнын сæ алфамбылай
дунемæ хæдзардзин цæстæй кæсын æмæ йыл аудын,
æххуысхъуагæн феххуыс кæнынмæ тырнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: нывтæ (хынцинæгтæ хъуыды кæнынæн),
хуызджын геометрион фигурæтæ цифрæтимæ (10-æй
20-мæ); 2 сыфы цæрæгойты нывтимæ, 2 мольберты,
карточкæтæ нымæцтимæ (1-æй 20-мæ),
карточкæтæ
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нымаинæгтимæ, бæрцуатон фигурæтæ æмæ сæ хаххыгтæ
(«паспорттæ»), сахат.
Райуаринаг: тетрæдтæ, кърандæстæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, бавдæлæм æмæ æрдзы хъæбысмæ абалц
кæнæм. Афæдзы афонтæй ныртæккæ кæцы у? Мæй та?
Къуырийы бон? Нымæц? Рæстæг та цас у?
Сабиты дзуаппытæ.
Хъ. Тынг хорз! Ныртæккæ æрдз афтæ рæсугъд у, æмæ йын
зæгъæн дæр нæй!
Д/хъ «Æрдузы»
Гауызыл − нымæцтæ (1-æй 20-мæ) æмæ бæндæн.
Хъ. Мах ныртæккæ стæм диссаджы рæсугъд æрдузы.
Нымæцтæ ам цæрынц, уый зонут?
С. Зонæм, зонæм!
Хъ. Равæрут-ма сæ уæдæ бæндæны фарсмæ, бæндæн айтынг кæнут, афтæмæй.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цæй хуызæн уæм кæсы ныр бæндæн нымæцтимæ?
С. Нымæцон тыны хуызæн у.
Хъ. Æппæты стырдæр цавæр нымæц у?
С. 20.
Хъомылгæнæг зæгъы, цæмæй сабитæ анымайой раздæр
1-æй 20-мæ, стæй та − 20-æй 1-мæ.
Хъ. Фæйнæ карточкæйы райсут къайон нымæцимæ æмæ
фæд-фæдыл слæуут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цавæр нымæцтæ ма баззад гауызыл?
С. Æнæкъай нымæцтæ.
Хъ. Дæумæ цавæр нымæц ис? Дæумæ та?
Сабиты дзуаппытæ.
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Хъ. Нымайæн къæцæлты руаджы сбæлвырд кæнут, уыцы
нымæцтæ къайон кæй сты, уый.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
С. Мæ дыууæ къухы дæр ис фæйнæ 3 къæцæлы, иумæ сты
6 − къайон нымæц æмæ а. д.
Д/хъ «Скæн нымаинаг»
Алы саби дæр сисы карточкæ нымаинагимæ. Нымаинаг
скæны æмæ ссары карточкæ дзуаппимæ.
Д/хъ «Ссар хæдзар»
Хъомылгæнæг æвдисы бæрцуатон геометрион фигурæтæ.
Хъ. Алкæмæн дæр дзы хаххыгмæ гæсгæ йæ «хæдзар» ссарут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Цæй хуызæн сты хаххыгтæ?
С. Геометрион фигурæты хуызæн.
Хъ. Сæ нæмттæ сын ранымайут.
Сабитæ геометрион фигурæты нæмттæ ранымайынц.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
Баиу кæн стъæлфытæ 1-æй 20-мæ радæвæрдæй æмæ, хæхты
цы цæрæгой цæры, уый базондзынæ. (Дзуапп: Стай.)
Хæслæвæрд № 2
Тæрхъус, уызын, сæгуыт, тигр, арс.
Фарст:
Цæрæгойтæй кæцы не ’мбæлы Ирыстоны хъæдты? Йæ
алыварс ын тымбыл хахх æркæн.
Хæслæвæрд № 3
Лабиринт.
Тæрхъусæн феххуыс кæн, æмæ къæппæгæй раирвæза.
Хæслæвæрд 4.
Цал къуымы ис нывы?
Дзуапп афтид чырæджы бафысс.
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Цал цыппаркъуымæджы уыныс?
Дзуапп афтид чырæджы бафысс.

