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Аци методикон æнхуси киунугæбæл бакустонцæ ЦИППИ
ЮНЕСКО-й кафедри æмкосгутæ «Дигорон националон
ахуради концепций» бундойрон гъудитæмæ гæсгæ. Конспекттæ
арæзт æнцæ Л. А. Парамоновай редакцигонд «Рагагъон æма
скъолаагъонмæон кари сабийти гъонбæладæ, ахурадæ æма
ирæзти дæнцон æмахуради программæ»-мæ гæсгæ. Программи
медеси бундор æй скъолаагъонмæон учрежденити ахурадон
процесстæ царди рауадзун. Аци программæ æвзурст æрцудæй,
дууææвзагон рæвдауæндони архайди фæлтарунæдтæ си ке ес,
уомæ гæсгæ. Программæ арæзт æй куд бундор, регионалон æма
автори методикон куститæн, уотæ, æма, уомæ гæсгæ, хунгæ
дæр кæнуй «Дæнцон». Бацæттæгонд конспекти националонрегионалон компонент æфтуд æй скъолаагъонмæон учрежденити
ахурадæмæ, куд барæуадзæ хай сабийти ахур æма ирæзтæн,
уотæ. Еумæйаг ахурадон итигъдадæ искæнунмæ рæвдауæндони
арæзт æрцудæй хецæн перспективон-тематикон план. Тематикон
еудзийнадæ бæрæг æй еугур ахури усмитæ, уæдта иннæ режимон
процессти дæр. Еугур ахури усмити организацион формæ
æй дæлкъуарон, æвæрд ба æй сабийти уæгъдебар архайди
бундорбæл ахуради медæгæ.
Скъолаагъонмæон сабийти ахуради медæгæ сæйрагдæрбæл
нимад æй дидактикон гъазт. Алли теми ахур дæр райдайуй
алфанбулай дуйней ахури усмити, кæцитæ фæуунцæ алли
къуæрейæн дæр æ райдайæни.
Идарддæр ба, ахурадон æма гъонбæладон иннæ архæйдтити
фæрци урухдæр æма парахатдæр æвдист цæуй ахуркæнуйнаг
темæ.
Авторти къуар сæ зæрдæ дарунцæ æма корунцæ, цæмæй аци
методикон æнхуси киунуги туххæн уæ феппайуйнæгтæ æма
фæндæнттæ æрбарветайтæ мæнæ ауæхæн адресбæл:
Адрес: 362003, РЦИ-Алани, Дзæуæгигъæу, К. Маркси гъ.,
36 х., Цæгат-Иристони Паддзахадон педагогон институт,
ЮНЕСКО-й кафедрæ.
Телефон: (8672) 53-89-73.
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Цæттæгæнæн къуари ахурадон план
№

Ахури усмæ

1
2

Математикæ
Дигорон дзубандий
ирæзт
3 Дигорон æвзаг ахур
кæнун
4 Уруссаг æвзаг ахур
кæнун
5 Уруссаг æвзаги ирæзт
6 Уруссагау кæсун æма
финсун
7 Алфанбулай
дуйней
хæццæ зонгæ кæнун
8 Физкультурæ
9 Музыкалон аййевадæ
10 Хузæ кæнуни аййевадæ
Æдеугур

4

I вариант
(ахури усмитæ
къуæрей
медæгæ)

II вариант
(ахури усмитæ
къуæрей
медæгæ)

2
1

2
–

–

3

2

–

–
–

1
1

1

1

2
2
2
12

2
2
2
14

Цæттæгæнæн къуари САУ сабийти
(6-7 анздзудтæ) ахури темитæ
Рæстæг / мæйæ
Усмити темитæ
Рухæн
1. Фæндараст кæнæ, сæрдæ!
2. Æфсери балци.
Кæфти мæйæ
3. Гъæуи фæллойнæгæнгутæ.
4. Райгурæн бæсти зар.
5. Фæззæг.
6. Хестæртæ æма кæстæртæ.
Геуæргоба
7. Уæрæсе – нæ донбай бæстæ.
8. Æнæнез уо!
9. Цæрæгойтæ сæхе зумæгмæ цæттæ
кæнунцæ.
10. Æрæгвæззæг.
Цæппорсе
11. Хуарз æнбал бæлахи нæ уадзуй.
12. Аргъæуттæ зонæн æви нæ?
13. Дзæнгъа зумæг.
Æнсури мæйæ
14. Иристони аййевадæ.
15. Зумæгон ерхæфститæ
Комахсæн
16. Адæймаги фондз æнкъарæни.
17. Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ.
18. Царди æдасдзийнадæ гъæуайкæнунадæ.
19. Дзилли адæн.
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Кæрдæгæзмæлæн

Хумидайæн

Май

20. Силгоймаги фарнæ
21. Уалдзæг лæвæрттæ иуаруй.
22. Иристони Сурх киунугæ.
23. Киунугæ – нæ лимæн æма
ахургæнæг.
24. Глобусбæл балци.
25. Космос
26. Зæнхæ – мæ хæдзарæ. Зæнхи
бæрæгбон. Экологи.
27. Ка уодзæнæн.
28. Уæлахези бæрæгбон. (9-аг Май)
29. Сæрдæ тагъд уодзæй.
30. Хуæрзбон, рæвдауæндонæ! Æгас
цо, скъола! (Фæстаг ахури усмæ.)

6

7

Мæйæ / къуæретæ

1

2

2

2

3

Ахури усмити
бæрцæ

4

5

Фæйнæхузон объекти хецæндзийнæдтæ хузи
бавдесун.

Радзорун адæни
царди дзоли ахедундзийнади туххæй.
Радзубанди кæнун,
дзоли куст ка кæнуй
æ райдайæнæй
(хуарбайтаунæй) е
’сфицуни уæнгæ, еци
адæни дæсниæдти
туххæй.

Хуарæнти хузтæ
равзурстæй дæ
цæстæнгас бавдесæ дæ хузæкæнуйнагмæ.

Радзорун
игъæлдзæгдзийнадæ, гъар æма
уодигъæдæ «хорау»
ци сæрдигон
хуарæнтæ кæнуй,
уони туххæй.

8

7
Сабийти зæрди
æрæфтаун
адæймаги гурæ
æма æрдзи
хузтæ кæнунади
арæхсдзийнæдтæ.

6

Хуарæнти хузтæ
зонунадæ

Æнгасдзийнади
мадзæлттæ

9

Композици

Тъафæбæл бавдесун æцæг кенæ
аргъауон уавæр.

Тъафæбæл дæхе
хузæ искæнæ
ести хумæтæг
æзмæлдтитæ
гæнгæй.

Аййевадон-ахурадон ихæстæ

Сæрди туххæй
зонундзийнæдтæ
ниффедар кæнун.
Сæрдигон
фæлладуадзæн
амæлтти туххæй
сабийтæн радзорун.

Нисантæ

Программи медес

Цæттæгæнæн къуари (6–7-анздзуд) сабийти перспективон-тематикон план

Рухæн III - къуæре

Рухæн IV - къуæре

Еумæйаг темæ

«Фæндараст уо, сæрдæ!»

«Æфсери балци»

Ахури темæтæ

«Мæ сæрдæ»

«Дзол сæйрагдæр æй»

Аййевадон архайди хузæ
Сæрдигон феппæйдтитæ
æма
æнкъарæнтæмæ
гæсгæ
хузæ
кæнун.
Гуашæй архайун.
Царди феппæйдтитæ æма
фегъуститæмæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Фломастертæ кенæ гуашæй
архайун.

8

2

2

Радзорун гъæути
цæргути кусти
туххæй.
Лæмбунæг
æрдзорун
хæдзайрон фонс
æма мæргъти
дард ци пайда
æнцæ адæмæн.

Сабийти базонгæ кæнун Къостай
поэзи æма æ конд хузти хæццæ.

Бафеппайуни бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
Гуашæй архайун.
Фегъуст æрмæг æма хузгæнæги
хузти репродукцити фæууинди
бундорбæл хузæ кæнун. Мудадзин
мелтæ.

«Гъæууон хæдзарадæ»

«Къоста – хузгæнæг æма поэт»

«Гъæуи фæллойнæгæнгутæ»

«Райгурæн бæсти зар»

Кæфти мæйæ I-къуæре

Кæфти мæйæ II-къуæре

Æрдзи хузæ
кæнуни
арæхстдзийнадæ
фæлтæрун. Ханхи
уагæй бавдесун
хонхи асæ æма
хъаурæ, æ дæнтти
тагъд цуд æма
æрдзи медæгæ
дорæй арæзт
азгъунстити
рæсугъд федуд.

Адæймаг æма
хæдзайрон фонси
кенæ мæргъти
хузтæ кæнуни
арæхстдзийнæдтæ
фæлтарун, сæ
арæзт æма гурти
хецæндзийнæдтæ
бавдесгæй.

Хуарæнти хузтæ
равзурстæй
бавдесун Кавкази
тузмæг æрдзи
рæсугъддзийнадæ
æма пейзажи уагæ.

Хуарæнти хузтæ
равзурстæй бавдесун айдагъ фонси
хузгин сæрмагонд
хузтæ нæ, фал ма
сæмæ адæймаг
ци зæрдæхæлар
æнкъарæнтæ даруй,
уони дæр.

Тъафæбæл бавдесун хуæнхаг
пейзажи хузæ (хор,
мегътæ, хуæнхтæ,
цæугæдæнттæ,
къахнæдтæ) æма
арæзтæдтæ (мæсгутæ,
цæрæн хæдзæрттæ).
Æнгъезуй бавдесун
адæни гуртæ – фиййау, кизгæ, сабийтæ,
Къостайæн æхе).

Тъафæбæл бавдесун адæймаг æма
хæдзайрон фонси
кенæ маргъи устур
хузæ (æнгъезуй
цалдæри дæр)
сæ гъудитæ æма
бастдзийнади
æнкъарæнтæ син
бавдесун (хуæруйнаг
дæтгæй, хезгæй,
нихгæй).

2

2

«Фæззигон сифти букет»

«Ке уарзун»

9

Феппайд æма бавзурст æнкъарæнти Хузтæ æма натурæмæ гæсгæ хузæ кæнун.
бундорбæл хузæ кæнун.
Гуашæй архайун.
Гуашæй архайун.

«Фæззæг»

«Хестæртæ æма кæстæртæ»

Кæфти мæйæ III-къуæре

Кæфти мæйæ IV къуæре

куд цæонцæ.

Радзорун адæни цардарæзти
туххæй.
Сабийти
гъос æрдарун
фæлтæрæйфæлтæрмæ
царди хуарз
уагæвæрдтитæ
хестæртæй
кæстæртæмæ

тиск».

Фæффулдæр
кæнун сабийти
зонундзийнæдтæ фæззæги
туххæй.
Базонгæ сæ
кæнун аййевадон графиктæй
еуей – гравюри
хæццæ, удта
лæдæруйнæдтæ «гепп»
– «печать»,
«фæд» – «от

1. Адæни хузтæ
æма æнкъарæнтæ
кæнуни
арæхстдзийнадæ
фæлтæрун. Се
’змæлдтитæтæ
ба син еумæйаг
тумбул, тасагæ
хæнхитæй бавдесун.

Сабийти базонгæ
кæнун нæуæг
графикон техники
– хумæтæги мухур, фæдуадзуни
(отпечаток)
хæццæ. Базонун
исфæлдистадон
кусти нæуæг
гæнæнтæ – гепп
фæдуагъд мухури
фæрци æрдзи
элементти хузтæ
кæнун.

Зæрдæхæлар,
сабур, фæлмæн æма
гъар равзурстæй
бавдесун уарзон
адæнти æхсæн
хæлардзийнади
æнкъарæнтæ.

Ирæзун кæнун
хуарæнтæ зонуни
дæсниадæ. Арæхсун
палитрæбæл гъæугæ
æрдзон хуарæни
хузæмæ хæстæг
исæзмæнтун.
Фæффулдæр кæнун
фæззигон гъар хузтæ
æма фæлгъузти
бæрцæ.

Тъафæбæл хуарæнти бавдесун
хумæтæги бийнонти устур
сценæ темæбæл
хæстæг адæни
æхсæн еудзийнадæ æма æнкъарунади рахаститæ.

Тъафæбæл бавдесун цалдæр сифей фæдуагъди.
Сæ конд, асæ æма
сæ аллихузон
хуарæнти хузтæй
ба гъæуама
рауайа рæсугъд
фæззигон букет.

10

2

2
Фегъуст æма иллюстрацигонд æрмæгмæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Гуашь кенæ фломастертæй архайун.
Цард æма бавзурст
æнкъарæнтæмæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Гуашæй архайун.

«Мах нæ бæстæбæл балци кæнæн»

«Æз сæйун»

«Уæрæсе – нæ хъаурæгин бæстæ»

«Æнæнез уо!»

Геуæргоба I-къуæре

Геуæргоба II-къуæре

Сабийти хæццæ
радзорун æнæнез
цард кæнуни
уагæбæл (спорт,
æхседун, уолæфун
æма раст хуарæни
туххæй). Базонун
æма ниффедар
кæнун дохтури
дæсниадæ æхсицгон ке æй, уой.

Сабийти хæццæ
радзорун, ци
бæсти цæрунцæ, е
цæййасæ æй. Географион карти
хуарæнти хузтæ
лæдæрунбæл
сæ ахур кæнун.
Зонун, нæ бæсти
ци сæй-рагдæр
климæтон
зонитæ ес, уони
хецæндзийнæдтæ.

Царди, бæрæг
уавæри, адæни
хузтæ кæнуни
арæхсдзийнæдтæ
фæлтарун.
Æнкъарæнти
еудзийнадæ бавдесун, фигуритæй
еумæйаг тасагæ –
композицион къуар
исаразгæй.

Фæйнæхузон объектти хецæндзийнæдтæ
(æрдзи, цæрæгойти,
адæни) хузæ кæнуни
арæхсдзийнæдтæ
фæлтарун. Ирд
бавдесуни зонгæ
мадзæлттæй пайда
гæнгæй, хузæмæ
ци зæрдæ дарис,
еци æнкъарæнтæ
бавдесæ.

Адæн сæ
хæстæг сæйгæ
адæймагбæл куд
фæттухсунцæ, уой
равзурст хуарæнти
хузтæй (тар æма
сабур хуæрæнтæй)
бавдесун.

хуарæнти хузтæй.

Хузæн хузгин
сорæт исаразун сæйрагдæр
хуарæнти фæрци:
зменсæ æма
итигъд будурти
гъар хуарæнти
хузтæй, уазал
– уорс метгун
цæгат æма æ цъæх
ехтæ, æгæрон
фæлорсцъæх
денгизтæ æма
кæрдæгхуз гъæдти

Тъафæбæл бавдесун хумæтæги
сцени устур
хузæ: сæйгæ
æма дохтур,
сæйгæ æма
хæстæгутæ, сæ
меддуйне уоди
æнкъарæнтæ
æвдесгæй.

Нæ бæстæбæл
балций
темæбæл сабийти æвзурст,
хумæтæги
сценки хузæ:
саггæстæ
цæгатаг сæгти
хезунцæ,
матростæ науи,
кæсалгдзаутæ
хизæй
кæсæлгитæ
ахæссунцæ,
теуатæ уæргътæ
хæссунцæ,
пингвинтæ кенæ
уорс æрситæ
ехбæл æма у.и.

11

2

2
Имисунадæ æма сорæтон æвдистити бундорбæл
хузæ кæнун.
Фломастертæй архайун.
Æрдзæмæ рагацау æнгæсдарди
бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
Гуашæй архайун.

«Мистæмæ иуазæгутæ»

«Фæззигон æрдзи æрхун»

«Цæрæгойтæ сæхе зумæгмæ цæттæ кæнунцæ»

«Æрæгвæззæг»

Геуæргоба III-къуæре

Геуæргоба IV-къуæре

Ниффедар кæнун
æрæгвæззæги
сæйрагдæр минеугути туххæй
зонундзийнæдтæ.
Идарддæр
сабийти зонгæ
кæнун æрдзи
царди аллихузон
рæстæгон æма
æнкъарунадон
уавæрти туххæй.

Æрæгвæззæги
туххæй дзоргæй
син сæ гъос æрдарун, гъæддаг
цæрæгойтæ сæ
царди уагæ куд
феййевунцæ,
сæхе зумæги
уазалтæмæ
ку фæццæттæ
кæнунцæ, уæд.
Базонгæ сæ кæнун анималон
(цæрæгойти хузтæ
кæнуни) жанри
æма анималон
хузгæнгути
хæццæ.

Аци ихæслæвæрди
хуарæни хузæ
сæйрагдæр нæ ’й.
Уомæн, æма нæ
хуарæнтæбæл куст
цæмæй ма хъор
кæна сюжетбæл
косун, сорæттæ
ирддæр кæнун
æма детальтæ
æвзарунæй.
Хуæздæр уодзæй,
композици графикон мадзалæй ку
искæнонцæ, уæд.

Хуарæнти фулдæр
хузтæ æнгæс æнцæ
фунукхузмæ.
Хузæбæл графикон
мадзалæй бакосун
æнгъезуй.

Гъæддаг цæрæгойти
хузтæ кæнуни
арæхсдзийнæдтæ
фæлтарун. Сæ
гурисконд,
хецæндзийнæдтæ,
астæ, ма
уодигъæдтæ
бавдесгæй.

Идарддæр косæн
æрдзи хузтæ кæнуни
арæхсдзийнадæ
фæлтарунбæл.
Уæлдай æнгæс
дарун хæнхити
тасунадæмæ,
кæцитæ æвдесунцæ
бæласи къалеути
зæрдихатт.

Тъафæбæл
бавдесун
фæззигон æрдзи
хузæ. Хузи,
æнæмæнгæ,
гъæуама уонцæ
бæлæстæ сæ
фæззигон
уавæри.

Тъафæбæл
бавдесун
гъæдтæ æма
будурти цæрæг
бийнонти хузтæ
(æхсæрсæттæги,
мистæ, уги,
робаси, гæлæуи
æма у.и.).

Цæппорс I-къуæре

Цæппорс II-къуæре

«Хуарз æмбал бæлахи нæ уадзуй»

æви

аргъæуттæ

«Зонæн
нæ?»

12

2

2

Феппайунади бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
Гуашæй архайун.
Феппайунади бундормæ
гæсгæ хузæ кæнун.
Гуашæй архайун.

«Æмбали портрет»

«Мæ уарзон аргъау»

Радзорун аргъæутти
ахедундзийнади
туххæй сабийтæ æма
гъонбæлти царди.
Идарддæр сабийти зонгæ
кæнун цæмæдессаг
дæсниæдти туххæй –
сабийти киунугутæн
иллюстрацитæ кæнæг
хузгæнæг.

Радзубанди кæнун
адæймаги царди
æмбалдзийнади
нисанеуæги æма
лимæндзийнади туххæй.
Сабийти гъос æрдарун
лæдæруйнæдтæ «зонгæ»,
«лимæн» æма «æмбал»-и
хецæндзийнæдтæмæ.
Идарддæр сабийти зонгæ
кæнун портреттон жарни
хæццæ.

Аргъæутти
архайгути хецæн
ирдæвдист
сорæттæ кæнуни
арæхстдзийнадæ
фæлтарун.

Адæймаги
(цæсгони, гури)
хузæ кæнуни
арæхсдзийнадæ
фæлтарун. Æ
уодигъæдæ æвдесæг – бакасти
хецæндзийнæдтæ
ин бавдесгæй.

Хуарæнти æвзурсти гъæуама
уа æнæнгъæл
элемент, куд
хуарæни хузтæ
равзурсти, уотæ æрмæгути
æнахур равзурст æма сæ
испайдай.

Хуарæни хузти
равзурстæй
бавдесун
зæрдæхæлар
æнкъарæнтæ
хузæкæнуйнагмæ (хуарæнтæ
зæрдæхæлар
æма уарзон æнцæ).
Уодигъæдæ
бавдесунмæ
испайда
кæнун ирд,
зæлланггæнгæ
кенæ фæлуорс,
сабур, имонау
хуарæни
хузтæй.
Тъафæбæл
бавдесун
уарзон аргъауи
архайгути устур
хузтæ, се ’хсæн
æнкъарæнтæ
æма гъудити
бастдзийнæдтæ
дæр син бавдесгæй.

Тъафæбæл бавдесун цæсгони
кенæ гури
(æнгъезуй дууей дæр) устур
хузæ. Хузæ æй
адæймаги сорæт
æма уодигъæдæ
ка исбæрæг
кæна, уони
æхсæн (уарзуй:
æрдзæ, хузæ
кæнун, гъазун,
цæрæгойти,
бæллун æма
у.и.). Зæрдиуагæ
ка фæххуæздæр
кæна, уæхæн
детальтæ дæр
бафтаун гъæуй.

13
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2
Фантази æма æримисунади бундорбæл хузæ
кæнун.
Гуашь, фломастертæ кенæ мудадзин мелтæй
архайун
Царди феппæйдтитæ æма
фæууиндтити æнкъарæнти
бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
Хузгин фломастертæ æма гуашæй
архайун.

«Метин паддзахи уоси галауан»

«Спортивон гъæзтитæ»

«Дзæнгъа зумæг»

«Зумæгон ерхæфститæ»

Цæппорс III-къуæре

Цæппорс IV-къуæре

Радзубанди
кæнун зумæгон
уолæфт æма
æнæнездзийнадæн пайда
хæссæг – зуймон
гъæзтити туххæй.

Арфдæр кæнун
сабийти зонундзиæнæдтæ
зумæги афони
туххæй.

Адæймаги
гурæ цæугæ
æма æзмæлдтидæ
гæнгæй хузи
бавдесуни
арæхсдзийнадæ фæлтарун.

Фæсномуг
архайгути
сорæттæ кæнуни арæхсдзийнæдтæ
фæлтарун.

Хуарæни хузæй
бавдесун хебарон æзмæлдтити
игъæлдзæгдзийнадæ
– хуарæнтæ ирд,
хурститæ фæндон,
хузтæ ба нихмæвæрд
(адæни гуртæ, сæ
ирд хъæпбæлти, уорс
мети рагъбæл бæрæг
дарунцæ).

Хуарæни хузæ
æнкъарунади ирæзт
– урухдæр кæнун
уазал хуарæнти хузти
фæлгъузтæй.

Тъафæбæл бавдесун цалдæр спортсменей гури хузтæ
еристи рæстæги
кенæ сабийти
хузтæ, гъæунги
æзмæлгæ гъæзтитæ
гæнгæй.

Тъафæбæл бавдесун дзангъа – ехин
галауани хузæ кенæ
аргъауи азгъунст
æд архайгутæ
– аргъæутти
фæсномуг архайгути – зумæги
нисанеуæгти.

2

2

«Цъеутæн æстонг тикиси мæстмарæн кæнун нæ
фæткуй».

«Хузгæнæги портрет»

14

Фегъуст хабæрттæ æма хе ай- Рагагъонмæ фæййинд æма хе армæй бавнæлди
йевадон фæлтарди бундормæ æнкъарæнти бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
гæсгæ хузæ кæнун.
Архайæн фæрæзнитæ - фæндонмæ гæсгæ.
Фломастертæй архайун.

«Фондз æнкъарунади»

«Иристони аййевадæ»

Æнсур III къуæре

Æнсур IV къуæре

Аййевадон
фæлгонцади
фæрæзнитæ
базонун. Зонгæ
æрдзон объекти
хузтæ кæнуни
арæхсдзийнадæ
фæлтарун.

Фæуурухдæр
Адæймаги
кæнун сабийти
фæлгонц косгæй
зонундзийнæдтæ
исхузæ кæнун.
аллихузон аййевадон сорæтгæнæн
хузæкæнунбæл.

Урухдæр кæнун сабийти
зонундзийнæдтæ
адæймаги аллихузон æнкъарæн
оргæнти фæрци
æрдзон предметти
базонунадæ.

Хуарæнти хузти
фæрци хузгæнæги
косæнуати уавæр
бавдесун.

Хуарæнти хузтæй
бавдесун хе
æнкъарæнтæ
тикиси фæлмæн
æма хæмпос
гъунтæй, цъеуи
цилле пакъутæй,
удта фегъуст
муртæй.

Тъафæбæл
хузгæнæги сорæт
(æ уадзимисбæл
архайгæй) бавдесун.

Тъафæбæл бавдесун тикис æма
цъеуи (æнгъезуй
цалдæр) хузтæ.
Бавдесун син се
’хсæн рахаститæ:
хилтæ (æстонг
тикис цæрдæг
цъеути соруй)
кенæ сабур
уавæр (цъеутæ
æфсес æма
зийнадæгæнагæ
тикисæн уæлдæйдтæ куд давунцæ.)
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«Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ»

«Тергади кæнæ»

Комахсæн
I къуæре

Комахсæн
II къуæре

2

2

«Æфсæддон парад»

«Бæрæгбони рохсадзагъд»

Фегъуститæ æма лæдæруйнæдти
бундорбæл хузæ кæнун.
Хузгин фломастертæй архайун.
Хе бавзурст æма цæстæй фæййинд
æнкъарæнтæмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Гуашæйархайун хузгин гæгъæдибæл.

Бæрæгбони
рохсадзагъди
хузтæ кæнуни
арæхстдзийнадæ
фæлтарун, æ
содзгæ рохсити
аллихузон хузтæ ин
куд зононцæ хузи
бавдесун.

Æнæнгъæлæги
цаутæ куд
тæссаг æнцæ,
уой туххæй
сабийти хæццæ
æрдзорун.
Царди медæгæ
сабийтæн
цæмæйти тæссаг
æй, уонæбæл
радзубанди
кæнун.

Адæни гурти хузтæ
кæнуни фæлтардбæл архайун.
Уæлдай лæмбунæгдæр байархайун
салдæтти æнвæрстæ
æмдзуд бавдесунбæл.

Фæффулдæр
кæнун сабийти
зонундзийнæдтæ
Уæрæсей æфсæдти туххæй.

Ирд æма фæлорс
хуарæни хузтæй
пайда кæнун,
кæцитæ дзæбæх
фæззиннунцæ
тар фонбæл, æма
нин фæййанхос
уодзæнæнцæ
æхсæйвон арвбæл
рохс цирæгътæ
бавдесунмæ.

Цалдæр хуарæнемæй
графикон мадзалæй
арæхстдзийнадæбæл
куст.

Тъафæбæл
бавдесун
цæхæртæкалгæ
ракъети хузæ,
бæрæгбони
рохсадзагъд
æхсæйвон
арвбæл горæт
æма нæуæг анзи
елки сæрмæ.

рæстæг.

Тъафæбæл
бавдесун адæни
къуæрттæ:
æфсæддонти
къуæрттæ паради
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Фегъуст кенæ хæстæгути царди хæццæ
баст æнкъарæнтæмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Гуашь кенæ фломастертæй архайун
(фæндонмæ гæсгæ)
Аафи гæгъæди (открыткæ) искæнун.
Хузгин фломастертæй архайун.

«Сæрустур кæмæй дæн»

«8 Мартъи»

«Дзилли адæн»

«Силгоймаги фарнæ»

Комахсæн
III къуæре

Комахсæн
IV къуæре

хæццæ.

Силгоймаг æма
мадæмæ сабийти
уарзон рахаститæ
фулдæр кæнун.
Базонгæ сæ кæнун
декоративон
графики хузти

Дæнцæн æрхæссун, зундгонд
адæнæй ка
фескъуæлхтæй
(зундгонд
спортсментæ,
тугъди æма кусти
бæгъатæртæ),
уони.

Арфи гæгъæди
(открыткæ)
искæнуни
арæхстдзийнæдтæ
фæлтарун, дзæбæх
бæлвурд æма
федауцæ хузтæй
пайда гæнгæй.

фæлтарун.

Адæймаги
хузæ, бæрæг
уавæри, кæнуни
арæхстдзийнадæ

Декоративон
элементти
хузти (уалдзигон деденгутæ
æма къалеутæ,
хор, финст æма
æнд.) кæрæдзей
хæццæ гъæуама
хуарз федауонцæ.
Открыткæ ба
æнгъезуй, куд
ирд, уотæ имон
æнгæс искæнун
дæр.

Хуарæни хузти
равзурст гъæуама
хузи искондбæл
рæстмæ исбæрæг
уа.

æрæвæрун.

Тъафæбæл уалдзигон деденгути
хузтæ æма арфи
текст рæсугъд

Тъафæбæл
адæймаги хузæ
искæнун æ сæйраг
куст ирд æма
бæлвурд уавæри
гæнгæй (дирижер
оркестри цори,
инæлар æма
салдæттæ.)

Кæрдæгæзмæлæн II къуæре

Кæрдæгæзмæлæн III къуæре

«Уалдзæг лæвæрттæ иуаруй»

«Иристони Сурх киунугæ»

17

ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ

2

«Ци фæййидтон балций»

«Æрдзи æмбæлттæ»

2
Раздæр феппæйдти бундорбæл хузæ
кæнун.
Гуашь кенæ фломастертæй архайун.
Иллюстративон æма фегъосгæ æрмæги
бундорбæл хузæ кæнун.
Гуашь кенæ фломастертæй архайун.

Сабийти базонгæ
кæнун нæ
республики æма
нæ планетæбæл
ци экологион
проблемитæ ес,
уони хæццæ.

Уалдзæги сæйраг
бæрæггæнæнтæ
баеумæ кæнун.

Æстæн цæрæгойти
хузтæ кæнуни
арæхстдзийнадæ
фæлтарун, сæ
бакаст æма син
сæ гурисконди
хецæндзийнæдтæ
æвдесун.

Æрдзи элементти
хузтæ кæнуни
арæхсдзийнадæ
фæлтарун, сæ
ирд æма син
сæ аллихузон
кæндтитæмæ
фулдæр æнгæс
даргæй.

Хуарæни хузтæй,
цæрæгоййи хузгин
сорæт аразгæй ин
бавдесун, куд дессаг
дæмæ кæсуй æ
рæсугъддзийнадæ,
уой.

Уалдзигон хор
бони зæрдиуагæ
ка æвдеса, уæхæн
æрдзи хузгин сорæт
исаразун ирд æма
цъæхснаг хуарæни
хузтæй пайда
гæнгæй.

Тъафæбæл бавдесун цæрæгойти хузтæ
Кавкази æрдзи
медæгæ æрдзон
уавæри.

Тъафæбæл
æрдзи хузæ
искæнун,
æрмæст си куд
уонцæ, зæрдæмæ
ци цæрæгойтæ,
мæргътæ æма
зайæгойтæ
фæццудæнцæ,
етæ. Хузæмæ ци
зæрдæ дарунцæ,
уой хузисконди
бавдесæнтæ.
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Æримисунадæ, фантази æма сорæтон
æргъудитæмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Гуашь кенæ фломастертæй архайун.
Фегъуст æма иллюстрацигонд
æрмæгути бундорбæл хузæ кæнун.
Гуашь кенæ хузгин фломастертæй
архайун.

«Цæбæл ахур кæнунцæ аргъæуттæ»

«Дуйней зундгонд циртдзæвæнтæ»

«Киунугæ – нæ лимæн æма нæ ахургæнæг»

«Глобусбæл балци»

Кæрдæгæзмæлæн IV къуæре

«Хумидайæн» I къуæре

Сабийти
базонгæ кæнун
алли бæстити
архитектурон
æнтæстити
хæццæ.

Радзорун,
киунугæ адæни
царди медæгæ
æма ахуради ци
агъаз æй, уой.
Балæдæрун син
кæнун, киунугæ
зонунадон æма
гъонбæладон
кусти медæг куд
ахсгиаг æй, уой.

Феппайун æма син
сæ хузæ кæнунбæл
ахур кæнун аллихузон арæзт форми
конструкцитæ (пирамиди, мæсуги,
мовзолеййи).

Аргъæутти архайгути хузтæ кæнуни
архайд фæлтарун,
уæлдайдæр ба:
зæрдæхæлартæ
æма фудзæрдити.

Хуарæни хузтæй бавдесун, хузæкæнуйнаг
объект дæмæ куд
дессаг кæсуй, уой.

Хуарæнти хузтæй
бавдесун, аллихузон уодигъæдгун
архайгутæмæ ци
зæрдæ дарис, уой.

Тъафæбæл
бавдесун,
бæрæг бæсти,
æрдзон рæсугъд
рауæнтæ.

Тъафæбæл
искæнун уарзон
аргъæутти
архайгути хузтæ,
сæ нихмæвæрд
сорæттæ (зæрдæхæлартæ æма
фудзæрдитæ)
син бавдесгæй.
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«Космос æсгаргутæ»

«Цæхæртæ калæ, Зæнхæ!»

2
Еумæконд хузæ – плакат, аппликаций Фегъуст, фантази æма æримисунадæмæ
техникон мадзалæй арæзт. Рагагъонмæ гæсгæ хузæ кæнун.
конд хузти хæйттæй пайда гæнгæй.
Аллихузон хуарæнтæй архайун.

«Космос»

«Зæнхæ - мæ хæдзарæ»

Хумидайæн II къуæре

Хумидайæн III къуæре

Сабийти хæццæ
радзорун Зæнхи
царди арæзтбæл.
Сабийти
базонгæ кæнун
лæдæруйнадæ
«плакат» æма
еци графикон
мадзали
хецæндзийнæдти
хæццæ.

Фæффулдæр
кæнун сабийти зонундзийнæдтæ космоси
туххæй.

Деденгутæ æма
адæймаги гурти
хузтæ кæнуни
арæхстдзийнадæ
фæлтарун.
Декоративонадæбæл косун хумæтæг формитæ æма
детальти минкъий
бæрцитæй пайда
гæнгæй.

Космонавтти
хузтæ вазуггин
космосон корабли
медæгæ – æуæзи
кæнуни арæхстдзийнæдтæ фæлтарун.

Плакатæн конд хузæ
гъæуама уа хумæтæг
мадзалæй ирд æма
федауцæ хурст.

Хуарæни хузтæй
бавдесун æнахур
уавæр – космосон
итигъдади
хуарæни хузти
федуд, кометити
ирддæрадæ,
æстъалути
æрттивдадæ.

исхузæ кæнун.

Устур гæгъæдий
тъафи астæу
Зæнхи хузæ
искæнун æма
æй хузгин хурст
никкæнун.
Зæнхи алливарс
тумбул зилдæй
сабийти хузтæ,
кæрæдзей
къохтæбæл
хуæцгæй,

Тъафæбæл
исхузæ кæнун,
дууæ тæхæг
космосон
аппаратти куд
баеу æнцæ,
космонавттæ
аппараттæй
æндæмæ куд
рахизтæнцæ æма
æуæз уавæри
куд косунцæ.
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«Ка уодзæнæн»

«Уæлахези бæрæгбон»

Хумидайæн IV къуæре

Ханси мæйæ I къуæре

2

2

«Еугур куститæ дæр хуарз æнцæ»

«Уæлахездзаутæ»

Царди фæййинд, феппæйдтитæмæ
гæсгæ хузæ кæнун.
Гуашь кенæ фломастертæй архайун.
Иллюстрацигонд æрмæгмæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Фломастертæ æма сойнин мелтæй архайун.

Адæни гурти
хузтæ (косгæй)
кæнуни арæхсдзийнæдтæ фæлтарун. Хæнхитæ
æма цъæппити
фæрци бавдесун
кусти карз
архайд.

Адæни гурти
хузтæ, еумæйаг
кусти, кæнуни
арæхсдзийнæдтæ
фæлтарун.

Идарддæр дзорун аллихузон
дæсниæдти
хецæндзийнæдти туххæй
удта куст ци
бунат ахæссуй
æхсæнади æма
хецæн адæймаги
царди медæгæ.

Сабийтæн идарддæр дзорун
Фидибæсти
Устур тугъди
советон адæни
Уæлахези ахедундзийнади
туххæй.

Таргомау æма уазал
хуарæни хузтæ
гъæуама фулдæр
уонцæ. Хуарæни
хузтæй бавдесун
хузи эмоционалон
уавæр æма адæни
æнкъарæнтæ,
æууæлтæ.

Хуарæни цъæппити
нихмææвæрд
хузтæ æма цъæпой
архайдæй темæмæ
гæсгæ раст пайда
кæнун.

бавдесæнтæ.

Тъафæбæл
бавдесун тугъди рæстæги
царди уавæр,
æфсæддонти аллибони цардæй
æскъуддзаг
(фæндурдзæгъдæг, рæстæгми
госпиталь, акъоп,
медицинон хуæрæ æма æнд.).
Хузæмæ ци зæрдæ дарунцæ, уой

Тъафæбæл косгæ
адæймаги (кенæ
цалдæрей) хузæ
искæнун, æ
дæсниадæмæ
гæсгæ ин хузи,
æ кусти уавæртæ
дæр бавдесун.
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2

2
Феппайд æма фантазимæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Гуашь кенæ фломастертæй архайун.
Царди фæууинд феппæйдтитæмæ гæсгæ
хузæ кæнун. Хузгин фломастертæй архайун.

«Мæ бæлдтитæ»

«Мæ уарзон рæвдауæндонæ»

«Сæрдæ тагъд уодзæй»

«Фæндараст кæнæ, рæвдауæндонæ, æгас
цо, скъола»

Ханси мæйæ II къуæре

Ханси мæйæ IV къуæре

Сабийтæн
радзорун, сæ
рæвдауæндонæмæ цæуни рæстæг ке фæцæй,
æма сæмæ идарддæр скъола
ке æнгъæлмæ
кæсуй, уой.

Ниффедар
кæнун сæрди
туххæй зонундзийнæдтæ,
æрдзи туххæй
нæуæг æнкъарæнтæ базонун.

Адæни (сабийти)
гурти хузтæ
хумæтæг уавæри
кæнунади
арæхстдзийнадæ
фæлтарун. Зонун
син æвдесун сæ
гъудитæ æма
эмоционалон
æнкъарунади
бастдзийнæдтæ.

Адæймаг æма
аллихузон объекти
хецæн формити
хузтæ кæнуни
арæхсдзийнадæ
фæлтарун.

Хуарæни ирд æма
игъæлдзæг хузти
равзурст гъæуама
агъаз уа, эмоцион
æнкъарунæдтæ
бавдесунмæ.

Хуарæни хузти равзурстæй бавдесун
игъæлдзæг æнкъарунæдтæ. Сæрди
рæсугъддзийнадæ
бавдесунмæ фулдæр
æнцæ ирд, уорс æма
игъæлдзæг хуарæни
хузтæ.

æма у. и.

Тъафæбæл бавдесун цалдæр
сабийей еумæйаг хузæ
рæфтад гæнгæй,
гъазгæй, балций
уогæй, бæрæгбони рæстæг

Тъафæбæл бавдесун царди
хумæтæг сценæ,
игъæлдзæг
æнкъарæнти
хæццæ: нæуæг
велосипедбæл
цæун, футболæй
гъазт, денгизи
билæбæл уолæфт, кафуни
репетицæ æма
у. и.