		
Хæслæвæрд № 5
Хынцинаг
Диссаджы æрдузы туристтæ фесты иу къуыри. Уырдæм
æмæ сын фæстæмæ фæндагыл бахардз 3 боны. Цал боны
уыдысты туристтæ балцы?
?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
		
Цыбыр фыст:
Фæндагыл − 
Æрдузы − 
Æдæппæтæй − ?
Сконд
+ =
Дзуапп:  боны.
Хатдзæг
Хъ. Цымыдисагдæр уæм цы фæкаст абон?
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59-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Байрйай, скъола!»
Темæ: «Фæлхат кæнын. Сахат».
Нысан:
− Рæстæгбарæн прибортæ: кæд фæзындысты æмæ
цавæртæ вæййынц. Куыд кæнгæ у доны сахат?
Сахатмæ гæсгæ рæстæг зонын. Нымайыны (12-мæ)
æмæ хынцинæгтæ кæныны арæхстдзинад.
− Фылдæр зонынмæ сабиты разæнгард кæнын. Сæ
дзырдуатмæ сын ног дзырдтæ æфтауын æмæ йæ
хъæздыгдæр кæнын.
− Нысанмæ тырнын, биноныг кусын, æмгæрттимæ
хæларæй цæрын, – уыцы æмбарынæдтæ сабиты зондахасты ныффидар кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: алыхуызон сахæттæ (хуры, доны, змисы, электрон æмæ а. д., дзыппыдаргæ, цонгылдаргæ, къулылдаргæ
æмæ а. д.); алыхуызон сахæтты нывтæ; карточкæтæ
цифрæтимæ (1-æй 12-мæ); 4 дурыны донимæ.
Райуаринаг: 1,5-литруат пластик авг; нывтæ (хъазт «Боны
фæтк»-æн); тетрад, хуымæтæджы кърандас.
Ахуыры нывæст
Хъ. Сывæллæттæ, тагъд сымах уыдзыстут скъоладзаутæ
æмæ алы бон дæр уыцы иу афон цæудзыстут скъоламæ.
Цæмæй ма байрæджы кæнат, уый тыххæй уын цавæр
прибортæ æххуыс кæндзысты? Байхъусут уыци-уыцимæ:
Æхсæв дæр æмæ бон дæр
Фынæй нæ кæнын,
Æхсæв дæр æмæ бон дæр
Цъыкк-цъыкк фæкæнын.
С. Уый сахат у.
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Хъ. Цы у сахат?
С. Сахат у рæстæгбарæн предмет.
Хъ. Сабитæ, абон нæ рæвдауæндоны сахæтты равдыст ис.
Алыхуызон сты, фæлæ сæм иумæйагæй цы ис?
С. Ис сыл цифрæтæ фыст, ис сын фатæгтæ.
Хъомылгæнæг дзуры, сахат куыд фæзынд, цавæр сахæттæ
æрхъуыды кодтой адæм фыццаг, уыдоны тыххæй, сæ
нывтæ сын æвдисы.
Хъ. Адæм фыццаг кæмæй пайда кодтой, уыдонæй иу у
доны сахат. Бæрзонд, нарæг, йæ бын – хуынкъ, йæ фæрстыл
– хæххытæ, ахæм мигæнæны-иу дон ныккодтой: цас дон
дзы фæтагъд, уымæ гæсгæ бæрæг кодтой рæстæг. Цæй æмæ
мах дæр бафæлварæм ахæм сахат скæнын!
Практикон куыст
Сабитæ кусынц дыгæйттæй. Пластик авджы сæры рагацау скондæуы гыццыл хуынкъ, йæ бын та йын бынтондæр
ралыг кæнын хъæуы. Сабитæ йæ иннæрдæм æрфæлдахынц
æмæ дзы дон ныккæнынц. Хъомылгæнæг змисы сахатмæ
гæсгæ бæрæг кæны алы минут дæр æмæ та сабитæ авджы
фарсыл маркерæй фæнысан кæнынц доны æмвæзад.
Хъ. Куыд уæм кæсы, ахæм сахат æнцойвадат у нæ алыбоны
царды?
С. Нæу, уымæн æмæ дзы æдзухдæр дон кæнын хъæуы.
Хъ. Кæй зæгъын æй хъæуы! Уымæн æрхъуыды кодтой