1–2-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Фæндараст уо, сæрдæ!»
Темæ: «Мæ сæрдæ». Сæрдигон феппайдтитæ æма
æнкъарæнтæмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Ниффедар кæнун сабийти зонундзийнæдтæ сæ
уарзон анзи афонæ – сæрди туххæй удта ма сæрдигон
фæлладуадзæн амæлтти хузти туххæй.
– Ирæзун кæнун сабийти феппайунадæ æма
æнкъарунадон зæрдæбæлдард, хатдзæгтæ кæнунадæ
(зонун хе æма еске хузтæн хатдзæгтæ искæнун).
– Разæнгард кæнун æргом æма æнцонæй
хузæкæнунадæмæ тундзунадæ удта хе уоди
æнкъарæнтæ æвдесун хузти аййевадон хузæкæнунади
амæлттæй пайда гæнгæй.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Сабийти зæрди æрæфтаун, сæрди дæргъци адæймаги гурæ
æма æрдзи хузтæ кæнунади арæхстдзийнæдтæй цитæ феронх кодтонцæ, уони. Къæдзтæ-мæдзтæ хæнхитæй æзмæлд
æма уоди æнкъарæнтæй хурст хумæтæги архайд бавдесун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Радзорун игъæлдзæгдзийнадæ, гъар æма уодигъæдæ «хорау» ци сæрдтон хуарæнтæ кæнуй, уони туххæй.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун адæймаги гурæ хумæтæг, фал æргом
æзмæлд гæнгæй («Æз гурун», «Æз накæ кæнун» æма у.и.).
Байархайун уоди æнкъарæнтæ хуарз бавдесунбæл.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь (æнгъезуй æндæр æрмæгутæй
испайда кæнун дæр).
Хузфинст: хузæкæнунадон. Хузæкæнуни уагæ – равзурст
алфанбулай медæгæ, хе æзмæлдтити бавдисти схематикон
хузæ.
Æнхуси æрмæг
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Æвдесунмæ: сæрдигон æрдзи хузтæ (хузиститæ): хуæнхтæ,
денгиз, игуæрдæнтæ æма бæлæстæ сæрдигон хори хæццæ.
Сæрдигон фæлладуадзæн рæстæги ист хузтæ (бийнонти
альбомæй).
Иуарунмæ: гæгъæдий тъафæ А-3, 12 хузи гуашь, палитрæ,
цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес, устур), дони къос,
къохсæрфæн. Хузгин фломастертæ.
Рагагъонмæ куст
Сабийти хæццæ радзорун, сæрдæ куд рарвистонцæ æма
куд бауолæфтæнцæ, уой туххæй. Зæрдæбæл хуæздæр
бадарунмæ гæсгæ ба син сæ бийнонти альбомтæй хузтæ
дæр æрбахæссун кæнун.
1-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, нæ хузæкæнуни усмитæ нæуæгæй
райдæдтонцæ. Æхцæуæн уин нæй? Зæгъайтæ, сæрди хузтæ
кодтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ацибон мах нæ зæрди æрæфтаудзинан раевгъуд сæрдæ,
удта æркæссинан, каникулти рæстæги ци хузтæ кæнуни
арæхстдзийнадæ ни феронх æй, уомæ.
Рацуд æрмæг фæлхатгæй, аци ихæслæвæрд фадуат дæдтуй
хузæкæнуни æрæхстдзийнæдтæ зæрди æрæфтаунмæ.
Гъ. Сабийтæ, сæрди туххæй цитæ зонетæ?
С. Сæрдæ – анзи цуппар афонемæй сæ еу æй. Фæууй æртæ
мæйей дæргъци – хорхæтæн, сосæн æма сухи мæйи.
Сæрди тæвдæ ке фæууй, уомæ гæсгæ еугурæйдæр тæнæг
арæзт фæуунцæ.
Сæрди алкæддæр фæффæндуй æрдзи гъæбеси ун.
Гъ. Адæн сæрди ци фæккосунцæ?
С. Сæрдæ – уолæфун æма балцити рæстæг æй, уомæн
æма гъонбæл адæн сæрди кустæй уолæфгæ фæккæнунцæ,
сабийтæн ба каникултæ фæууй.
Гъ. Сæрди куд бауолæфун æнгъезуй?
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С. Уолæфунмæ æнгъезуй фæццæун денгизмæ, хуæнхтæмæ,
цæугæдонмæ кенæ цадæмæ. Дони цори бауолæфун, хормæ
басодзун, кæсæлгæ ахæссун æма фертайун.
Автобус кенæ поезди æнгъезуй хæстæгутæмæ æндæр горæт
кенæ æндæр бæстæмæ рандæ ун дæр.
Гъ. Сæрдæ адæнæн берæ игъæлдзæгдзийнадæ æрхæсуй.
Сæрди бонтæ даргъ фæуунцæ. Цума цæмæ гæсгæ?
С. Хор сæрди раги фестуй, изæрæй ба æрæгиау рандæуй
хуссунмæ, уомæ гæсгæ сæрдигон бонтæ даргъ æнцæ,
æхсæвтæ ба – цубур.
Гъ. Сабийти сæрдигон бонтæ аллихузон дессаг цаутæ,
фембæлдтитæ æма балцитæй идзаг фæуунцæ. Мæн уи
алкедæр фæрсун фæндуй, дæ сæрдæ куд рарвистай, ци
фæууидтай, ци базудтай. Æвæдзи, æндæр ахури усми
цъухæй дзуапп равардтаййайтæ, фал хузæкæнуни ахури
рæстæг ба уæ дзоруйнæгти хузтæ хæнхитæ æма хуарæнтæй
искæнетæ, мæнæ æцæг хузгæнгутæ куд фæккæнунцæ,
уотæ! Арази айтæ? Нуртæккæ уи алкедæр равзарæд, сæрди
уæбæл ци дессаги цаутæ æрцудæй, уонæй уæ зæрдæбæл
хуæздæр ке бадардтайтæ, уой, æма æй исхузæ кæнæд.
Æримисетæ уæ игъæлдзæг æма амондгун æнкъарæнтæ
æма сæ уæ хузти бавдесетæ.
Гæнæн ку уа, уæд сабийтæ аци ихæслæвæрди темæ
бавдесæнтæ архайдæй. Зæгъæн: æз накæ кæнун, æз гæпп
кæнун, гъома, æхе хузæ архайди медæгæ ирд бавдесæд.
Гъ. Нур хузæ кæнетæ, уой фæсте ба уи алкедæр æ хузæмæ
гæсгæ радзордзæй, æ сæрдигон цаутæй хуарæнтæй ке бавдиста, уой туххæй.
Гъонбæлгæнæг гъæуама кæса, цæмæй тъафæбæл лæги
устур гури хузæ кæнонцæ, уæд æнцондæрæй бавдессæнцæ
сæйрагдæр хузæ. Контурон хузæ фиццаг минкъий цъæпойæй
кæнгæ æй, уой фæсте ба хуаргæ.
Гъ. Сабийтæ, сæрди хуарæнтæ циуавæртæ æнцæ?
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С. Ирд, фæлорс, аллихузæнттæ. Сæ еугуреми дæр гъæуама
хори рохс багъара. Ами тар, æнкъард хуарæнтæ нæ цæуй?
Гъ. Æма уæд ацибон нæ хуарæнти хузти сæйрагдæртæ
циуавæртæ уодзæнæнцæ?
С. Ирд – бор æма оранжхуз хуарæнтæ.
Гъ. Цæмæн?
С. Етæ сæрдигон хори тунти хузæн æнцæ.
Гъ. Хор нин ци хуарæнти хузтæ дæдтуй, уони туххæй ци
зæгъун æнгъезуй?
С. Æнцæ гъар, тæвдæ, ирд, цæхæркалгæ, хæларзæрдæ.
Хори хуарæнти хузтæ кæнун зонæн.
(Кæсæ хестæр къуари 21-аг теми, 29-аг ахури усмæмæ.)
С. Палитрæбæл хуарæнти хузтæ æвзаргæй, аллихузон хуарæнтæбæл гъæуй еу минкъий бор кенæ оранжхуз
хуарæнтæ бафтаун.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Куд кæсун, уотемæй нæ феронх айтæ
палитрæбæл хуарæнти хузтæ æма фæлгъузтæ кæнун.
2-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, идарддæр косæн сæрдигон темæбæл. Сæрдæн
фæндараст зæгъæн, хуарзæй си ци адтæй, уой ба имисæн.
Ай размæ ахури усми цæй хузтæ кодтайтæ?
С. Исхузæ кæнун гъудæй, сæрди кæми адтæ, ци кустай æма
ци базудтай, уони. Хузи бавдесун гъудæй ести цауи хæццæ
баст адæймаги игъæлдзæг æма амондгун æнкъарæнтæ.
Гъ. Сумах æцæгæйдæр фæуустурдæр айтæ æма берæ
цидæртæ базудтайтæ сæрди дæргъци. Уой æз уæ хузтæмæ
гæсгæ базудтон. Гъæйдæ, еумæ сæмæ æркæсæн æма нин
алкедæр радзорæд, цæй хузæ искодта, уой.
Кустити туххæй дзорун, сæ кæронмæ искæнуни афони,
хуæздæр кæнуй къуари еумæйаг аййевадон уавæр. Сабийтæ
сæхе æма сæ ’мбæлтти куститæн аргъ ке кæнуцæ, е син
фадуат радтуй сæ хузтæмæ фæрсæй бакæсун æма ’й иннети кустити хæццæ рабарун. Ами ма зæгъун æнгъезуй
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уой дæр, æма гъонбæлгæнæг уинуй сабийтæ кæрæдзей
хузтæ куд лæдæрунцæ æма син ци аргъ кæнунцæ уой æма
сæ идарддæри кусти испайда кæнун.
С. – Е æз гъазун нæуæг велосипедбæл, гъар дунгæ мин
мæ цæсгон цæвуй. Сауæнгæ ма мæ дзигкотæ дæр дунгæмæ
ниххæлеу æнцæ.
– Æз ба æнæ цалхи камерæй исахур дæн накæ кæнунбæл.
Мæ бон нигъулун дæр æй.
– Æз ба мæхе хузæ накæгæнгæй искодтон. Кæсайтæ,
донуатмæ ниггæппæй дони цъæппитæ фæйнердæмæ
кæмæн фæттахтæнцæ, е æз дæн.
– Æз ба карусельбæл тагъд зилдтæн, мæ сæр разилдæй, фал
уæддæр нæ тарстæн, уомæн æма карусель мæ зæрдæмæ
хъæбæр цæуй!
– Æз ба гъæуи уогæй бæхбæл рабадтæн, нæ фæсте ба æ
байраг цудæй. Байраг хъæбæр дзæбæх æй, æз ин æ тæрних
дæр нихтон æма балимæнтæ ан.
Сабийтæ сæ хузти туххæй дзорунцæ. Гъонбæлгæнæг син
сæ гъос лæмбунæгдæр æрдарун кæнуй хузи æнкъарæнти
бавдистмæ.
Гъ. Нуртæккæ хузæ идарддæр кæндзинан.
Сумах уæхе устур хузтæ, цидæр архайди, æгас тъафæбæл
искодтайтæ. Æма цæмæй хузæ рæсугъд рауайа, уой туххæй
ба гъæуама сумах бавдесайтæ, архайд кæми адтæй, уой.
Цæмæй лæдæрд уа, уой туххæй ци исхузæ кæнун гъæуй?
С. Сæрдигон рæсугъд æрдзæ. Ами – денгиз, ами – хуæнхтæ
æма у.и.
Гъ. Сумах уоми айдагъ уæхуæдтæ н ’адтайтæ? Исхузæ
кæнетæ, ке хæццæ адтайтæ: æмбæлтти, нанай, ниййергути.
Фарстати фæрци гъонбæлгæнæг сабийтæн балæдæрун
кæнуй, сæ хузти архайд алфанбулай дуйней медæгæ
федауцæдæр ке уодзæй, уой. Гъонбæлгæнæг син гъæуама
цалдæргай варианттæ зæгъа, æвзаргæ ба сабийтæй
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алкедæр æ хузæн æ зонундзийнæдти равгæмæ гæсгæ
æхуæдæг ракæна.
Гъ. Гъеуотемæй мах сæрдæ рафæндараст кодтан
... Сæрди еугур адæн дæр, уæлдайдæр ба сабийтæ,
æхсицгон æнкъарæнтæй байдзаг унцæ, сæ хъауритæ æма
æнæнездзийнадæ фæффулдæр уй æма син анзи дæргъци
рафагæ унцæ. Æма æцæгæйдæр сæрди сабийти царди берæ
дессаги хабæрттæ æрцæуй: балцитæ, нæуæг æмбæлттæ базонун, цæрæгойти дуйне хæстæгдæр базонун.
Анзи еци афонæ уæ зæрдæмæ цæуй?
С. Гъо! Æнгъæл кæссинан сæрди иннæ æрбацудмæ!
3–4-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Æфсери балци»
Темæ: «Дзол – сæйрагдæр æй». Царди феппайдтитæ
æма фегъуститæмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Ниса: – радзорун адæни царди дзоли ахедундзийнади туххæй. Радзубанди кæнун, дзоли куст ка кæнуй æ
райдайæнæй (хуарбайтаунæй) е ’сфицуни уæнгæ, еци
адæни дæсниæдти туххæй.
– Ирæзун кæнун логикон æма бастдзийнадон (ассоциативон) гъудикæнунадæ, æрдзон æма царди цаути
лæдæрунадæ.
– Сабийти гъонбæл кæнун, цæмæй дзолмæ ауæрдгæ
цæстæнгас даронцæ, дзоли кустгæнгути хъиамæтæн
ба агкаг аргъ кæнонцæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ.
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Фæлтард æма арæхсдзийнадæ фулдæр кæнун объекти
хецæндзийнæдти бæрæггæнæнтæ æма минеугути æргом
æвдистити хузтæ кæнгæй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæнти хузтæ равзурстæй дæ цæстæнгас бавдесæ
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дæ хузæкæнуйнагмæ. Хузти фулдæр уæд хуархуз –
сугъзæрийни фæлгъуз хуарæнти хузтæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун æцæг кенæ аргъауон уавæр (сабийти
равзурстмæ гæсгæ). Байархайун, цæмæй алкедæр лæвæрд
темæ балæдæра æма ин бавдеса æ процесс сауæнгæ
хуартаунæй дзол исфицуни уæнгæ.
Косæн фæрæзнитæ: фломастертæ кенæ гуашь.
Хузæкæнунадæ: хуархуз – графикон кенæ хузæкæнунадон
темæ хуæздæр балæдæрунмæ.
Хузисконди уагæ – хумæтæг сюжети лæдæрд схематикон
хузæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: мæнæуи будури хузæ (хузист), дони æма дунги курæнттæ, гъæууонхæдзарадон куститæ.
Зæтхæ, мæнæуæ, магар æма хъæбæрхуари æфсертæ æма
нæмгутæ.
Тæбæгъи инсад. Дзоллаг инсадæй конд хъæбунтæ (гæнæн
ку уа, уæд тумбултæ) кенæ сæ хузтæ.
Хузгæнгути хузти репродукцитæ темæбæл. Иллюстрацитæ
аргъæуттæмæ «Колобок», «Маша и медведь», «Царевналягушка» æма æнд.
Къубулойни хизæ, хъæбæргæгъæдийæй лухгондæй, кенæ
гъазæн «Колобок».
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи фломастертæ кенæ гуашь 12 хузи, палитрæ, цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес,
устур), дони къос, къохсæрфæн.
Рагагъонмæ куст
Пластилинæй аллихузон (дзолхуз) губæрттæ исаразун. Æ
сюжети аци темæбæл дзурд кæми цæуй, уæхæн уруссаг
æма дигорон аргъæуттæ бакæсун.
3-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, æрбакæсайтæ, айæ ка æй? Уæ еугур дæр
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æй базудтайтæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй къубулойни (колобокки) хузæ кенæ
гъазæн «Къубулойнæ».
С. Аци къубулойнæ аргъауæй æй.
Гъ. Æма лæг æй æви цæрæгой?
С. Е тумбул дзол æй. Уой нана бабай фæндонмæ гæсгæ исфунхта.
Гъонбæлгæнæг бакæсуй аргъауæй скъуддзаг.
Гъ. Цæхæн рауадæй?
С. Хæмпос, зæрдирай, игъæлдзæг, гъазагæ, хийнæйдзаг,
зарагæ.
Гъ. Æгас дуйней нанатæ хуæруйнаг хъæбæр хуарз цæттæ
кæнунцæ. Уæлдайдæр ба фицгæ.
Æма æцæгæйдæр уотæ æй? Сумахæй алкæмæн дæр хуарз
фадуат ес æ нанай растаунæн!
Сабийти дзуæппитæ. Æстаунцæ сæ маддæлтæ æма нанати, дзорунцæ куд хуæрзадæ æхцинтæ, кæрдзинтæ,
тъорттитæ æма лаузтæ исфицунцæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, уæ нанатæн æнæнгъæлæги сæ
æхцинтæ, губæрттæ, хъæбунтæ уазал кæнунмæ ниввæрди
фæсте некæд фæллигъдæнцæ? Рагъуди кæнайтæ, уæхæн
цаутæ ескæд адтæй?
С. Нæгъ. Нæ гъуди кæнæн.
Гъ. Мадта уæд айдагъ мах къубулойнæ разиндтæй уæхæн
цæмæдес æма æгоммæгæс! Цума æй нана цæмæй исфунхта?
С. Инсадæй. Амæнтæни къумтæй минкъий къубулойни
фагæ искъахта.
Гъ. Нæ нанатæ инсад кæцæй райсунцæ?
С. Куд иннæ хуаллæгтæ, уотæ инсад дæр балхæнун
æнгъезуй тукани.
(Кæсæ хестæр къуари 13 теми 25–26 ахури усмæмæ.)
Гъ. Гъæйдæ еумæ рагъуди кæнæн, туканмæ инсад кæцæй
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бахауй? Кенæ ба, дзол æма губæрттæ.
Мах зонæн, тукан æма базари ци халсартæ балхæнæн, етæ
æрзайунцæ ...
С. Дзæхæрадони.
Гъ. Фæткъутæ, кæрдтутæ, æхсинцъитæ, абрикостæ æма
æндæр рæзæ зайунцæ ...
С. Бæлæстæбæл.
Гъ. Æма кæд миййаг инсад дæр, дзол дæр æма губæрттæ
дæр ескæмити зайунцæ? Татхати кенæ бæлæстæбæл рæзау?
С. Нæгъ! Дзол æма дзоллагæй конд хуæруйнæгтæ
дзолфицæн пеци исфицунцæ. Уордæмæ инсад баласунцæ
æма си дзолтæ æма губæрттæ исфицунцæ. Цæттæ
хуаллæгтæ ба, уæйæ кæнунмæ, тукæнттæбæл байуарунцæ.
Гъ. Инсадæй ци кæнунцæ, уой еугурæйдæр балæдæрдтæнцæ! Фал инсад ба? Кæцæй æй райсунцæ? Гъæйдæ,
æримæкæсæн, цæхæн æй?
Гъонбæлгæнæг инсад æвдесуй. Сабийтæ имæ къохæй дæр
æвналунцæ, цæмæй æй хуæздæр базононцæ.
Гъ. Цума кæми æрзадæй?
С. Æй фæлмæн, хæмпос æма рæуæг. Инсад зайгæ нæ кæнуй!
Æз зонун, инсад нæмгутæй искæнунцæ, кæцити баинсунцæ
куройни. Æз гъæуи ку адтæн, уæд бабай хæццæ куройнæмæ
нартихуар инсунæ фæлластан, цæмæй нин си нана ба нартихуар кæрдзинтæ исфица.
Гъ. Мадта, инсад аллихузон нæмгутæй кæнунцæ. Æма уæд
циуавæртæй?
С. Мæнæуи нæмгутæй рауайуй мæнæуи инсад, нартихуари
нæмгутæй ба – нартихуари инсад.
Гъ. Зонæн, дзол ма фæууй сау дæр.
С. Уæхæн дзол хъæбæрхуар æма цъатайæй конд фæууй.
Гъ. Дзол куд æнцон исфицæн æй! Райстай нæмгутæ. Куройни сæ баинсæ æма си дзол кенæ æхцинтæн инсад
рауайдзæй!
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Фал еци нæмгутæ кæцæй райсун гъæуй, кæми сæ æрæмбурд
кæнун æнгъезуй?
С. Цæмæй ести æрæмбурд кæнай, уой туххæн æй фиццаг
байтаун гъæуй.
Гъ. Уæ дзуапп ци раст æй! Цæмæй ести райсай, уой туххæй
ибæл фиццаг бакосун гъæуй. Есун ба нæ мæнæ ауæхæн
æфсертæ гъæуй! Берæ æфсертæ – æгас будур!
Гъонбæлгæнæг æвдесуй мæнæуæ æма хъæбæрхуари
æфсертæ æма нæмгутæ удта мæнæуи хуми хузæ.
Гъ. Радзорæн ес кезугай.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй (сериацион рæнгъæ) тауни æма
тиллæг æфснайуни кустити хузтæ, сабийтæ ба сæ
дзорунцæ.
С. Уалдзæг трактор гъæуама зæнхæ бахумæ кæна, цæмæй
си нæмгут байтауонцæ.
Гъ. Уалдзигон гъар къæвдати фæсте фæззиннунцæ минкъий кæрдæгхуз æвзартæ. Сæрди дæргъци сæ зæнгитæ
ирæзунцæ, æфсерæ æфтаунцæ. Фæззæги ба сæ нæмугæйдзаг
’фсертæ исцæттæ унцæ.
Уинетæ, зæнхи сагъд еунæг нæмутæй рантæст æфсери цал
нæмуги æрзайуй!
Нæмгутæ ку исцæттæ унцæ, уæд æфсертæ дунгæмæ «сурсур» кæнун райдайунцæ. Æма уæд ...
С. Уæд æнгъезуй тиллæг æфснайун!
Гъ. Будурмæ æ рæсугъд комбайнбæл рацæуй комбайнер.
«Будуйрон корабль» дæр æй хонунцæ. Комбайн айдагъ
æфсертæ нæ кæрдуй, фал ма нæмгутæ гъæмпæй дæр хецæн
кæнуй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй иллюстративон æрмæг.
Гъ. Кæсайтæ, уойбæрцæ нæмгутæ кумæ ласунцæ?
Элеватормæ. Еугур тиллæг дæр уордæмæ баласунцæ æма
си устур кæртæй байдзаг уй. Уоми соргонд æрцæунцæ удта
сæ ниллæуарунцæ æма сæ куройнæмæ фæлласунцæ.
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Куройнæмæ сæ цæмæ фæлласунцæ? Уой ба сумах зонетæ.
С. Цæмæй сæ баинсонцæ æма си инсад рауайа.
Гъ. Уинетæ, адæн ци берæ хъиамæт бакодтонцæ, цæмæй
нæ фингæбæл фæззинна дзол, тæвдæ æхцинтæ. Ацибон
уæ бон равзарун æма исхузæ кæнун æй æфсери цардæй
цийфæнди рæстæг дæр. Райдайæ таунæй æма сауæнгæ
æ комбайнæй бафснайди уæнгæ. Уæ бон исхузæ кæнун
æй, баба хæрæгбæл инсуйнæгтæ хуæнхаг фæндагбæл
куройнæмæ куд ласуй, кенæ дзолгæнæни дзолфицгутæ
дзолтæ æма аллихузон губæрттæ куд фицунцæ.
Ке фæндуй, е ба æ уарзон нанай хузæ æхцинтæ, хъæбунтæ
æма кæрдзинтæ фицгæй ис кæнæд. Нур сумах устуртæ
айтæ æма ин куд анхос кæнетæ, уой дæр бавдесетæ.
Еске ба равзарæд тæккæ «адгиндæр» афонæ – бæрæгбони
фингæ æхцити хæццæ. Фулдæр циуавæр æхцинтæ уарзетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Аргъæутти хузтæ кæнун ка уарзуй, е ба равзарæд аргъау, æрмæст æ сюжети нæ темæ уæд. Сабийтæ, зæгъайтæ
ацибони темæн нин циуавæр аргъæуттæ бæззуй хузæ
кæнунмæ.
Сабийтæ ранимайунцæ аргъæуттæ. Гъонбæлгæнæги бон
æй аци темæбæл иллюстрацитæ бавдесун.
Гъ. Райдайæн хузæ кæнун.
4-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, а фæстаг рæстæги арæх фæууинун æнгъезуй
дзолмæ лæгъуз цæстæдард: дзоли къæбæртæ фингæбæл
хæлеуæй, æрдæгхуæрд хъæбун. Е хуарз æй? Раст уæмæ
кæсуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъе, уомæ гæсгæ мæ уæ хæццæ радзорун фæндуй
адæймаги царди дзоли ахедундзийнади туххæй. Цæмæй
хуæрзадæ дзол, губæрттæ æма хъæбунтæ фингæбæл
æрæвæрай, уой туххæн сæбæл адæн цæйбæрцæ бахъиамæт
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кæнунцæ. Фал айдагъ радзорун фагæ нæ ’й! Мах
аци темæбæл хузтæ дæр искодтан, кæцитæ уин фенхус
кæндзæнæнцæ темæ хуæздæр балæдæрунмæ. Гъæйдæ
рафæлхатæн еци адæни дæсниæдтæ. Æз уин сæ дзордзæнæн,
сумах ба, ци косунцæ, уой зæгъиайтæ. Дзуæппитæ хузти ку
уонцæ, уæд сæ бавдесун æнгъезуй.
Гъонбæлгæнæг нимайуй, дзолбæл æ райдайæнæй е сфицуни уæнгæ ка косуй, еци адæни дæсниæдтæ. Сабийтæ рацуд
æрмæгфæлхатгæй цубур дзуæппитæ дæдтунцæ. Æ хузтæ
темæбæл кæмæн æнцæ, етæ ба сæ æвдесунцæ.
Гъ. Идарддæр хузтæбæл косæн. Цалинмæ уæ хузтæбæл
косетæ, уæдмæ уин æз ба еу-цидæр радзорон. Раги
адæн хуæрдагор цудæнцæ гъæдтæ æма игуæрдæнтæмæ,
агурдтонцæ рæзæ, гуделтæ, хуæрунмæ бæзгæ сифтæ æма
едæгтæ, зайæгойти муггæгтæ. Сæ хуæрунмæ бæзгæ æма
адгин æмбурдгонд хуоллæгтæй ба æвзурстонцæ хуæруйнаг
исцæттæ кæнун дæр.
Адæн, мæнæуæ кенæ хуари нæмгути хæццæ архайгæй,
æвæдзи, æнæбари зæнхæмæ дæр æркалиуонцæ.
Зæнхæмæ æрхаудт нæмгутæй ба иннæ анз равзуридæ
æвзартæ.
Алли нæмгутæй дæр æрзаидæ берæ нæмгутæ кæбæл ес,
уæхæн æфсерæ.
Æма нæмгутæ нур кæмидæрти агорун нæбал гъæуй, мæнæ
æнцæ, къæхти буни. Мæнæ ауæхæнттæ. Æвналгæ дæр æма
ма сæмæ кæсгæ дæр еу хатт æркæнетæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æфсергæрдæг зайæгойти нæмгутæ
æма æфсертæ.
Гъ. Гъеууотемæй адæн базудтонцæ, сæхе бон ке æй
хуардæдтæг зайæгойти нæмгутæй тиллæг есун æма
райдæдтонцæ зæнхи куст кæнун.
Нæмгутæ берæ рæстæг лæудтæнцæ, адтæнцæ хуæрзадæ,
фал хъæбæр. Уомæ гæсгæ сæ сæрмагонд хуайæни лихъæ
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кодтонцæ кенæ ба сæ армгуройни инстонцæ.
Уой фæсте фæззиндтæнцæ донæй æма дунгæй косгæ
курæнттæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй донæй æма дунгæй косæг курæнтти
хузтæ.
Гъ. Лæмбунæг сæмæ æрбакæсетæ æма зæгъайтæ уотæ
цæмæ хуннунцæ.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Инсад æма нæмгутæй адæн исахур æнцæ аллихузон
хуæруйнæгтæ кæнун. Зæгъайтæ, циуавæр хуæруйнæгтæ
зонетæ.
Сабийтæ
нимайунцæ
сæ
зонгæ
хуæруйнæгтæ.
Гъонбæлгæнæг син сæ гъос æрдаруй нæхемæ дигорон
хуæруйнæгтæмæ.
Гъ. Уинетæ, алли адæнихатмæ дæр айдагъ сæхе традицион хуæруйнæгтæй, зæгъæн, украинаг варениктæ, сибийраг
пельментæ, кавказаг хинкъалитæ æма италиаг макъаронтæ
уæлдай ма ес, инсадæй рагæй ке фицунцæ, уæхæнттæ дæр.
Уæ бон сæ ранимауйн æй?
С. Уруссаг тумбул дзол, хъæбунтæ, лаузтæ, гинкъостæ æма
æнд.
Гъонбæлгæнæг инсадæй конд хуæруйнæгтæ удта
хуæруйнæгти хузтæ æвдесуй. Хуæруйнæгтæй сабийтæн
дæр исахуадунмæ радтуй.
Гъ. Сабийтæ, инсадæй конд хуæруйнæгти формæ архæдæр
цæхæн фæууй?
С. Лаузтæ, хъæбунтæ, оладитæ, тъорттитæ фæуунцæ
тумбултæ.
Гъ. Æвæдзи, е дзæгъæли нæ ’й, алли рауæнти алли
адæнихаттæн сæ инсадæй конд хуæруйнæгти формæ
æмхузон ке æй. Сумахмæ гæсгæ, цæй хузæн æнцæ?
Ести тумбул фæууингæй фиццагидæр нæ зæрди ци
æрбафтудæй?
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С. Хори хузæн æнцæ. Е дæр тумбул æй. Сæумæй изæрмæ
æй еугурæйдæр арвбæл уинунцæ.
Гъ. Гъæйдæ рагъуди кæнæн, хори хузæн цæмæ æнцæ? Æма
кæд уотæ æй, уæд ци нисан кæнуй?
С. Адæн хорæй арфийаг æнцæ гъар, рохс æма син тиллæг
райсунмæ ке æнхус кæнуй, уой туххæй.
Гъ. Адæн алкæддæр кæрдзинæн аргъ кодтонцæ. Кæрдзин,
лауз æма æхцинтæн тумбул форми лæвæрдæй ба адæн
арфæ кодтонцæ хори Хуцауæн, уой фæрци зæнхæбæл
цæрæгойтæ дæр æма зайæгойтæ дæр ес. Уотемæй, лæдæрун
кодтонцæ, адæймаги царди хуæруйнæгти æхсæн кæрдзини
ахедундзийнадæ.
Сабийтæ, нæмгутæ ма ка хуæруй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй къубулойни (колобокки) хузæ.
Гъ. А ба дин нæ игъæлдзæг, хæларзæрдæ æма зæрдæрохс
къубулойнæ. Хор арвбæл куд фæттулуй, уотæ надбæл тулуй. Аргъауи кæрони ба æй хийнæйдзаг робас бахуæруй
æма хор изæрæй хуæнхти фæсте куд æрбайсæфуй, уотæ
фесæфуй.
Иннæ бон ба æндæр нана амæнтæни къумтæй æмбурдгонд
инсадæй къубулойнæ исфицдзæй. Къубулойнæ бабæй,
æ заргутæ заргæй, фæндагбæл тулдзæй, цæмæй бабæй
робасбæл исæмбæла. Уотæ и хор дæр сæумæцъæхи нæуæгæй
искæссæй æма арвбæл рандæ уодзæй. Гъар кæндзæй
цæрæгуодти удта еугуремæн дæр рохс игъæлдзæгдзийнади
хæццæ лæвар кæндзæй. Æма алкæддæр уотæ уодзæнæй!
Уинетæ, куд мæнгард аргъау æй! Цума аргъау губори
туххæй æй, фал æцæгæйдæр ба ...
С. Хори туххæй!
Гъ. Нæ хузтæ кæнун фæуун гъæуй. Еугур хузтæ дæр уин
рауадæнцæ дессаг æма аллихузæнттæ!
Уонæмæ гæсгæ нæ бон базонун æй (алцидæр æфсери бал35

цити туххæй хумæй нæ фингæбæл равзурсти уæнгæ. Уæ
зæрдæбæл ци бадардтайтæ, хузтæ кæнуни рæстæг?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мæнмæ уотæ кæсуй, цума сумах балæдæрдтайтæ
дзолмæ куд ауæрдгæ цæстæнгас дарун гъæуй, уой. Фæндуй
ма мæ бафтаун: адæн уотæ хуарз аргъ кæнунцæ дзолæн,
уомæн æма ма хуарз гъуди кæнунцæ стонг æнзти, тугъди
рæстæг, дзоли къæбæр берети куд фæййервæзун кæнидæ
стонгæй.
5–6-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Гъæуи фæллойнæгæнгутæ»
Темæ: «Гъæууон хæдзарадæ». Бафеппайуни бундорбæл
хузæ кæнун.
Нисан: – Радзорун гъæути цæргути кусти туххæй.
Лæмбунæг æрдзорун хæдзайрон фонс æма мæргъти
дард ци пайда æнцæ адæмæн.
– Хæдзайрон фонси хæстæгмæ уинди фæрци син
ирæзун кæнун сæ гъосдарунадæ æма феппайунадæ
(хецæндзийнади элементтæ уинун).
– Гъонбæл сæ кæнун гъæууон куститæн агкаг
аргъ кæнунбæл. Бакосун темæбæл «Адæймаг æма
цæрæгой», цæмæй сабийти гъосдард æрцæуа адæймаг
æма хæдзайрон фонси æмбастдзийнæдтæмæ.
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæймаг æма хæдзайрон фонси кенæ мæргъти хузтæ
кæнуни арæхстдзийнæдтæ фæлтарун, сæ арæзт æма гурти
хецæндзийнæдтæ бавдесгæй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæнти хузтæ равзурстæй бавдесун айдагъ фонси хузгин
сæрмагонд хузтæ нæ, фал ма сæмæ адæймаг ци зæрдæхæлар
æнкъарæнтæ даруй, уони дæр.
3. Композици.
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Тъафæбæл бавдесун адæймаг æма хæдзайрон фонси кенæ
маргъи устур хузæ (æнгъезуй цалдæри дæр) сæ гъудитæ
æма бастдзийнади æнкъарæнтæ син бавдесун (хуæруйнаг
дæтгæй, хезгæй, нихгæй).
Косæн фæрæзнитæ: гуашь
Хузфинст: хузæкæнунадон. Хузисконди уагæ – адæймаг
æма цæрæгой кенæ маргъи схематикон хузæ. Уавæрмæ
гæсгæ син сæ хецæндзийнæдти æнкъарæнтæ бавдесгæй.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: фонси æргъау кенæ фусти дзоги хузæ (хузист), хæдзайрон фонс (бæх, хæрæг, фус, ху, гъог, сæгъæ
æма æнд.) æма мæргътæ (кæркитæ, бабузтæ, хъæзтæ,
гогузтæ). Скъæт, кæркдонæ æма бæхдони хузтæ. Фиййаугуййи хузæ. Фуси цари гæппæл æма гъуни пъæсту. Уруссаг
æма дигорон аргъæуттæ цæрæгойти туххæй рæсугъд иллюстрацити хæццæ.
Иуарунмæ: гæгъæдий тъафæ А-3, гуашь 12 хузи,
палитрæ, цъæпотæ (минкъий æма рæстæмбес), дони къос,
къохсæрфæн.
5-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, сумах æрæги сæрди темæбæл хузтæ кодтайтæ,
беретæ уи дзурдта, сæрди уæ хæстæгутæмæ гъæуи ке
адтайтæ, уой.
Гъæууон сабийтæн сæ текст гъæуама баст уа сæ
гъæубæсти бунæтти хæццæ.
Гъ. Зæгъайтæ, горæт гъæугкæй цæмæй хецæн кæнуй?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ син нимайунцæ сæ æндегæй
бакасти хецæндзийнæдтæ.
Гъ. Сæ æндегæй бакасти хецæндзийнæдтæ син раст
ранимадтайтæ.
Сабийтæ, æма уæд гъæуæгтæ æма горæттæгти куститæй ба
ци игъауги ес?
С. Гъæуи адæн косунцæ гъæууон хæдзæради: будур37