адæм æндæрхуызон сахæттæ! Рæстæг рацыд, æмæ фæзынд
механикон сахат. Сахатимæ баст дæсныйад дæр ис. Куыд
хуыйны, уый чи зоны?
С. Сахатаразæг. Сахат куы фехæлы, уæд æй уый сцалцæг
кæны.
Хъ. Цавæр сахæттæ ма зонут?
Сабиты дзуаппытæ. Зæгъæм:
1 с. Махмæ хæдзары ис «хъалгæнæг» сахат. Цæмæй
рæвдауæндонмæ ма байрæджы кæнæм, уый тыххæй нæ
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алы райсом дæр мæ хоимæ уый райхъал кæны.
2 с. Мæ фыдæн та йæ цонгыл ис сахат, тынг рæсугъд,
стæй тынг раст цæуы. Мæ фыдæн æрæджыгæнæн нæй йæ
куыстмæ − дохтыр у, операцитæ фæкæны.
3 с. Махмæ цы сахат ис, ууыл фатæгтæ нæй. Æрмæстдæр
цифрæтæ. Æмæ судзгæ кæнынц. Электрон сахат хуыйны.
Æмæ а. д.
Хъ. Цыбыр дзырдæй, зæххыл ис бирæ алыхуызон сахæттæ.
Уыдонмæ гæсгæ ныр сымах дæр рæстæг бæрæг кæнын зонут.
Хынцинаг № 1
Поезд «Дзæуджыхъæу – Мæскуы» араст вæййы сæумæрайсомы 9 сахатыл, электричкæ « Дзæуджыхъæу – Беслæн»
та − сæумæрайсомы 10 сахатыл. Кæцы поезд фенкъуысы
йæ бынатæй раздæр, стæй цас рæстæг раздæр?
Хынцинаг № 2
Фыццагкъласонты уроктæ райдайынц сæумæрайсомы 9
сахатыл, фæугæ та фæкæнынц æмбисбоны 12 сахатыл. Цас
рæстæг арвитынц сабитæ скъолайы?
Хатдзæг
Хъ. Сахæтты равдыст уæ зæрдæмæ фæцыд? Ногæй цы
федтат æмæ цы базыдтат?
60-æм ахуыр
Иумæйаг темæ: «Байрйай, скъола!»
Темæ: «Рацыд æрмæг сфидар кæнын».
Нысан:
− Æмбарынад «Æнæниз цард кæныны уаг». Сабитæн
радзурын, адæймаг йæхимæ куыд хъуамæ кæса æмæ
зила, уыдæтты тыххæй. Физкультурæ æмæ спорты
ахъаз адæймаджы æнæниздзинадæн. 10-ы онг нымад сфидар кæнын. Хæрхыты абарст цифрæтæ æмæ
нысæнтты руаджы. Геометрион фигурæтæ.
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− Сабиты разæнгард кæнын ногæй исты базонынмæ,
ахуырмæ. Хъуыды кæнын æмæ хатдзæгтæ кæнын
куыд зоной, ууыл архайын. Сабиты иртасæн
зæрдæргъæвддзинад æмæ ныхасы рæзтыл кусын.
− Иунæджытæй æмæ къорды кусынмæ куыд
арæхсой, сæ ныхасæн кæддæриддæр хицау куыд уой,
æнæниз уæвынмæ куыд тырной, афтæ сæ хъомыл кæнын.
Æрмæджытæ æмæ ифтонггæрзтæ:
Цæстуынгæ: сюжетон нывтæ (алы нывыл дæр – номыр); карточкæ сабиты фæлгонцтимæ (символ – «æз æмæ
мæ хæлæрттæ»), карточкæ сабийы фæлгонцимæ (символ
– «æз»), алыхуызон предметтæ (дæндæгтæхсæн щæткæ
æмæ пастæ, сæрвасæн, чиныг, кукла æмæ а. д.); Цæгат
Ирыстоны спортсменты хуызистытæ.
Райуаринаг: карточкæтæ нымаинæгтæ æмæ дзуаппытимæ, карточкæтæ шифргонд дзырдтимæ, тетрæдтæ.
Ахуыры нывæст
Хъ. Цæуылдæр тынг цин кæнут?
С. Сæрд æрхæццæ кæны æмæ уый тыххæй.
Хъ. Сæрд афæдзы афонты хуыздæр у, сабитæ йæ тынг уарзынц. Цæмæй æнæниз уай, уый тыххæй сæрдыгон бирæ
фадæттæ ис: дæхи най æмæ хурмæ дæхи судз, хъаз, тезгъо