ти, дзæхæрадæнтти, хæдзайрон фонс æма маргъи куст
кæнунцæ.
Гъ. Гъо, горæтæй игъаугидæр, гъæути фулдæр хæдзæрттæн
ес зæнхи гæппæлтæ: хумæ æма дзæхæрадонæ. Удта ма
беретæ гъæуи дарунцæ хæдзайрон фонс æма мæргътæ.
С. Мæ фиди хуæрæмæ гъæуи ес гогузтæ æма кæркитæ.
Мæн нанамæ ба ес дууæ гъоги æма уæс æма у.и.
Гъ. Цæмæй гъоцитæ æма сæгътæ фулдæр æма сойнæгундæр
æхсир дæдтонцæ, уой туххæй ци гъæуй? Цæмæй минкъий
цъеутæ æма хъибилтæй уайа кæркитæ æма хутæ?
С. Хуæрун æма син ниуазун кæнун гъæуй удта сæ гъар
бунати дарун гъæуй. Сæ бунæттæ ба син кæдзос кæнун
гъæуй, цæмæй, си уолæфонцæ.
Гъ. Уинетæ, гъæуггæгтæн цæйбæрцæ куститæ ес. Зумæгмæ
ма хуасæ дæр никкæрдун гъæуй, удта ма хуæллæгтæ дæр
æрцæттæ гъæуй. Гъар ку фæууй, уæд гъоцитæ сæумæй
изæрмæ хезни фæуунцæ. Гъонгæс сæ кæрдæги фæххезуй,
цæмæй изæри хæдзарæмæ сæ фæздæнтти æрхæссонцæ сабийти уарзон – гъар æхсир.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй фустæ æма гъоцити
хузтæ игуæрдæни.
Гъ. Æма хæдзари фустæ ку уа, удта?
С. Фусти гъæуй цъæх кæрдæг, уомæ гæсгæ сæ фиййау
æрæмбурд кæнуй æма сæ хуæнхти хезнитæмæ фæттæруй.
Уоми кæрдæг уæлдай адгиндæр æма пайдадæр æй фустæн.
Гъ. Фиййауи куст уæззау æй. Фусти дзогæ еу хезнæй
иннемæ хуæнхаг нарæг къахнæдтæбæл фæттæруй. Берæ
рæстæги дæргъци æ хæдзари бийнонти дæр нæ фæййинуй.
Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, фусти хонхи хезнитæмæ цæмæ
фæттæрунцæ, гъоцити ба – цæмæннæ?
С. Фустæ асæй минкъийтæ ке ’нцæ, уомæ гæсгæ нарæг
къахнæдтæбæл æнцонæй фæццæунцæ, гъоцити бон ба нæй.
Гъ. Удта ма сæ гъун бæзгин ке æй, уомæ гæсгæ ба син
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хуæнхти уазал нæ фæууй.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй цъоппи пъæсту æма
фуси цари гæппæл. Сабийтæ сæмæ æвналгæ дæр æма
æсмотгæ дæр бакæнунцæ.
Гъ. Сумах уой зонетæ æма хуæнхти сæрдигон æхсæвæ
сатæг ке фæууй.
Æхсæвигон фæййæуттæ æрттитæ искæнунцæ. Цума цæмæ?
С. Цæмæй хуæруйнаг исфицонцæ, сæхе багъар кæнонцæ
æма рохс уа.
Гъ. Раст загътайтæ. Артæй ма берæгътæ æма æндæр сирдти
дæр тæрсун кæнунцæ, цæмæй уæритæмæ ма балæборонцæ.
Сабийтæ, фиййауæн ма фустæ хезун æма гъæуай кæнунмæ
ка фæййагъаз кæнуй?
С. Фустæ хезгæй фиййауи хæццæ алкæддæр фæууй
фæййаугуй. Е устур, хъаурæгин æма гъунтуз куй æй.
Берæгътæ дæр ма си тæрсунцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй фæййаугуййи хузæ.
Гъ. Фæндуй ма мæ радзорун хæдзайрон мæргъти туххæй.
Мæнмæ гæсгæ, еугур гъæути цæргути тургъти дæр ес.
Зæгъайтæ, циуавæр хæдзайрон мæргътæ зонетæ.
С. Кæркитæ, уасæнгитæ, хъæзтæ, бабузтæ, гогузтæ.
Гъ. Гъæйдæ фæссæинæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй мæргъти бийнонти хузтæ.
Гъ. Бæлвурддæр мин ани туххæй радзорайтæ.
С. Атæ бийнонтæгай цæрунцæ: уасæнгæ, карк æма цъеутæ;
хъаз, силæ хъаз æма сæ бæдæлттæ; бабуз, силæ бабуз æма
сæ бæдæлттæ; гогуз, силæ гогуз æма сæ бæдæлттæ.
Гъ. Хæдзайрон мæргъти туххæй ци зæгъдзинайтæ?
Циуавæртæ æнцæ?
С. Базуртæ сæбæл ес, фал тæхгæ хуарз нæ кæнунцæ. Сæ
еугуремæн дæр сæ пакъутæ рæсугъд æнцæ.
Гъ. Кутемæй базонетæ, кæци си æй уасæнгæ, гогуз, карк
кенæ силæ гогуз?
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С. Нæлти думгути сестæ æнцæ даргъдæр æма рæсугъддæр.
Уасæнгæбæл устур сурх къоппа ес. Гогуз æ думæги сестæ
ку рахæлеу кæнуй, уæд мæлгъи (павлин) хузæн фæууй! Æ
хъурибунтæ ку ниддунсуй, уæд ин ниссурх унцæ æма хъурхъургæнгæ æнæнвæрсон цуд фæккæнуй.
Гъ. Адæн дзæгъæли æнæнвæрсон лæгтæй нæ фæззæгъунцæ:
«Гогузи хузæн ниддунстæй». Ка бавдессæй, гогуз кенæ
хъаз куд æнæнвæрсон фæуунцæ, уой. Æма карк ба куд
фæхъхъуæдат кæнуй? Минкъий цъеутæ ба куд фæцъцъеппцъепп кæнунцæ?
Сабийтæй хуæздæр ка арæхсуй, е сæ рафæнзæд.
Гъ. Сабийтæ, хæдзайрон мæргъти дæр гъонгæстæ хезнитæ
æма хуæнхаг игуæрдæнти фæххезунцæ?
С. Нæгъ, мæргътæ адæймаги цори, тургъи цæрунцæ. Еуæйеухатт сæ мæ нана гъæунгмæ рауадзуй, цæмæй кæрдæг кенæ
золкъитæ рахуæронцæ. Сæ сæйрагдæр хуæруйнаг ба нæмуг
æй. Хæдзари хецау син еудадзуг дæр нæмуг фæддæдтуй.
Æз дæр син хуæрун кодтон, гъæуи нанамæ ку адтæн, уæд.
Гъ. Хуæруйнаг дæдгæй ба сæмæ куд фæдздзорунцæ?
С. Цеу-цеу-цеу ... Æма уайтагъд æрбамбурд унцæ.
Гъ. Уе ’нгæс ескæд дардтайтæ, адæн, сæ цори ци цæрæгойтæ
цæруй, уонæмæ ци цæстæнгасæй кæсунцæ?
С. Адæн сæ берæ уарзунцæ. Сæ бæдæлттæмæ ба син
зелунцæ. Гъоги ба бийнонтæ сæ дарæг хонунцæ. Сауæнгæ
ма син нæмттæ дæр радтунцæ. Бæх кенæ хæрæг ка даруй,
етæ дæр сæмæ дзæбæх зелунцæ. Зæтхæ æма сæ хуасæй
хæссунцæ. Тæвдæ бони ба сæ цæугæдони æртайгæ дæр
никкæнунцæ.
Гъ. Ци рæсугъд хабæрттæ ракодтайтæ, уони ба нæ хузти
бавдесун гъæуй. Гъæйдæ, исбæрæг кæнæн, ка цæй хузæ
кæндзæй, уой, цæмæй нæмæ еугур хæдзайрон цæрæгойти
хузтæ дæр уа. Еухатт ма сæ ранимайæн.
Аййевадон цæстæнгасæй кæсгæй, е вариантти бæрцæ
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фæффулдæр кæнунмæ хуарз фадуат дæдтуй. Удта
ма, ами, сабиййи бон равзарун æй, хуæздæр ке зонуй еци
цæрæгойти кенæ мæргъти. Ами сабийтæн фадуат нæ
уодзæй кæрæдзей хузтæмæ гæсгæ хузтæ кæнун.
С. Етæ æнцæ: гъоцитæ, бæхтæ, хæргутæ, фустæ, сæгътæ,
хутæ, хъæзтæ, бабузтæ, кæркитæ, гогузтæ.
Гъонбæлгæнæг ма сæмæ еума хатт æвдесуй цæрæгойтæ
æма мæргъти хузтæ, сабийтæ ба син сæ нæмттæ
дзорунцæ.
Гъ. Райдайæн хузтæ кæнун. Ка уи ке равзурста хузæн, уой
туххæй радзорæд.
Алке хæццæ хецæнæй дзубандий фæрци сабийтæ
фæззæгъунцæ, хузæ кæнунмæ ци цæрæгойтæ æма мæргътæ
равзурстонцæ, уони æндаг бакасти æма хецæндзийнади
æнкъарæнти туххæй. Гъонбæлгæнæг сабийти цæттæ
кæнуй, цæмæй сæ хузтæ уонцæ тъафи дзаг æма си
бавдесонцæ, цæрæгойти хæццæ ци адæймаг архайуй, уой
æнкъарæнтæ.
6-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах аллибон дæр кæсæн аргъæуттæ æма,
зæгъун æнгъезуй, алкæми дæр си фæууй цæрæгойтæ кенæ
мæргътæ.
Зæгъайтæ, ци аргъæуттæ зонетæ, уой æма си ци рауæн ес
хæдзайрон цæрæгойтæ, удта гъæддæгтæ.
С. «Тикис, робас æма уасæнгæ», «Робас æма тæрхъос»,
«Крошечка-хаврошечка», «Карк Ряба», «Берæгъ æма авд
дæркъи», «Конек-Горбунок», дигорон аргъæуттæ æма æнд.
Сабийтæ нимайунцæ зонгæ уруссаг æма дигорон
аргъæуттæ. Бæрæг кæнунцæ, ци рауæн си ес хæдзайрон
цæрæгойтæ, ци рауæн ба – гъæддаг, кенæ мæргътæ удта
архайгутæ бæгъатæртæ æнцæ æви фудгæнгутæ.
Гъ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, хæдзайрон цæрæгойтæбæл
уотæ берæ аргъæуттæ цæмæ ес?
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Айдагъдæр етæ цæмæ исунцæ аргъауи бæгъатæртæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Адæни царди хæдзайрон фонси дард сæ берекетбæл
бæрæг адтæй, кæд сæ дарун зин адтæй, уæддæр. Цæрæгойтæ
адæймаги цори рагæй цардæнцæ. Адæн сæмæ се ’нгæс
дардтонцæ æма сæ гъуд кодтонцæ. Еу рауæн цæргæй син
сæ миутæ æма зæрдихатт хуарз ке зудтонцæ, уомæ гæсгæ
ба арæх аргъæутти бæгъатæртæ дæр уиуонцæ.
Хæдзайрон цæрæгойти туххæй берæ ке зонетæ, е ба ми
байруагæс æй ай размæ ахури усми рæстæг.
Сабийтæ, уæ хузти цитæ гъæуама бавдистаййайтæ?
С. Мах гъæуама бавдистаййанæ, адæн гъæуи куд цæрунцæ,
хæдзайрон фонс æма мæргътæмæ куд зелунцæ.
Гъ. Зæгъайтæ, хæдзайрон сæ цæмæ хонунцæ? Сæ еугур
дæр хæдзари цæрунцæ?
С. Етæ гъæддаг æрдзи нæ цæрунцæ, фал адæймаги цори,
æма сæ уомæ гæсгæ хонунцæ «хæдзайрон».
Гъ. Кæцæй фæззиндтæнцæ, адæймаги рази куд
равзурстæнцæ? Æ рази сæ цæрун цæмæ æрфæндæ
адтæй? Фæстæмæ гъæдæмæ кенæ хуæнхтæмæ цæмæннæ
фæллигъдæнцæ?
С. Адæймаг еуæй-еу гъæддаг цæрæгойти хъæбæр раги
исæрмахур кодта, уой фæсте ба – хæдзайрон дæр.
Гъ. Ци æй æрмахур?
С. Искодтонцæ син гъар бунæттæ, цæмæй сæбæл ма уара
æма зумæг ма сæлонцæ. Гъæуай сæ кодтонцæ, лæвардтонцæ
син дон æма хуæруйнаг. Æма син хуарз ке адтæй, æвæдзи,
уомæ гæсгæ байзадæнцæ адæймаги хæццæ цæргæ.
Гъ. Адæн цæмæй цардайуонцæ æма сабийтæ гъонбæл
кодтайуонцæ, уой туххæй сæ хуæруйнаг гъудæй. Æмбурд
кодтонцæ рæзæ, хуæрунмæ бæзгæ зайæгойти сифтæ
æма едæгтæ, цауæн кодтонцæ гъæддаг цæрæгойтæ æма
мæргътæбæл. Цауæн кæнун ба хъæбæр зин æй! Æрдун
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æма фæтти хæццæ хæтун гъудæй гъæдтæ æма будурти.
Берæ рæстæг гъудæй, сирд хезгæй, арæсæни бадун дæр.
Удта цауæн кæнун æдас нæ ’й. Гъæддаг сирд цæфæй æхе
лæгбæл дæр ниццæвуй. Еуæй-еухатт цауæйнæнтти къохи бафтуидæ гъæддаг сирди бæдæлттæ дæр. Бæдæлтти
цауæйнæнттæ хæдзарæмæ æрхæссиуонцæ. Дон æма син
хуæруйнаг лæвардтонцæ сæ исустури уæнгæ.
Адæн кæддæр балæдæрдтæнцæ, гъæддаг сирдтæбæл
цауæн кæнунæй сæ хæдзари дарун æнцондæр ке æй,
уой. Гъеууотемæй, сабургай хецæн гъæддаг цæрæгойтæ
æма мæргътæ исхæдзайрæнттæ æнцæ. Зæгъæн, Кавкази
хуæнхти цæрæг адæн раги исæрмахур кодтонцæ гъунгун
цæрæгой. Цæрæгой æхсир дæдтуй, æ фид ба хуæрунмæ
бæззуй. Е ’хсирæй ба уайуй хуæрзадæ цихт. Зæгъайтæ, ке
туххæй цæуй дзубанди?
С. Фуси, сæгъи.
Гъ. Сæ хузтæ син ка кæнуй? Райсетæ уæ хузтæ æма дзуапп
радтетæ фарстайæн: «Ци кодтонцæ æма ци кæнунцæ Иристони фуси гъунæй»?
С. Буйнаг ходтæ, цъиндатæ, гъæдздзолтæ, буйнæгутæ æма
сæрбæттæнтæ.
Гъ. Æма мæргъти ба цæмæ исæрмахур кодтонцæ? Сæ
рæсугъд пакъутæмæ гæсгæ? Ци пайда æнцæ? Аци
фæрститæн дзуæппитæ радтæнтæ хъæзтæ, кæркитæ æма
гогузтæ хузæ кæнунмæ ка равзурста, еци сабийтæ.
С. Маргъи фид хуæрзадæ æма пайда æй. Удта ма æйкитæ
дæр æфтаунцæ, кæцитæй адæймаг хуæруйнæгтæ кæнуй.
Сæ фæлмæн пакъутæй ба син кæнунцæ бæзтæ æма
гъæдздзæлттæ.
Уæхæн
хуссæндзаумæутти
хуссун
уодæнцойнæ æй.
Гъ. Нур ба радзубанди кæнæн тæккæ устурдæр хæдзайрон
фонси туххæй.
С. Æз хæрæги хузæ кæнун. Хæргутæ æма бæхтæ адæймагæн
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хæдзайрон куститæ кæнунмæ агъаз æнцæ – игуæрдæнæй
хуасæ уæрдуни ласунцæ, мæнæуи голлæгтæ куройнæмæ
ласунцæ, согтæ ба – гъæдæй.
Æз ба бæхи хузæ кæнун. Раздæр машинттæ ку нæма адтæй,
уæд бæх Кавкази адтæй сæйрагдæр транспортон мадзал
æма си алли джигит дæр зудта пайда кæнун.
Гъ. Ка уи цæй хузæ кæнуй, уой уи ка нæма загъта?
С. Гъоцитæ æма ма богъатæ байзадæнцæ.
Гъ. Уони туххæй ци зæгъдзинайтæ?
С. Гъоцитæ æма богъатæ фустæй устурдæр цæрæгойтæ
æнцæ. Сæ сиутæ дæр устурдæртæ æнцæ. Гъоцити хузтæ
аллихузон фæуунцæ, сауæнгæ ма цъæрнатæ дæр.
Æз исхузæ кодтон мора гъог уорс цъæрнати хæццæ. Мæ
нанамæ дæр уæхæн гъог ес.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, гъоцитæ изæрæй хезнæй
хæдзарæмæ цæмæ гъæуама цæуонцæ?
С. Уомæн æма гъоцити сæумæ дæр æма изæрæй дæр доцун
фæгъгъæуй.
Гъ. Гъогдарæг хæдзарæ ин æ æхсирæй цитæ фæккæнуй?
С. Хъаймагъ, цихт, царв, æхсири цъæрттæ, месин.
Гъ. Еци уорсагæй конд хуарз хуæруйнæгтæ гъæуи
цæргутæ фæккæнунцæ. Етæ сæ аллибони фонсмæ зелуни фæллойнитæ æнцæ. Сабийтæ, мах дзорæн, цæрæгойтæ
хæдзайрон уавæрти куд цæрунцæ, уобæл. Æма берæ
ку фæуунцæ, уæдта сæ кæми фæддарунцæ? Ка сæмæ
фæззелуй?
Гъ. Гъоцитæн сæрмагонд скъæт исаразунцæ, гъогдоцгутæ
дæр уоми фæккосунцæ. Хутæн ба худонæ искæнунцæ.
Зелгæ ба сæмæ хугæстæ фæккæнунцæ. Бæхтæ ба бæхдони
бæхгæсти бæгъдауонд фæуунцæ. Мæргъдæтти ба дарунцæ
берæ хæдзайрон мæргътæ – кæркитæ, бабузтæ, хъæзтæ.
Кæркгæстæ сæмæ зелунцæ удта син сæ æйкитæ дæр æмбурд
кæнунцæ.
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Гæнæн ку уа, уæд сæмæ бавдесун кæркдонæ, бæхдонæ æма
скъæти хузтæ.
Гъ. Æ тъафи ма бунат кæмæн ес, е си берæ кæркитæ кенæ
цалдæр гъогей хузтæ искæнæд.
7–8-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Райгурæн бæсти зарæг»
Темæ: «Къоста – хузгæнæг æма поэт». Фегъуст
æрмæг æма хузгæнæги хузти репродукцити фæууинди
бундорбæл хузæ кæнун.
Нисан: – Сабийти базонгæ кæнун Хетæгкати Къостай поэзи æма æ конд хузти хæццæ. Хузæкæнунади жанртæ
фæлхатун: «натюрморт», «пейзаж». Байамонун
лæдæрунадæ «жанрон хузæ».
– Ирæзун кæнун æнкъарунади бундор, æримисунадæ,
лæвæрд æрмæгбæл хебарон архайд.
– Урухдæр син кæнун сæ зундирахаст, поэзи æма
сæмæ хузæкæнунмæ цæмæдесдзийнадæ игурун
кæнун. Къостай цард син дæнцæн æрхæсгæй, архайун, цæмæй сабийтæ райгурæн бæстæ æма адæн
фулдæр бауарзонцæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ
Æрдзи хузæ кæнуни арæхстдзийнадæ фæлтæрун. Ханхи
уагæй бавдесун хонхи асæ æма хъаурæ, æ дæнтти тагъд цуд
æма æрдзи медæгæ дорæй арæзт азгъунстити рæсугъд федуд.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ
Хуарæнти хузтæ равзурстæй бавдесун Кавкази тузмæг
æрдзи рæсугъддзийнадæ æма пейзажи уагæ.
3. Композици
Тъафæбæл бавдесун хуæнхаг пейзажи хузæ (хор, мегътæ,
хуæнхтæ, цæугæдæнттæ, къахнæдтæ) æма арæзтæдтæ
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(мæсгутæ, цæрæн хæдзæрттæ). Æнгъезуй бавдесун адæни
гуртæ – фиййау, кизгæ, сабийтæ, Къостайæн æхе).
Косæн фæрæзнитæ: мудадзин мелтæ æма акварель кенæ
фломастертæ.
Хузæкæнунадæ: графикон-ханхузон (мудадзин мелтæ)
æгас тъафæ фæндон хурстæй (акварель).
Хузисконди уагæ – æрдзæ æ карзæнкъарæнти хæццæ æма
пейзажи медæгæ адæн æд цæрæнуæттæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хуæнхтæ æма гъæути хузтæ (хузиститæ).
Хетæгкати Къостай портрет. Æ жанрон хузти репродукцитæ
(«Сабийтæ – аразгутæ», «Дон хæссунмæ»), портреттæ,
пейзажтæ.
Къостай æмдзæвгитæбæл зартæ магнитофонбæл финстæй.
Иуарнумæ: гæгъæдий тъафæ А-3, мудадзин мелтæ, акварель, цъæпотæ (минкъий æма устур), палитрæ, дони къос,
къохсæрфæн, 12 хузи фломастертæ.
7-аг ахури усмæ
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй Хетæгкати Къостай
хузæ.
Гъ. Сабийтæ, мах ацибон дзордзинан игъустгонд ирон
поэт Хетæгкати Леуани фурт Константини туххæй. Иристони æй еугурæйдæр зонунцæ æма уарзунцæ, хонгæ ба æй
кæнунцæ Къоста.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, Хетæгкати Къоста ци хуæнхаг
гъæуи райгурдæй, уой.
Гъ. Райгурдæй хуæнхаг фæрсаг гъæуи. Минкъиййæй
бавзурста мæгур царди зиндзийнæдтæ. Уомæ гæсгæ, е
’мдзæвгити зæрдæресгæй финста мæгурти туххæй.
Гъонбæлгæнæг бакæсæд æмдзæвгæй скъуддзаг.
Гъ. Къоста ма берæ уарзта æ райгурæн бæстæ дæр, уомæ
гæсгæ, е ’мдзæвгитæй беретæ Кавкази æрдзæбæл финст
æнцæ.
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Байгъосайтæ, куд рæсугъд финсуй хуæнхаг цæугæдæнтти
туххæй, æ зæрдæ куд рохс кæнуй кæмтти уиндæй!
Гъонбæлгæнæг бакæсуй Къостай финст æрдзæбæл
æмдзæвгитæй скъуддзæгтæ.
Гъ. Сабийтæ, мæнмæ гæсгæ уæ минкъий хузæгæнгутæ исхонун æнгъезуй, уомæн æма сумах уарзетæ æма архаетæ
рæсугъд хузтæ кæнунбæл. Зонетæ уой дæр, æма Къоста
дæр минкъиййæй берæ уарзта хузтæ кæнун. Ку исустур æй,
уæдта ахур кодта хузæгæнæгбæл Санкт-Петербурги Академий.
Къоста берæ хузтæ искодта. Гъæйдæ сæ еуетæмæ си
æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй Къостай хузти
репродукцитæ. Сæ гъос син æрдаруй сабийтæ æма æрдзи
хузтæ кæми ес, еци хузтæмæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ нæ зæрди æрæфтауæн, хузтæ
циуавæртæ фæуунцæ.
С. Пейзажтæ, натюрморттæ, портреттæ.
Гъ. Сабийтæ, портрет хепортреттæй (автопортреттæй)
цæмæй хецæн кæнуй? Бавдесетæ æма зæгъетæ.
Сабийтæ дзорунцæ æма æвдесунцæ.
Гъ. Циуавæр хузæ хуннуй пейзаж. Пейзажтæ бавдесетæ.
Сабийтæ дзуапп дæдтунцæ æма æвдесунцæ.
Гъ. Сабийтæ, аци хузти æхсæн портрет ес?
С. Нæгъ. Натюрморт æнæуод предмети хузæ æй. Ами натюрморт нæййес.
Гъ. Раст айтæ. Цардæй ист сценки хузтæ дæр ма си уинæн:
мæнæ силгоймаг сувæллони хæццæ донмæ цæуй, мæнæ
аци хузи ба сабийти хузтæ ес. Ести сюжет конд ци хузи
фæууй, е ба «цардиуагон» кенæ «жанрон» хузæ хуннуй.
С. Мах дæр уарзæн нæ хузти, цардæй ести цæмæдес сюжети хузтæ бавдесун, нæ алфанбулай ци уинæн æма си цитæ
цæуй, уони. Уотемæй, мах хузтæ дæр «жанронтæ» исхонун
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æнгъезуй.
Гъ. Сабийтæ, сумах лæмбунæг æркастайтæ Къостай
хузтæмæ: портреттæмæ, пейзажтæмæ æма жанрон
хузтæмæ.
Уæ зæрдæмæ кæцитæ фулдæр бацудæнцæ? Циуавæр
æнкъарæнтæ уæмæ фæззиндтæй?
Сабийтæ хузти туххæй сæ гъудитæ дзорунцæ. Ами
сæйрагдæр æй, цæмæй гъонбæлгæнæг сабийти хузти
туххæй рæсугъд дзорун ма кæна, фал сæ араза аййевадон
куститæ уоди æнкъарæнтæ æма аййевадон фæлгонцади
фæрæзнити фæрци лæдæрун.
Гъ. Кæсайтæ, мæнæ аци хузи Къоста куд бавдиста хуæнхаг
кизги царди зин уавæртæ. Донæй дзаг, уæззау къибилатæ
цæугæдонæй куд хæссуй.
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй Къостай жанрон
хузти репродукци «Дон хæссун»-мæ.
Гъ. Сабийтæ, хуæнхаг кизги фарсмæ ба ка æй?
С. Æ минкъий бæгъæнбад сабий.
Гъ. Зæгъайтæ, ести агъаз ин æй?
С. Минкъий ма æй æма æ мадæн анхос кæнун æ бон нæма
æй. Хæдзари хестæртæ ба, æвæдзи, косгæ кæнунцæ æма ин
хæдзари фæууадзæн нæ адтæй.
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй репродукцимæ
«Сабийтæ – аразгутæ».
Гъ. Ами ба сабийти хузтæ ес, кæцитæн устурти хузæн
косгæ æй, цæмæй къæбæри фагæ бакосонцæ. Ци косунцæ?
С. Дортæ фадунцæ.
Гъ. Дортæ фадунцæ, се ’хсæн ба син хуæнхаг дзæнгъа
агорунцæ, цæмæй æй æхцабæл баййевонцæ.
Сæ бакаст куд æй? Хузгæнæг сæ куд исхузæ кодта?
С. Хъæбæр мæгур арæзтитæ æнцæ – æскъудтæ хъæпбæлти,
бæгъæнбадæй. Къоста сæбæл зæрдæй уотæ лæмбунæг бакуста æма цума æгас æнцæ, уотæ зиннунцæ хузти.
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Гъ. Уотæ кæсуй, цума Къоста еци сабийти цори лæудтæй
æма син сæ хузтæ кодта. Етæ ба цума сæ куст фæууагътонцæ
æма цæмæдесæй кæсунцæ цума ци хузæ кæнуй, зæгъгæ?
Сабийтæ, зæгъайтæ, циуавæр хуарæнти хузтæ æвзурста
хузгæнæг, цæмæй бавдеса, берæ сæ ке уарзуй æма син
тæрегъæд ке кæнуй, уой.
С. Бустæги ирдтæ нæ. Ами бæрæгбони хуарæнти хузтæ
нæййес. Хуарæнти хузтæ æнцæ фæлмæн, зæрдæхæлар –
сугъзæрийнæхуз, кæрдæгхузгомау, морагомау.
Гъ. Сабийтæ хори тунтæй рохс дарунцæ. Хуæнхти
цъоппитæ цæхæртæ калунцæ хормæ. Æгас хузæ дæр хори
рохс тунтæй байдзаг æй!
Къостай æмдзæвгитæмæ игъосгæй, мах банкъардтан,
куд берæ уарзта æ райгурæн бæстæ æма Кавкази æрдзæ.
Кæсайтæ, æрдзæ куд рæсугъд бавдиста æ хузти!
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй Къостай пейзажон
хузти репродукцитæмæ.
Гъ. Сабийтæ, кæсайтæ, Къоста куд бавдиста тузмæг
хуæнхти устурадæ, хуæнхаг цæугæдæнттæ
æма
лæхцорæнти æнахъæл цуд, кæмтти рæсугъддзийнадæ.
Гъæйдæ æркæсæн, циуавæр хуарæни хузтæй пайда кодта.
Сабийтæ архайунцæ Къостай пейзажти дзубандий,
фæззæгъунцæ се ’нкъарæнтæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ нур исхузæ кæнæн нæ райгурæн
бæсти æрдзæ, кæций Къоста берæ уарзта. Мах дæр æй, æ
дзамани æй Къоста куд берæ уарзта, уотæ уарзæн. Цæй
хузæ кæнæн?
С. Хуæнхтæ, цæугæдон, хор, хуæнхти сæрмæ мегътæ.
Гъ. Æнгъезуй Къостай райгурæн гъæуи хузæ. Уæхæн гъæу
ма фæууинун æнгъезуй Иристони хуæнхбæсти. Гъæуи
уæлиндзсæр хæдзæрттæ дорæй даст æнцæ. Сабийтæ,
зонетæ, Иристони хæдзæрттæ дортæй цæмæ арæзтонцæ?
С. Уомæн æма дортæ алкæми дæр берæ адтæй. Арæзтади
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тæккæ æнцондæр амалгæнæн æрмæг адтæй. Дорæй айдагъ хæдзæрттæ нæ кодтонцæ, фал ма мæсгутæ дæр.
Гъæуайгæнæн мæсгутæ зонæн, сæ хузтæ дæр син кодтан.
(Кæсæ хестæр къуари 3-аг теми 5–6 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Удта ма æнгъезуй уоми – хонхи ка цæруй, еци адæни
хузтæ искæнун – фиййауи, хуæнхаг кизги, гъæуггаг
сувæллæнтти.
С. Къостай хузæ искæнун дæр æнгъезуй.
Гъ. Цæмæннæ, æнгъезуй. Ке фæндуй, е Къостай хузæ
искæнæд, хуæнхти куд хаттæй, æмдзæвгитæ финсгæй,
сабийти хæццæ гъазгæй. Мудадзин мелтæй хузæ кæнун
æнгъезуй. Рагæй си нæбал кустан. Хуæнхаг пейзажи
хузæ кæнунмæ ба хуарз æнцæ. Ке фæндуй, е ба гуашь
кенæ фломастертæй хузæ кæнæд. Хуарæнтæ уæхуæдтæ
равзаретæ.
8-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, айразмæ ахури усми дзурдтан ...
С. Игъустгонд ирон поэт Хетæгкати Костай туххæй.
Гъ. Цæй хузæ кодтан?
С. Къоста берæ ке уарзта, æмдзæвгитæ кæбæл финста æма
æ хузти ке æвдиста, еци Кавкази æрдзæ.
Гъ. Къоста заманай поэт æма хузгæнæг адтæй! Е
’мдзæвгитæ кæсгæй ин мах дес кæнæн, куд дзæбæх си
æвдесуй æ райгурæн бæсти æрдзи рæсугъддзийнадæ, е
’мбæстаг адæни æгæрон уарзт æма æ уоди æнкъарæнтæ.
«Æз финсун, мæ рист зæрди ке нæбал фæффæразун дарун,
уой туххæй» – дзурдта Къоста. Уомæ гæсгæ е ’мдзæвгити
киунугæ исхудта «Зæрди сагъæстæ».
Мах Къостабæл ахур кæнæн, куд уарзун гъæуй Райгурæн
бæстæ æма хе адæни. Еугур дæр зонунцæ, Къоста ке
бæлдтæй, цæмæй Иристони æригон фæсевæд косуни бæсти
ахур кодтайуонцæ æма хуæздæр цардайуонцæ. Сабийтæ,
зæгъайтæ, Къостай бæлдтитæ исæнхæст æнцæ?
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С. Гъо, нуртæккæ сабийтæ айдагъ скъолати нæ ахур
кæнунцæ, фал ма рæвдауæндæтти дæр.
Гъ. Айдагъ кæсун æма финсунбæл нæ. Цæбæлти ма ахур
кæнетæ рæвдауæндони?
С. Махмæ ахури усмитæ фæууй математикæ, алфанбулай дуйне, æвзаг зонунадæ. Аллибон дæр нæуæг
еститæ базонæн. Удта ма ахур кæнæн зарун, кафун æма
хузæкæнунбæл.
Гъ. Еци æнзти Къостайæн æ зæрди къуми дæр нæ адтæй,
Иристони алли сабийæн дæр фадуат ке уодзæй, айдагъ
кæсун æма финсунмæ нæ, фал хузтæкæнун æма хузтæн
равдиститæ аразунмæ, удта бæрæгбæнтти кафун æма
зарунмæ.
Къоста адтæй æма уодзæй еугуремæн дæр фæнзуйнаг.
Мæгур цард кодта, фал уæддæр ахур кодта. Цубур рæстæгмæ
базудта ирон æма уруссаг æвзаг. Хъæбæр æнцонæй дзурдта
æма финста куд иронау, уотæ уруссагау дæр.
С. Мах дæр, Къостайау ахур кæнæн æма нæ фæндуй хуарз
базонун дууæ æвзаги – дигорон æма уруссаг.
Гъ. Сабийтæ, ка уи зонуй, Къоста сабийтæн ци æмдзæвгитæ
ниффинста, уони? Радзорайтæ.
Сабийтæ, дзорунцæ уруссаг æма дигорон æвзæгтæбæл
финст Къостай цубур æмдзæвгитæ.
Гъ. Ку рагъонбæл уайтæ æма æвзæгтæ дзæбæх ку зонайтæ,
уæд сумах бон дæр уодзæй бакæсун Къостай дууæ
æвзагебæл финст æмдзæвгитæ. Æма айдагъ æмдзæвгитæ
нæ, фал ма Къостай финст зартæ, тауæрæхътæ æма баснитæ
дæр. Сæ еуемæ нуртæккæ байгъоссинан. Æз уин уæ хузтæ
байуардзæнæн æма сæбæл цалинмæ косайтæ, уæдмæ
игъусæд Къостай æмдзæвгæбæл конд зар.
Гъонбæлгæнæг Къостай æмдзæвгæбæл конд зари финст
магнитофони рауадзуй.
Гъ. Сабийтæ, аци зар уæ зæрдæмæ цæуй?
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Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Композитор Къостай æмдзæвгæн ци агкаг мелоди
равзурста, уомæ игъосгæй уæмæ циуавæр æнкъарæнтæ
фæззиндтæй?
Сабийтæ
архайунцæ, зармæ игъосгæй сæмæ ци
æнкъарæнтæ фæззиндтæй, уони балæдæрун кæнун.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Сабийтæ, нуртæккæ мах нуриккон гъæуи цæрæн æма исахур ан рæсугъд хæдзæртти
уиндбæл. Æма цæмæй рагон, дорæй арæзт, рæсугъд
цæрæнуæттæ æма мæсгутæ исхузтæ кæнайтæ, уой туххæн
хузиститæмæ хæстæгдæр бацотæ, æма сæмæ лæмбунæг
æркæсетæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй, Къоста ци гъæуи
райгурдæй, уой, удта дорæй арæзт хуæнхаг цæрæнуæттæ
æма мæсгути хузиститæ. Сабийти гъос æрдаруй дорæй
арæзтади уаги хецæндзийнæдтæмæ.
Гъ. Сабийтæ, сумах рæсугъд хуæнхтæ, хæдзæрттæ æма
æрдзи хузтæ искодтайтæ. Ци ма исхузæ кæнун гъæуй?
С. Хуæнхбæсти адæн цæруй. Уони хузтæ дæр искæнун
гъæуй.
Гъ. Цума етæ цитæ фæккосунцæ? Мах сæбæл æрæги дзурдтан, сæ хузтæ дæр син кодтан.
(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 3-аг теми, 5–6-аг ахури
усмитæмæ.)
С. Гъæути алкæмæ дæр ес æхе хæдзайрадæ, кæцити
дарунцæ хæдзайрон фонс æма мæргътæ. Хуæнхаг хезнити хезунцæ гъоцитæ, сæгътæ æма фустæ. Игуæрдæнти син
хуасæ кæрдунцæ. Сæ хумтæ æма дзæхæрати косунцæ. Нартихуар, халсартæ æма рæзи куст кæнунцæ.
Гъ. Уонæн сæ еугурей хузтæ дæр уæ бон æй искæнун:
киндздзон кизги дони билæбæл; гъонгæс æ фонс
изæрæй гъæумæ куд раскъæруй; хуасдзаутæ хуасæ куд
фæккæрдунцæ æма си æнтаугæй ласгутæ куд фæддасунцæ
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æма у. и.
Ке уи ци фæндуй, уой равзаретæ æма хузтæ кæнетæ.
9–10-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг ... Бор æма тардæр кæнунцæ
кæрдæг æма къотæртæ»
Темæ: «Фæззигон сифти букет». Хæзæкæнуни архайд
раздæр бафеппайд æма натурæ базонуни бундорбæл
Нисан: – Фæффулдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ
фæззæги туххæй. Базонгæ сæ кæнун аййевадон графиктæй еуей – гравюри хæццæ, удта
лæдæруйнæдтæ «гепп» – «печать», «фæд» – «оттиск».
– Ирæзун кæнун феппайунадæ, хуарæнтæ æртасунадæ
(сæ рабарун æма æнгæс хузтæ равзарун). Сабийти
нæуæг техникон мадзали хæццæ баст куститæмæ
цæмæдес кæнун.
– Сабийтæмæ ирæзун кæнун дуйней эстетикон
æнкъарунадæ, цæмæй уонцæ цæмæдес, хуарæнти
берæ хузтæ æма æрдзи берæ хæнхитæ æма
формитæмæ. Нæуæг аййевадон техникæй куст син
æхсидзгон куд уа.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ
Сабийти базонгæ кæнун нæуæг графикон техники –
хумæтæги мухур, фæдуадзуни (отпечаток) хæццæ. Базонун
исфæлдистадон кусти нæуæг гæнæнтæ – гепп фæдуагъд
мухури фæрци æрдзи элементти хузтæ кæнун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ
Ирæзун кæнун хуарæнтæ зонуни дæсниадæ. Арæхсун
палитрæбæл гъæугæ æрдзон хуарæни хузæмæ хæстæг
исæзмæнтун. Фæффулдæр кæнун фæззигон гъар хузтæ æма
фæлгъузти бæрцæ.
3. Композици
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Тъафæбæл бавдесун цалдæр сифей фæдуагъди. Сæ конд,
асæ æма сæ аллихузон хуарæнти хузтæй ба гъæуама рауайа
рæсугъд фæззигон букет.
Косæн фæрæзнитæ: геппæй мухур (гуашь) хузисконд:
хузæкæнунадон фæууагъдтитæ. Хузисконди уагæ – сифтæ
æма гагарæзæй, бæрæг фæдуагъди фæрци, рæсугъд букетти хузгонд.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: фæззигон æрдзи хузтæ (хузиститæ). Аллихузон бæлæстæ, къотæртæ æма кæрдæгути фæззигон рæсугъд
сифтæ. Сæрдигон сифтæй гербаритæ. Хузгæнгути графикон кустити репродукцитæ æма киунугути иллюстрацитæ,
гравюритæ. Вазæ, фæззигон рæсугъд сифтæ æма гагарæзи
букетти хæццæ.
Хетæгкати Къ. æма æндæр поэтти æмдзæвгитæ фæззæги
туххæй.
Иуарунмæ: хузгин гæгъæдий тъæфтæ А-4 æма А-3
(гъархуз хурститæ хуæздæр æнцæ), гуашь 12 хузи,
палитрæ, цъæпотæ (минкъий æма рæстæмбес), дони къос,
къохсæрфæн, кленкæ.
9-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах фæззæги хузæ берæ хæттити кодтан. Æма гъæунгмæ рацæугæй алкæддæр нæуæгæй ести
бафеппаинæ. Фæззиннидæ нæмæ нæуæг æнкъарæнтæ, йе
уой бæрцæбæл фæззигон æрдзæ аллихузон æй! Фæззæги
нæ деси фулдæр ци бафтауй?
С. Рæсугъддзийнадæ! Æрдзи медæгæ алцидæр куд
тагъд æййевуй. Фæззигон хуарæнти хузтæ! Сифтæ куд
фæттæхунцæ æма у. и.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй фæззигон æрдзи
рæсугъд хузтæ.
Гъ. Фæззæги æрдзæ æхе раййевуй. Уазал зумæги агъонмæ,
æ бахуссуни размæ, æ хуарæнти хузти рæсугъддзийнадæ
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æма аллихузон адгин рæзæй еугурей дæр деси бафтауй.
(Кæсæ хестæр къуари 5 теми, 11–12 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Адæймаги фæззæги алкæддæр фæффæндуй
æмдзæвгитæй дзорун! Зундгонд поэттæ еугурæйдæр се
’рух æздахтонцæ фæззæги темæмæ. «Бор æма тардæр
кæнунцæ кæрдæг æма къотæртæ».
Аци рæнгъитæ финста зундгонд ирон поэт Хетæгкати Къоста.
Гъонбæлгæнæг фæззæги туххæй Къоста æма æндæр поэтти æмдзæвгитæй бакæсуй скъуддзæгтæ.
Гъ. Фæззæги алкæддæр фæффæндуй дзорун, æрдзæ ци
хуарæнти хузтæ æма фæлгъузтæ исаразуй, уони туххæй.
Мах дæр сæбæл радзордзинан.
С. Гъæунги ку адтан, уæд бафеппайдтан фæззæги бæлæстæ
æма къотæрти сифтæ сæ хузæ куд æййевунцæ. Сауæнгæ ма
кæрдæг дæр æ хузæ раййевуй.
Гъ. Зайæгойти хузæ куд раййевуй?
С. Сæрдигон кæрдæгхуз ци зайæгойтæ адтæй, уонæй
алкедæр æхе нæуæг – дессаги тæмæнтæкалгæ рæсугъд
хуарæни хузæ райсуй!
Гъ. Гъæйдæ нæ абони æмбурдгонд сифти гербаритæ
рабарæн сæрдигæнтти хæццæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, гъæунги уогæй, ци фæззигон сифтæ
æрæмбурд кодтонцæ, уони, удта сæрди æмбурдгонд, соргонд сифти гербари. Сабийтæ син сæ хуарæни хузтæ
барунцæ.
С. Ами сифтæ дæр æма кæрдæгутæ дæр кæрдæгхузтæ
æнцæ.
Гъ. Нур ба куд раййивтонцæ?
С. Бæлæстæй еуети сифтæ исбортæ æма иссурхитæ æнцæ,
дуккæгтæн исморатæ æнцæ, æртиккæгтæн ба – боргондсурхитæ æма рохснæг-сугъзæрийнæхузтæ æма у.и.
Гъ. Уотæ кæсуй, цума сæрди хори гъар тунтæ райстонцæ,
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нур ба сæ фæстæмæ дæдтунцæ!
Сабийтæ, не ’стъолæбæл сугъзæрийнæ фæззæги дессаги
лæвар – гагарæзæ æма фæззигон сифти букет.
Æ хузæ ин ацибон кæндзинан, фал æй кæндзинан
æндæрхузи ... Хузгæнгутæ цæмæй аллихузон дессаги
хузтæ кæнонцæ, уой туххæн, еудадзугдæр, ести техникон мадзæлттæ æргъуди кæнунцæ æма си хузæгæнгæй
фæппайда кæнунцæ.
Ацибон уин æз дæр еу мадзал байамондзæнæн. Мах фæд
мухур кæндзинан. Уой туххæн нæ багъæудзæнцæ, мæнæ
тезгъо гæнгæй ци фæззигон сифтæ æрæмбурд кодтан, етæ
удта гуашь æма кленкæ.
Фиццаг бал минкъий гæгъæдий тъафæбæл фæд мухур
кæнунбæл райахур кæндзинан. Уой туххæн равзаретæ
сифæ æма æй раст æхе хузи хуарæнтæй ниххуаретæ: бор
кæми æй, уоми æй цъæпойæй бор хуарæнæй ниххуаретæ,
сурх кæми æй – уоми сурх хуарæнæй æма у.и.
Гъонбæлгæнæг гъæуама кæса, цæмæй хуарæни бæздæ фагæ
уа фæд ниууадзунмæ. Хуарæн æгæр тæнæг ку уа, удта
тæдзгæ фæккæнуй. Хурсти фæсте, æвæстеуатæй, фæд
мухур кæнун гъæуй. Ку ралæууа хуарæн, уæд расор уй æма
фæд не ’сбæрæг уй.
Гъ. Тъафæн æ фæстаг фарсæй пайда гæнгæ ’й, уæд сифи
фæди гепп хуæздæр рауайуй. Хæлтти листæг пухцитæ тъафи фæд фецæгхуздæр кæнунцæ.
Уæ еугур дæр ниххурстайтæ? Нур ба æй тергадигай райсæн,
æрзелæн æй дæлгонмæ, тъафæбæл æй æрæвæрæн æма æй
къохтæй нилхъевæн.
Фæззигон сифтæ æгæр сор æма æздухтитæ гъæуама ма
уонцæ, цæмæй фæд мухур гæнгæй ма нигъзæлæнгай уонцæ.
Гъ. Нур æй арæхсгай исесæн. Гæгъæдибæл нæмæ рауадæй
сифи хузæ – сифи фæди гепп. Уинетæ! Уотæ зин нæ ’й е
скæнун. Еухатт ма бавзаретæ. Уайуй уин?
56

С. Хъæбæр рæсугъд уайуй! Сифти фæдтæ æцæг сифти
хузæн æнцæ!
Гъ. Мадта, нур ба кæндзинан вази медæгæ фæззигон сифти басти хузæ. Уомæн ба нæ багъæудзæй устур гæгъæдий
тъафæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн байуаруй устур гæгъæдий
тъæфтæ. Гæгъæди хузгин ку уа – бор, рохснæг кенæ æндæр
гъархуз, уæд нигки хуæздæр рауайдзæнæнцæ сифти фæдтæ
– геппитæ.
Гъ. Гæгъæдий тъафæ æндзæр æвæргæ æй. Мæнæ атæ. Уæд
сифти баст æмхузон хæмпос рауайдзæй. Кæрз хæрдмæ
æвæрд гæгъæдибæл ба къалеути арæзт уæлæмæ фæууй.
Ке уи куд фæндуй, гæгъæди уотæ æрæвæрæд. Вази хузæ
минкъийдæр искнæгæй, хуæздæр уодзæй. Куд гъуди
кæнетæ, цæмæ гæсгæ?
С. Уомæн æма ацибон е сæйрагдæр нæ ’й? Сифти хузтæ
ба си фулдæр гæнгæ æй, цæмæй сæ баст рæсугъд рауайа.
Бастæн гъæуама фагæ бунат уа!
Гъ. Сифти фæдтæ мухур кæнуни размæ сæ гъæуй тъафæбæл
æрæвæрун. Æвæрд сифтæ ба фæййарæзтитæ кæнун гъæуй,
цæмæй си рæсугъд композици рауайа, уой фæсте ба син
еугæйттæй сæ фæдтæ мухур кæнун æнгъезуй.
Сабийтæ, рæсугъд баст куд гæнгæ æй?
С. Сифтæ асæй æмхузон ку нæ уонцæ, фал устуртæ,
рæстæмбестæ æма бустæги минкъийтæ, уæд федауцæдæр
уодзæнæй сæ баст. Аллихузон бæлæсти сифтæ (толдзи,
тæгæри, сосхъæди, бæрзи) райсгæй хуæздæр уидæ, цæмæй
сæ конд дæр æма хуарæнти хузтæ дæр фæйнæхузти уонцæ.
Гъ. Архаетæ. Сифти хуарæнти хузтæмæ лæмбунæг кæсетæ
æма палитрæбæл, уæхæн хуарæнти хузтæ æзмæнтетæ.
Раст хурст сифти фæдтæ æцæг фæззигон сифти хузæн
уодзæнæнцæ. Æма уæд сифтæн сæ баст дæр æцæг сифти
букети хузæн уодзæнæй.
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10-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, айразмæ ахури усми мах ахур кодтан нæуæг
мадзалай хузæ кæнунбæл. Уæ зæрдæмæ фæццудæй? Куд
кустан, е уи нæ феронх æй?
С. Мах ахур кодтан сифти фæдтæ мухур кæнунбæл. Нæ
зæрдæмæ хъæбæр фæццудæй еци куст!
Гъ. Графикон-хузгæнгутæ аллихузон мухури мадзæлттæй
фæппайда кæнунцæ. Мах тæккæ хумæтæгдæр мадзалай равзурстан косун æма е дæр ци дессаги цæмæдес
разиндтæй! Сумахмæ бавдесун мæ фæндуй хузгæнгути
куститæ, кæцити етæ дæр пайда кæнунцæ геппæй, æрмæст
вазуггиндæрæй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй графикон-хузгæнгути куститæ,
кæцитæ искодтонцæ сау-уорс æма хузгин гравюрон мадзалæй.Гравюрæ æй гъæдæ кенæ æфсæйнагбæл
исбæрæггонд хузæй гæгъæдибæл гепптæ æвæрун.
Гъ. Уæхæн куститæ «гравюритæ» хуннунцæ. Гравюритæ
арæхдæр ислух кæнунцæ гъæдæ кенæ линолеумæй.
Зæгъæн, хузгæнæг ести хузæ фæйнæгбæл лух-къахт
искæнуй. Хузæ хуарæнæй ниххуаруй æма си гæгъæдибæл
фæдтæ ниммухур кæнуй. Хузгæнæг хузæн ци рауæн ислух
кæнуй, е хъулуфдæр фæууй. Хуаргæй ба имæ хуарæн нæ
нихъхъæртуй æма еци рауæнтæ, гæгъæдибæл фæд уадзгæй,
не ’сбæрæг унцæ, æма уома гæсгæ, уорсæй байзайунцæ.
Аци кусти сæйрагдæр е æй, æма си æмхузон хузтæ хъæбæр
берæ, цæйбæрцæ дæ фæндæуа, уойбæрцæ, ниммухур кæнун
ке ’нгъезуй.
Аци мадзалæй арæх пайда кодтонцæ киунугутæн
иллюстрацитæ кæнгæй. Куд гъуди кæнетæ, цæмæ гæсгæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Киунугути иллюстрацитæ арæхдæр фæуунцæ сау –
уорсхузтæ, фал лæмбунæг конд. Хузгин нæ уогæй, æвæдзи,
сæ бакасти дæр, уомæ гæсгæ æцæгти хузæн фæуунцæ.
58