кæн æмæ а. д. Цæмæй æнæниз уай, уый тыххæй цы кæнын
хъæуы, куыд уæм кæсы?
С. Афойнадыл хъуамæ схуыссай, куыд æмбæлы, афтæ
хæрай, сыгъдæг уæлдæфы тезгъо кæнай, дæхи сыгъдæг дарай æмæ а. д.
Хъ. (стъолыл равæры хъæугæ нывтæ, се ’ппæтыл
дæр − номыртæ). Мæнæ уын уый − нæ балцы пълан
æнæниздзинады бæстæмæ. Æнæниз цæмæй уай, уый
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тыххæй хъуамæ дæхи сыгъдæг дарай, гигиенæйы домæнтæ
æххæст кæнай. Цы у гигиенæ, чи зæгъдзæн?
С. Дæхи най, дæ дæндæгтæ сыгъдæг кæн æмæ а. д.
Д/хъ «Бар ис – бар нæй»
Сабиты раз – 3 стъолы:
1 стъолыл – карточкæ сабиты фæлгонцтимæ (символ – «æз
æмæ мæ хæлæрттæ»);
2 стъолыл – карточкæ сабийы фæлгонцимæ (символ – «æз»);
3 стъолыл – алыхуызон предметтæ (сæрвасæн,
дæндæгтæхсæн щæткæ, чиныг, кукла æмæ а. д.).
Хъ. Æркæсут-ма предметтæм æмæ зæгъут, кæцытæй дзы
пайдагæнæн ис иумæйагæй, кæцытæ сты — сæрмагондæй
иу адæймаджы?
Сабитæ байуарынц предметтæ хæрхытыл: иутæ дзы
æвæрынц иу нывы фарсмæ («Æз æмæ мæ хæлæрттæ»),
иннæтæ – иннæ нывы фарсмæ («Æз»).
С. Тынг раст сæ байуæрстат. Чиныг, кукла, хъазæн машинæ,
– уыдонæй иумæ пайда кæнын хъæуы, фæлæ сæрвасæн,
дæндæгтæхсæн æмæ а. д. алы адæймагæн дæр сæрмагондæй
йæхи сты, искæмæ сæ дæттæн нæй.
Сабитæ дыууæ рæнхъæй равæрынц предметтæ æмæ,
кæцытæ фылдæр сты, уый сбæрæг кæнынц.
Хъ. Цæмæй æнæниз уай, уый тыххæй ма æнæмæнг цавæр
уагæвæрд æххæст кæнын æмбæлы?
С. Зарядкæ кæнын хъæуы алы райсом дæр.
Сабитæ музыкæмæ гæсгæ се уæнгтæ айтынг кæнынц.
Хъ. Æнæниздзинадæн ма ноджы æххуыс цы у?
С. Спорты алы хуызтæ.
Хъ. Спротсментæ суæвын уæ фæнды? (Æвдисы зындгонд
спортсменты хуызистытæ.)
Сабиты дзуаппытæ.
Тетрæдты куыст
Хæслæвæрд № 1
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Хъ. Хахгæнæны руаджы сбæрæг кæнут, 5 минутмæ фылдæр
дæрддзæг кæцы спортсмен азгъордта, уый.
 1 спортсмен --------------------------------------------- 2 спортсмен ---------------------------------------------------Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд æмæ алы спортсмены фарсмæ дæр хъæугæ цифрæ бафыссынц. Уыйфæстæ
цифрæтæ æмæ нысæнтты руаджы ныффыссынц дзуапп.
Зæгъæм:
8 > 7 кæнæ 7 < 8
Хæслæвæрд № 2
Хынцинаг
Хъ. Дыууæ æвзонг штангисты исынц гиритæ. Фыццаг
лæппу 1 кг уæзæн гири систа 10 хатты, дыккаг лæппу та
йæ уымæй 3 исты къаддæр скодта. Цал хатты систа 1 кг
уæзæн гири дыккаг лæппу?
Хынцинаджы анализ.
Хъ. Цал хатты систа 1 кг уæзæн гири фыццаг лæппу? Цы
загъдæуы хынцинаджы дыккаг лæппуйы тыххæй? Цы базонын хъæуы хынцинаджы? Цавæр архайды, æфтауынады
æви æппарынады руаджы скæнын хъæуы хынцинаг?
Цæмæн?
				