Гравюргонд хузгин иллюстрацитæ арæхдæр сабийти
киунугæтæн фæккæнунцæ. Сæ кæнун берæ зиндæр æма
дæргъвæтиндæр фæууй, уомæн, æма алли хуарæни хузæ
дæр хецæнæй мухур гæнгæ фæууй.
Гъонбæлгæнæг дæнцæн æвдесуй киунугути сау-уорс æма
хузгин иллюстрацитæ.
Гъ. Сабийтæ, сумах базонгæ айтæ еумæ аййевадон архайди
хузи хæццæ.
Базудтайтæ,
графикон-хузгæнгутæ
гравюрæ
куд
фæккæнунцæ. Дессаг уæмæ нæ фæккастæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нур ба нæ фæуун гъæуй, ай размæ ахури усми ци
куститæ райдæдтан, уони. Букети еугур сифти фæдтæ нæ
ниммухур кодтан. Уомæн æма дæргъвæтин æма зин куст
æй, удта ибæл лæмбунæг æма арæхсгай косун гъæуй.
Цæмæй букет рæсугъд рауайа, уой туххæй ци нæ гъæуй
иронх кæнун?
С. Уой туххæй гъæуама сифтæ асæй, хузæй æма кондæй
уонцæ аллихузæнттæ удта ма сæ тъафæбæл дæр федауцæ
ниггепп кæнун гъæуй.
Гъ. Хузгæнгутæ уотæ фæззæгъунцæ, рæсугъд æрæвæруни
размæ, хузæ аллихузон æвæрдтитæ бавзаруй.
С. Райвæрæ байвæрæ гæнгæй, иссерунцæ композиций
зæрдæмæдзæугæ вариант.
Гъ. Æркæсайтæ, тъафæбæл ма уæгъдæ бунæттæ ци рауæнти
ес, уомити, циуавæр сифтæ уæмæ нæма ес, уæхæнттæ ниммухур кæнетæ.
Сифти фæдти мухуртæ æнкъуститæ æма æмæнтъери
хурститæ ку уонцæ, уæд куститæ æнахур уогæй, уæлдай
аййевадондæр фæуунцæ. Æнæмæнгæ, е аци мадзалæн æ
хуæздæр минеуæг æй. Æ исконди еудзийнадæ цæмæй ма
ихæла, уой туххæй ба сæбæл кæронмæ архайун дæр нæ
багъæуй.
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Гъ. Букети сифтæ еуæй-еухатт кæрæдзей нимбæрзунцæ
кенæ кæрæдзей хурфити рауайунцæ æма е дæр рæсугъд
æй! Тъафи уæгъдæ бунæтти кæрдæги хæлттæ, гагарæзæмуркъæ, тæкъузгæ æма уæгъæлитæ дæр бафтаун æнгъезуй.
Уони дæр аци мадзалæй ниммухур кæнæн кенæ син сæ
хузтæ искæнæн.
Цæмæй вазæ сифти хæццæ рæсугъд федауа, уой туххæй
ибæл сифтæ æма кæрдæгути геппитæ ниввæрæн. Ами нæ
багъæудзæй айдагъдæр тæккæ минкъийдæр сифтæ æма
кæрдæгутæ.
Еунæг хумæтæг элементи берæ хузтæй æнгъезуй вазæбæл
рæсугъд нивæфтуд (орнамент) искæнун.
Багъæуаги гъонбæлгæнæг сабийтæн фæззæгъуй, хузтæбæл
ма ци рауæнти бакосун гъæуй, уой. Сифти кæрæнттæ
исбæрæгдæр кæнун, стъолбæл стъолæнбæрзæни хузæ
искæнун. Стъолæнбæрзæнбæл ба бæласи къалеутæ æма
рæзæй конд букети хузæ геппæвæрд никкæнун.
Гъ. Сабийтæ, мæнæ нуртæккæ ци хузтæ искодтайтæ, етæ
куд хуннунцæ.
С. Натюрморттæ. Уомæн æма æнæуод предметти хузтæ
кодтан.
Гъ. Циуавæр мадзалæй сæ кодтайтæ?
С. Натюрморттæ конд æнцæ геппконд техникон мадзалæй.
Гъ. Зонун, уæ хузтæн рæсугъд нæмттæ ке ’ргъуди кæнетæ,
уой. Ацибон ба уæ натюрморттæ кудтитæ исхондзинайтæ?
С. «Фæззигон сифти æнкъард», «Фæззигон сифтæ æма
тæкъузги натюрморт», «Сугъзæрийнæ фæззæги лæвар»,
«Сугъзæринхуз натюрморт», «Фæндарасти фæззигон букет» æма у.и.
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11–12-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Хестæртæ æма кæстæртæ»
Темæ: «Ке уарзун». Феппайд æма бавзурст
æнкъарæнти бундорбæл хузæ кæнун.
Нисан: – Радзорун адæни цардарæзти туххæй. Сабийти
гъос æрдарун фæлтæрæй-фæлтæрмæ царди хуарз
уагæвæрдтитæ хестæртæй кæстæртæмæ куд цæунцæ.
– Ирæзун кæнун æнкъарунади бундор, анализ æма
хатдзæгтæ кæнуни арæхстдзийнæдтæ.
– Адæймаг æма сæ адæймаги уодигъæдæ æма
меддуйнемæ цæмæдес кæнун. Фалдзос адæни
зæрдихатт æнкъарунадæ син ирæзун кæнун. Зонун бавдесун хе æнкъарæнтæ – зæрдæхсайунадæ,
аразиунадæ æма зæрдæдзорунадæ, атæ ин æхсæнадон
царди уагæ базонунмæ хуарз агъаз уодзæнæнцæ.
Сабийти ахур кæнун адæни æхсæн рахастдзийнæдтæ
царди медæгæ дæр æма аййевади бавдисти дæр куд
лæдæрунцæ. Сабийти гъонбæл кæнун хестæртæн
кадæ æма æгъдау кæнунбæл.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ. Адæни хузтæ
æма æнкъарæнтæ кæнуни арæхстдзийнадæ фæлтæрун. Се
’змæлдтитæтæ ба син еумæйаг тумбул, тасагæ хæнхитæй
бавдесун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ
Зæрдæхæлар, сабур, фæлмæн æма гъар. Хуарæнти
равзурстæй бавдесун уарзон адæнти æхсæн хæлардзийнади
æнкъарæнтæ.
3. Композици
Тъафæбæл бавдесун хумæтæги бийнонти устур сцени
темæ хæстæг адæни æхсæн еудзийнадæ æма æнкъарунади
рахаститæ («Мади аргъау», «Æз бабайæн æнхус кæнун»,
«Æз ма нанай уарзун», «Мæнæн ес кæстæр æнсувæр»).
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Косæн фæрæзнитæ: гуашь.
Хузфинст – хузæкæнунадон. Хузфинсти уагæ – дууæ гурей:
сабий æма лæги схематикон ирдæвдист хузæ кенæ хестæр
æма кæстæр сабийти хузтæ еумæ гъазгæй.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хæстæг æма уарзон адæни æхсæн рахастити
темæбæл конд хузгæнгути хузти репродукцитæ æма 7–8
анздзуд сабийти хузтæ.
Иуарунмæ: гæгъæдий тъафæ А-3, гуашь 12 хузи, палитрæ,
цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес æма устур), дони къос,
къохсæрфæн.
11-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах берæ хæттити дзурдтан зайæгойти,
гъæддаг æма хæдзайрон цæрæгойти царди туххæй.
Ацибон ба рæстæг æрцудæй адæни царди туххæй дæр радзорун. Базонун æма балæдæрун адæни æхсæн рахастити
арæзт, цæмæйти гæнгæ æй.
Сумах ба, уой туххæй куд гъуди кæнетæ?
С. Еугур адæн дех кæнунцæ сабийтæ æма гъонбæлтæбæл.
Гъ. Удта ма цæхæнттæбæл?
С. Зонгитæ æма æнæзонгитæбæл. Хæстæгутæ æма
æцæгæлонтæбæл.
Гъ. Раст айтæ, зæгъун æнгъезуй. Ци зæгъдзинайтæ хеуон,
хæстæг æма æцæголон адæймаги туххæй.
С. Хеуонтæмæ хаунцæ хе бийнонтæ: мадæ, фидæ,
сувæллæнттæ, баба æма нана. Ес ма хъæбæр хæстæгутæ
æма идард хæстæгутæ. Хæстæгутæ берæ фæуунцæ,
фал хеуонтæ ба минкъийдæр. Хæстæгутæ кæрæдземæ
иуазæгуати фæццæунцæ, арæх фембæлунцæ бийнонти
бæрæгбæнтти дæр.
Гъ. Хæстæгутæ айдагъ цийни фарсмæ не ’рбалæуунцæ,
фал ма зини сахат дæр. Зонгити æма æнæзонгити туххæй
ба ци зæгъдзинайтæ?
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С. Ес зонгæ адæн – тургъи синхæгтæ, нæ гъæунги цæргутæ,
рæвдауæндони сабийтæ æма гъонбæлгæнгутæ æма у.и.
Гъ. Етæ де ’мбæлттæ æма лимæнтæ æнцæ. Арæх сæ уинис уæ тургъи, рæвдауæндони. Цæсгонæй сæ фæсмæрис,
сæ нæмттæ дæр син зонис æма син салам дæр раттис.
Зонгæ уодзæй дохтур, постхæссæг кенæ хæстæгдæр тукани уæйгæнæг. Етæ уæ бийнонти зонгитæ æнцæ. Сæ бæрцæ
минкъий нæ ’й. Идарддæр темæбæл дзорæн.
С. Æнæзонгæ адæн ба æнцæ, ци горæти цæрис, уой цæргутæ
удта нæ бæстæ æма æгас дуйней цæрæг адæн. Етæ берæ
æнцæ! Æнæуагæ берæ.
Гъ. Уонæй еске дæ бон базонун æй, телевизори æй арæх
фæууинис, фал æ хæццæ зонгæ нæ дæ, е дæр дæ нæ зонуй.
Арази айтæ мæ хæццæ?
Сабийти дзæуппитæ.
Гъ. Нур ба карæбæл радзорæн. Уæ бон ибæл ци зæгъун æй?
С. Ес минкъийтæ, етæ сабийтæ æнцæ, уонæй хестæрдæртæ
ба – биццеутæ. Ес баргъон адæн – уоститæ æма лæгтæ удта
зæрæндтæ – нанатæ æма бабатæ.
Гъ. Алли адæймаг дæр æ царди медæгæ фиццаг фæууй ...
С. Минкъий сабий.
Гъ. Уой фæсте ба?
С. Биццеу, лæхъуæн, гъонбæл (устур) æма зæронд.
Гъ. Æма æ цард зæронд лæгæй фæууй. Цæмæй адæймаг
зæронд ма кæна, уомæн адæн нæма иссердтонцæ мадзал.
Айдагъдæр аргъæутти фæууй æригонгæнæг фæткъутæ,
кæцитæ адæймаги иснæуæг кæнунцæ. Айдагъ Кощеййæн
нæййес мæлæт!
Æма уæд ...
С. Мах дæр кæддæр устуртæ уодзинан æма нин уодзæнæй
бийнонтæ. Уой фæсте ба базæронд уодзинан æма исуодзинан бабатæ æма нанатæ.
Гъ. Æма кæд адæн ан æма еу горæти, еу зæнхæбæл цæрæн,
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уæд æмбæлгæ дæр искæнæн æма еумæйаг архайди дæр
фæккосæн. Æма нæ уæд зонун гъæуй, хе куд дарун гъæуй
кæстæртæ æма хестæрти, хæстæгутæ æма æцæгæлæнтти,
зонгитæ æма æнæзонгæ адæни хæццæ. Адæн сæхе куд
гъæуама даронцæ.
С. Адæн сæ кæрæдземæ гъæуама ездон, имон æма уарзон
цæстæнгас даронцæ.
Гъ. Зæгъайтæ, æма е ке хæццæ дзубанди кæнай, хеуони æви
æцæгæлони, уомæ гæсгæ æй? Хеуонти хæццæ хе дзæбæх
дарун, æнæзонгити хæццæ ба – лæгъуз, уотæ æнгъезуй?
Сабийти дзуæппиттæ.
Гъ. Еума вариант. Еуæй-еу сабийтæ ескæми, æнæзонгæ
адæни æхсæн, сæхе дзæбæх фæддарунцæ – ниссабур æма
исездон унцæ, хестæртæ сæ куд ахур кæнунцæ, уотæ.
Сæхемæ ба – усхъæзæй дзорунцæ мадæмæ, нанамæ, бостæ
кæнунцæ, хуæрун нæ фæккомунцæ, сæхецæн еститæ
фелхæнун кæнунцæ, сæ гъазæнтæ нæ фефснайунцæ æма
у.и. Сумахмæ ба е куд кæсуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сумах алцидæр раст лæдæретæ. Æруагæс ми кæнуй,
уæхе хуарз ке фæддаретæ, е. Фал мæ, нур ба фæндуй
æрлæуун ахсгиагдæр фарстабæл – хестæр æма кæстæрбæл;
ке хæццæ фæууотæ, еци хестæрти туххæй ци зæгъдзинайтæ?
С. Етæ æнцæ ниййергутæ, бабатæ æма нанатæ, хуæртæ æма
æнсувæртæ. Етæ нæ хестæртæ æма нæ гъонбæлгæнгутæ
æнцæ.
Гъ. Фæндуй уæ хестæр ун? Хестæр ун хуарз æй?
Сабийти дзуæппитæ.
С. Хестæртæ зундгин æнцæ, берæ зонунцæ! Уони хæццæ
цæмæдес фæууй, алкæддæр еститæ фæдздзорунцæ. мæ
фиди цæбæл нæ бафæрсон, алцидæр зонуй!
Хестæртæ берæ фæццардæнцæ, ахур кодтонцæ, кустонцæ,
берæ рауæнти адтæнцæ æма берæ фæууидтонцæ, аллиху64