0
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3

?
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5 6

7

8

9 10

Хынцинаджы цыбыр фыст хъæугæ нымæцтæй баххæст
кæнут æмæ ныффыссут сконд.
Цыбыр фыст:
1 М − 10
2 М − ? на 3 <
Сконд
+=
Дзуапп: – хатты систа 1 кг уæзæн гири дыккаг лæппу.
Хæслæвæрд № 3
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Д/хъ «Командæтæ»
Хъ. Хъазты размæ уал хъуамæ кæрæдзи фарсмæ рæнхъæй
алæууат. Цæмæй уæ алчидæр йæ радæвæрд номыр базона,
уый тыххæй та хъуамæ скæна нымаинаг æмæ ссара карточкæ
дзуаппимæ. Нымаинаджы дзуапп æмæ карточкæйы номыр
сты æмхуызон. Уыцы нымæц уыдзæн сабийæн йæ радон
номыр дæр.
Нымаинæгты хæрхæй алы саби дæр равзары иу æмæ йæ
скæны. Уыйфæстæ дзуаппыты хæрхæй равзары хъæугæ
дзуапп.
Хъ. Ныр номыртæм гæсгæ рæнхъæй алæуут.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд.
Хъ. Къайон нымæцтæ иу къахдзæф размæ ракæнæнт!
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд æмæ уыйадыл 2
командæйыл фæдих вæййынц.
Хъ. Зæгъут-ма, цавæр хойрæгтæ сты пайда адæймаджы
æнæниздзинадæн? Зиан та?
Сабиты дзуаппытæ.
Хæслæвæрд № 4
Д/хъ «Шифргæнæг»
Хъ. Геометрион фигурæты руаджы шифргонд æрцыд
дзырдтæ. Бакæсут сæ æмæ ног цыдæр базонат.
Сабитæ æххæст кæнынц хæслæвæрд. Командæтæ
райхæлдтой фæйнæ дзырды æмæ бакастысты арфæ:
Æнæниз ут.
Хатдзæг
Хъ. Æнæниздзинад куыд фидар кæнын хъæуы, уый тыххæй
абон ногæй цы базыдтат?
Уæ зæрдыл æй дарут кæддæриддæр æмæ æнæниз ут!
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Абарын параметртæм гæсгæ: бæрзæнд, дæргъ, уæрх, ас
Фæзы ориентаци кæнын: хъæзтытæ-лабиринттæ
Тыгъдады ориентаци кæнын: рахиз, галиу, размæ-фæстæмæ,
бæрзонд, ныллæг, дард, хæстæг, фæстæ, сæрыл, сæрмæ, быны,
мидæг, æдде

Сахатмæ гæсгæ рæстæг бæрæг кæнын
Афæдзы афонтæ, мæйтæ
Суткæ: сæумæрайсом, бон, изæр, æхсæв
Знон, абон, райсом
Раздæр, фæстæдæр, фыццаг, стæй
Хуымæтæг сериаци: цауты фæд-фæдыл равæрд сбæрæг кæнын
Хæрхыты æмиасад предметтæм
предметтæй иу аппарыны руаджы

иу

бафтауыны

кæнæ

Пайда кæнын æвдыстæгтæй: 1 фылдæр, 1 къаддæр, æмиас
2 хæрхы бæрцон æмиасад сбæрæг кæнын предметтæ къæйттæ
кæныны руаджы
Геометрион фигурæты хæрхæй лæвæрд фигурæтæ рахицæн
кæнын æууæлтæм (миниуджытæм) гæсгæ
Хæрхыты абарст къæйттæ кæныны кæнæ нымайыны руаджы
Радæвæрд нымад 10-ы онг
10-ы онг нымæцты арæзт
Геометрион фигурæтæ: æртæкъуымæг, квадрат, трапеци, ромб,
расткъуымæг, зылд, дæргъдымбыл, тымбылæг, куб

Сабийы
н. м.

Цæттæгæнæн къорды диагностикæ
хуымæтæг математикон æмбарынæдтæ зонынæй

Къуырийы бонтæ
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