зон адæни хæццæ цардæнцæ, берæ киунугутæ бакастæнцæ
æма уомæн берæ зонунцæ!
Гъ. Æма уæд кæнæн фиццаг хатдзæг: хестæрти хæццæ
алкæддæр цæмæдес фæууй, уонæй берæ хуарз цидæртæ
базонун æнгъезуй! Ци ма?
С. Устуртæ алцидæр зонунцæ. Мæ фидæ зонуй машинæ
тæрун, машинæ цалцæг кæнун æма хæдзарæ ремонт
кæнун. Мæ мадæ зонуй æхснун, хуйун, хуæруйнаг кæнун,
æхцинтæ æма тъорттитæ фицун. Нана зонуй сундакъæй
бийун, дзæхæрай рæсугъд деденгутæ æма халсартæ аразун, кæркитæ æма гогузтæ дарун. Æма куд адгин варенитæ
исфицуй! Баба зонуй бæх ефтиндзун, фонсæн циуавæр
хуаллæг дæтгæ æй, еузагъдæй, алцидæр зонуй!
Гъ. Мадта уæд ...
С. Хестæртæбæл берæ цæбæлдæрти исахур кæнун
æнгъезуй.
Гъ. Радзорайтæ, хестæртæн анхос гæнгæй, цитæ
базудтайтæ?
Сабийтæ дзорунцæ, хестæртæ сæ цæбæл исахур кодтонцæ,
уони.
Гъ. Нигки ба ма. Нæ зонун, уæхе зæрди æрæфтуйдзæй. Æз
уин фенхус кæндзæнæн. Цидæриддæр ранимадтайтæ, етæ
æхсицгон æнцæ! Хуарз æй, хестæрти хæццæ уогæй, минкъий
сабий еститæ ку базонуй. Удта ма сабий, цæмæй амондгун
цард кæна, уой туххæн гъæуама лæдæра, гъæуайгонд ке
æй, уой. Гъома, берæ ке уарзуй, еци хестæртæ æ цори куд
уонцæ, багъæуаги ба æй, куд багъæуай кæнонцæ. Уотæ æй?
С. Гъо, æнæ хестæртæй, лæгъуз фæууй. Мæ мадæ
хæдзари ку нæ фæууй, уæд ибæл хъæбæр фæттухсун æма
’й алкæддæр фæххезун. Æз ба, талинги еунæгæй тæрсгæ
фæккæнун.
Гъ. Мадта бабай лигъз дзурд, фиди раппæлд: «хуарз биццеу», «мæ рæсугъд кизгæ», медбилти бахудт, фунæййи
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размæ хуæрзфунтæ зæгъун кенæ авдæни зар æма нанай
конд æхцинтæ ба сабиййи иснивгун кæнунцæ. Мæ хæццæ
арази айтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма уæд, хатдзæг кæнæн ...
С. Хестæртæ сабийти уарзунцæ, ауодунцæ сæбæл æма сæ
гъæуай кæнунцæ.
Гъ. Æз уи корун, уæ хæстæг хестæрмæ ци хуарз цæстæнгаси
рахаститæ даретæ, уони хузи бавдесетæ.
Е уæд мадæ кенæ фидæ, баба кенæ нана, хестæр æнсувæр
кенæ хуæрæ.
Еу минут уин дæдтун. Уæ цæститæ нихгæнетæ, рабадетæ,
рагъуди кæнетæ, ке æма æй куд хузæ кæндзинайтæ.
Сабийтæ рагъуди кæнунцæ æма дзорунцæ, ке хузæ
кæндзæнæнцæ, уой.
Гъ. Хузти гъæуама бавдесайтæ дууæ гурей бастдзийнадæ,
зæрдæхæлар æнкъарæнтæй: уарзондзийнадæй, сагъæстæ
æма еумæйаг гъуддагæй.
Цума, куд хузæ гæнгæ æй? Гъæйдæ, нæ цæститæбæл рагъазун кæнæн уавæр. Мæнæ æз уотид лæуун, мæ рази ба кизгæ
лæууй. Зæгъайтæ, бæрæг æй, кæрæдзей ке уарзæн æма нин
кæрæдзей фæууинд æхцæуæн ке æй, йе?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нур ба кæсайтæ!
Гъонбæлгæнæг кизгæмæ æхе æркъолæ кæнуй, æ хъури æй
никкæнуй, æхемæ ’й балхъевуй.
С. Нур бæрæг æй, етæ кæрæдземæ зæрдæхæлар æнкъарæнтæ
ке дарунцæ, е.
Сабийтæ хузтæ кæнун райдайунцæ. Гъонбæлгæнæг
кæсуй, цæмæй сæ кустити уа пластикон еудзийнадæ тумбул хæнхити фæрци, кæцитæ гурти еу композиций баеу
кæнунцæ.
Еци пластикон мадзал амонгæй, гъонбæлгæнæг бавдесæд
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аци темæбæл конд хузгæнгути хузтæ кенæ, зæгъæн, зундгонд «Мадæ æма нæуæгигурди» сорæтон хузæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, цæмæй хестæр уай, уой туххæн
гъонбæл исун гъæуй? Мæнæ, зæгъæн, сумах бон ескæмæн
хестæр ун æй æма ин унаффитæ æма анхос кæнун?
С. Гъо. Сабийтæ хестæртæ æнцæ сæ еугурей кæстæртæн.
Мæнæн ес кæстæр æнсувæр, уомæ гæсгæ æз дæн – хестæр.
Мæнæн ба ес минкъий хуæрæ. Æз æ хæццæ фæгъгъазун,
алцæбæл æй ахур кæнун, алкæддæр ин анхос фæккæнун,
уомæн æма æз æ хестæр хуæрæ дæн.
Гъ. Æма куд æй? Æнцон æй хестæр ун?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уинетæ, хестæрбæл ци берæ ихæстæ ес, уой! Уæ бон
æй уæхе æма уæ кæстæри хузтæ искæнун. Хузи бавдесун
гъæуй кæстæрмæ ци зæрдæ дарис æма æй куд берæ уарзис,
уой.
12-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, гъонбæлти дессаги зундгин темæ нæмæ ес.
Цума цæбæл æй?
С. Адæймаги цард æма адæни æхсæн рахастити туххæй.
Сæ зæрдæхæлар æнкъарæнтæ, уарзондзийнадæ æма
хæстæгути кæрæдзей лæдæрундзийнадæ.
Гъ. Мах Кавкази цæрæн æма ами алкæддæр хуарз æгъдауи
фæткæбæл нимад адтæй, хестæрæн кадæ кæнун. Æма еци
æгъдау цæй медæгæ æй?
С. Фингæбæл сæ алкæддæр æрбадун кæнунцæ тæккæ
кадгиндæр бунæтти æма син финги æгъдау хæссуни барæ
радтунцæ. Хестæртæ ку æрбацæунцæ, уæд син еугурæйдæр
фестунцæ салам радтунмæ. Сабийтæ син сæ зундамундмæ
алкæддæр лæмбунæг фегъосунцæ æма у.и.
Гъ. Цума, цæмæ гæсгæ?
С. Гъонбæлтæ, уæлдайдæр ба каргунтæ, берæ æма зинцард
фæккодтонцæ æма иссæнцæ курухонтæ.
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Гъ. Гъо, неке цард фæууй æнцон! Æмбесонди дзæгъæли
нæ фæззæгъунцæ: «Фæццæрун – будурбæл бацæун нæ
’й». Берæ зинтæ æма хуарздзийнæдтæ фæууидтонцæ
царди медæгæ хестæртæ. Сæ къохти дустæ бахатгæй
кустонцæ, таугæ дæр, хумæ дæр æма аразгæ дæр кодтонцæ.
Тугъди ветерантæ ма æгас æнцæ. Етæ нин багъæуай
кодтонцæ нæ Райгурæн бæстæ æзнагæй. Сабий уогæй си
беретæ, тугъд æма тугъди фæсте уæззау – æстонг æнзтæ
æрæййафтонцæ, фал бафæразтонцæ. Алцæмæн дæр аргъ
кæнунцæ – сабурдзийнадæн, лимæндзийнадæн æма бийнонти фарнæн. Исахур æнцæ балæдæрун æма ниххатир
кæнунмæ удта ахсгиагдæр гъуддаг нæгъæугæй рахецæн
кæнунбæл. Уомæ гæсгæ сæмæ еугурæйдæр фегъосунцæ.
Фурттæ ку рагъонбæл унцæ, уæддæр ма сæ каргун ниййергути фæндтæмæ фегъосунцæ. Сумах фиддæлтæ ба сæ
ниййергутæмæ фегъосунцæ. Уотæ æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хуарз фæндæ ба сабийти фулдæр гъæуй. Айдагъ устурти цард нæ ’й зин. Сабийтæмæ дæр берæ гъуддæгутæ æма
зин уавæртæ фæууй – æмбæлтти хæццæ хилтæ, нæдтитæ,
зæрдихудтæ æма æнд.
Естæмæй ку фæттухсетæ, уæд æй хестæртæн фæззæгъетæ?
Зæгъæн, де ’мбал кизги хæццæ куд бафедауай? Кизгæ дæ
зæрдæмæ ку цæуа, уæд ци кæнгæ æй? Идарддæр сæбæл сумах дæр еститæ бафтауетæ ...
С. Хе куд дарун гъæуй, цæмæй маке хæццæ хилæ кæнай
æма дин кадæ кæнонцæ æма у.и.
Сабийтæ сæ гъуддаггаг хабæрттæ дзорунцæ, цæмæй
сæ исæнхæст кæнунмæ, хестæртæй гъæугæ унаффитæ
райсонцæ.
Гъ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, хестæрти унаффитæ
гъæунцæ? Кæд сæмæ æппундæр игъосун нæ гъæуй!
Сабийти хебæраги ун фæндуй. Алцидæр, сæхе куд фæндуй,
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уотæ гъæуама кæнонцæ. Берæ адæн нæ уарзунцæ еске
рæдудтитæбæл ахур кæнун.
С. Мæ мадæ мин хилæ ку фæккæнуй, уæд ибæл мæ зæрдæ
фæхходуй. Ку базонун, мæ мадæ раст ке адтæй, уой,
уæд ибæл æрфæсмон кæнун. Ку имæ байгъустайнæ, уæд
хуæздæр адтайдæ. Мæ баба мин некæд фæххилæ кæнуй,
фал мæхе раст ку нæ фæддарун, удта мин æй фæззæгъуй.
Мæ нана мæ берæ уарзуй æма мин æ хæццæ æнцон фæууй.
Мæ сосæгдзийнæдтæ ибæл нæ римæхсун æма мæ, уомæ
гæсгæ, æ хузæ искæнун фæндуй.
Гъ. Гъай-гъай, хебæрагæдзийнадæ хуарз æй, фал еске
фæлтард дæр гъæуй!
Сабийтæ, хестæртæ уин ци хуарз фæндтæ равардтонцæ,
уони туххæй лæмбунæг радзорайтæ. Кацити си багъуди
кодтайтæ?
С. Мæ фидæ уотæ фæззæгъуй, лимæндзийнадæ гъæуай
кæнгæ æй. Æмбали хæццæ фæххили фæсте бафедаун
фæгъгъæуй. Кæд фудгин адтæ, уæд цийфæнди зинæй
дæр хатир ракорун фæгъгъæуй. мæ нана алкæддæр уотæ
фæззæгъуй:
«Раст цæрæ, еске дзаумау ма есæ. Кизгуттæ æма
æнæхъаурæ минкъий сабийти хæццæ макæд хилæ кæнæ!
Ма æфхуæрæ тикистæ, куйтæ, мæргътæ, хæпситæ æма
æндæр цæргæуодти. Сæ маруни кой ба син кæнгæ дæр
ма кæнæ, нæ фæткуй. Гъæуай кæнæ æрдзæ!» Мæ мадæ ба
уотæ фæззæгъуй: «Фæндуй дæ, цæмæй дæмæ адæн дзæбæх
зæрдæ даронцæ, уæд сæмæ ду дæр уæхæн зæрдæ дарæ æма
дин уæд уодзæнæй берæ æмбæлттæ».
Гъ. Уинетæ, куд дзæбæх æма гъæугæ фæндтæ æнцæ! Ку
рагъонбæл уайтæ, уæдта уæ гъæудзæй унаффæ – ахур
кæнунмæ кумæ цæугæ ’й, куст кæми хуæздæр уодзæй.
Уæ сиахсаг кенæ киндздзаг кизгæ ку бавдесайтæ, удта
хестæртæн сæ аразий фæндæ бахезун гъæудзæнæй.
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Нур ба идарддæр хузæ кæнæн.
Сабийтæ, нур нæ дзубандити фæсте сумах гъæуама
балæдæрдтаййайтæ уой, æма алкæддæр ке разиндзæй уæхæн
адæн, кæцитæ уæмæ багъæуаги анхосмæ фæззиндзæнæнцæ.
Фал уæддæр, хеуонтæ алкæддæр дæ цори уодзæнæнцæ,
хуарзи дæр æма зини дæр, стонг æма фæллад уогæй дæр,
уæраг ниццæвгæй кенæ хъæстæ исресгæй дæр. Æхсæвæ ку
байгон уай, уæд дæ мадæ гъар гъæдздзолæй бамбæрззæй,
гъæунгæй цъумурæй ку æрбацæуай, уæд дин бахуæрун
кæндзæнæй, ку фæрресай, уæд дæ æ еунæг хъурийæй
радзæбæх кæндзæнæй, фудгин ку уай, удта дин ниххатир
кæндзæнæй.
Уæ ниййергутæ сæумæй изæрмæ косунцæ, цæмæй сумах
уогъæстаг ма уайтæ, дарæс æма уин хуæрдæ фагæ уа.
Уæ дзубандитæй рабæрæг æй, уæ ниййергутæ æма уæ
хеонтæ берæ ке уарзунцæ æма уæ царди раст фæткитæбæл
ке ахур кæнунцæ.
Сумах ба син куд айтæ?
С. Мах дæр сæ хъæбæр берæ уарзæн. Берæ сæ ке уарзæн,
уой нæ хузти бавдистан.
Гъ. Сабийтæ, æригæнтти дæр æма хестæрти хузтæ дæр
кæнетæ.
Зæгъайтæ, зæронд лæги хузæ куд гæнгæ æй?
С. Каргин адæни цæсгæнттæ æнхъирттæ фæуунцæ.
Гъ. Анзæй анзмæ сæ цæсгон æма къохти æнхъирттæ фулдæр
гæнгæ цæунцæ, е сæ раздæри зин царди бæрæггæнæнтæ
æнцæ. Фал сæ цæстити рæбун æнцъулдтæ ба – ходуни
фæдтæ æнцæ!
Хеуонти зæрдихудти ма цотæ, архаетæ, цæмæй уæ
хестæрти æнцъулдтæ уонцæ айдагъдæр зæрдæхæлар худтити бæрæггæнæнтæ. Сабийтæ, уæ хузтæ искæнуни афонæ
æрхъæрттæй. Циуавæр хуарæнти хузти фæрци бафдистайтæ
уарзон адæни æхсæн зæрдесгæ æнкъарæнтæ?
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С. Гъар, фæлмæн, сабур æма зæрдхæлар. Уотæ ирд æма
карз нæ ’нцæ.
Гъ. Идарддæр косетæ. Палитрæбæл гъæугæ фæлгъузтæ
æвзаретæ, тагъд ма кæнетæ, арæхсгай хузæ кæнетæ.
Сабийтæ, уе ’рæзти, уæхе минкъийти хæццæ куд дарайтæ
æма син бафæнзунмæ циуавæр дæнцæ уодзинайтæ, уæхæн
уодзæй уæ фæсте кæстæр фæлтæр – зæрдæхæлар, игъæлдзæг,
зундгин кенæ ба – хиликъойтæ, цæстнæуарзонтæ æма
гъæладзæфтæ.
Уинетæ, бæгъдауонд цæхæн æй! Сумахæй берæ гæнгæ æй,
устур ихæс уæбæл ес.
13–14-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Уæрæсе – нæ хъаурæгин бæстæ»
Темæ: «Мах нæ бæстæбæл балци кæнæн». Фегъуст æма
иллюстрацигонд æрмæгмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан:
– Сабийти хæццæ радзорун, ци бæсти цæрунцæ,
е цæййасæ æй. Географион карти хуарæнти
хузтæ лæдæрунбæл сæ ахур кæнун. Зонун, нæ
бæсти ци сæйрагдæр климæтон зонитæ ес, уони
хецæндзийнæдтæ.
– Ирæзун кæнун æнкъарунади бундор, æримисунадæ
æма сорæтон имисунадæ.
– Сабийти гъонбæл кæнун патриотон уагæбæл, сæ
бæстæй ба сæрустур куд уонцæ. Куд лæдæронцæ аллихузон адæнти еумæйаг сабур царди ахедундзийнадæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ
Фæйнæхузон
объектти
хецæндзийнæдтæ
(æрдзи,
цæрæгойти, адæни) хузæ кæнуни арæхсдзийнæдтæ
фæлтарун. Ирд бавдесуни зонгæ мадзæлттæй пайда гæнгæй,
хузæмæ ци зæрдæ дарис, еци æнкъарæнтæ бавдесæ.
71

2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ
Хузæн хузгин сорæт исаразун сæйрагдæр хуарæнти фæрци:
зменсæ æма итигъд будурти гъар хуарæнти хузтæй, уазал –
уорс метгун цæгат æма æ цъæх ехтæ, æгæрон фæлорсцъæх
денгизтæ æма кæрдæгхуз гъæдти хуарæнти хузтæй.
3. Композици
Нæ бæстæбæл балций темæбæл сабийти æвзурст, хумæтæги
сценки хузæ: саггæстæ цæгатаг сæгти хезунцæ, матростæ
науи, кæсалгдзаутæ хизæй кæсæлгитæ ахæссунцæ, теуатæ
уæргътæ хæссунцæ, пингвинтæ кенæ уорс æрситæ ехбæл
æма у.и.
Косæн фæрæзнитæ: æрмæг æма косæн фæрæзнитæ сабийти равзурстмæ гæсгæ.
Хузфинст: хузæкæнунадон кенæ ханххуз-графикон
(равзурстмæ гæсгæ). Хузисконди уагæ – схематикон,
нихмæвæрд æма зæрдæхсайгæ уавæри æрдзæ, цæрæгойтæ
æма адæни хузтæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: Уæрæсей картæ (географион æма политикон). Уæрæсей алли районтæй æрдзæ, цæрæгойти дуйне, адæни цард æма бунæттон рауæнти хецæндзийнæдти
æвзурст хузтæ (хузиститæ).
Аргъæуттæмæ иллюстрацитæ тæхгæ – горцъе æма
тагъдцæуагæ – цулухъти хузти хæццæ.
Хъæбæр гæгъæдийæй лухгонд устур щукæ. Хъибиллæ
(компас).
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, гуашь 12 хузи, палитрæ,
цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес, устур), дони къос, мелтæ,
къохсæрфæн, сойнæгун мел, акварель, фломастертæ.
13-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах нæ бæсти картæмæ кастан. Ацибон имæ
нæуæгæй кæссинан. Лæмбунæг имæ æркæсетæ æма уæ
гъудитæ зæгъетæ.
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Гъонбæлгæнæг Уæрæсей картæ æвдесуй.
С. Нæ бæстæ картæбæл хъæбæр устур æй! Еумæйаг арæнтæ
ин берæ паддзахæдти хæццæ ес æма у.и.
Гъ. Ниппарахат æй цæгатæй хонсармæ æма хорискæсæнæй
хорнигулæнмæ. Æцæгæйдæр берæ фæзуат ахæссуй.
Мах нуртæккæ аллихузон бæстити территоритæ рабардзинан, цæмæй син сæ фæзуæтти æстæ хуæздæр балæдæрайтæ.
Гъонбæлгæнæг сæмæ рабарунмæ гæсгæ æвдесуй æндæр
бæстити территоритæ. Сабийтæ сæ рабарунцæ æма сæ
гъудитæ зæгъунцæ.
Гъ. Сабийтæ, картæбæл цалдæр хуарæней хузти нисæнттæ
зонетæ.
С. Картæбæл дон алкæддæр æрвхуз хурст фæууй. Уæхæн
хузæй æвдист фæуунцæ цæугæдæнттæ, цæдтæ, денгизтæ
æма океантæ дæр.
Гъ. Картæбæл алцитæ минкъийтæ фæззиннунцæ. Листæг
æрвхуз хæнхитæ æвдесунцæ цæугæдæнттæ. Мæнæ айæ
ба – цадæ. Сорзæнхи астæу æй. Сæ еуетæ устуртæ ке
æнцæ, уомæ гæсгæ сæ «денгизтæ» хонунцæ. Денгизтæ
сорзæнхæбæл фендзæвунцæ, баст ба алкæддæр фæуунцæ
океанти хæццæ, уомæн æма океанти хæйттæ æнцæ.
Сабийтæ, куд бафеппайдтайтæ, уотемæй нæ бæсти
территорибæл ес берæ минкъий æма устур цæугæдæнттæ
æма цæдтæ. Гъæйдæ, нур ба æркæсæн, цума картæбæл
хуæнхтæ æма будуртæ циуавæр хуарæни хузтæй фæббæрæг
кæнунцæ. Будуртæ кæрдæгхуз хуарæнæй бæрæггонд æнцæ,
хуæнхтæ ба – мора. Хуæнхтæ куд бæрзонддæр æнцæ, уотæ
сæ хузтæ тардæр æнцæ. Мæнæ тæккæ бæрзонддæр хуæнхти
рæгътæ.
Сабийтæ, фæндуй уæ фæууинун, ци рауæн цæрæн уой,
картæбæл?
Куд гъуди кæнетæ, кæми агорун гъæуй?
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С. Фиццагидæр бал картæбæл иссерун гъæуй Кавкази
хуæнхтæ.
Гъ. Раст айтæ. Гъæйдæ, турусагондæй картæбæл ниббæрæг
кæнæн, ци рауæн цæрæн, уой.
Иристон мæнæ ами æй. Мæнæ картæбæл аци æстъæлфæ ба
æй – нæ горæт Дзæуæгигъæу.
Гъонбæлгæнæг сабийти хæццæ картæбæл иссеруй
Дзæуæгигъæу æма æй ниббæрæг кæнуй.
Гъ. Цæмæй нæ устур бæстæбæл æрзелай, алли къумти фæууай, алцидæр дæхе цæститæй фæууинай, уомæн
еу лæги царди бæнттæ фагæ нæ ’нцæ. Фал балци кæнун
ба æнæуагæ фæндуй! Уотæ нæ ’й? Уотæ хъæбæр фæндуй
бæстæн æ иннæ кæрон равзурун æма си цитæ цæуй, уони
базонун. Абони нин бæргæ фенхус кæниуонцæ хуæддзæугæ
– цулухътæ кенæ алæмæти горцъе – хуæдтæхæг ...
Гъонбæлгæнæг
æвдесуй
аргъæутти
бæлццæнтти
дзаумæуттæ.
Гъ. Æма хъуми щукæ ниййахæссун хуæздæр нæ ’й?
Гъонбæлгæнæг исесуй, хъæбæр гæгъæдийæй лухгонд, устур
дæндæггун щукæ. Куд устурдæр æма рæсугъддæр хурст уа
кæсалгæ, уотæ сабийти зæрдæмæ фулдæр бацæудзæй.
Гъ. Æ бон æй цийфæнди бæлдитæ дæр исæнхæст кæнун,
кумæдæр дæ бафæндæуа, уоми дæ фестун кæндзæнæй!
Эхх! Ци хъæбæр мæ фæндуй рабалци кæнун! Кенæ ба,
цæститæбæл рауайун кæнæн, цума балци ан. Арази айтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Кæцирдæмæ цæуæн? Цæгатмæ? Хонсармæ?
Гъонбæлгæнæг сабийтæй еуемæн зæгъуй, цæмæй щуки
бафæрса.
С. Щуки анхосæй, нæ фæндонмæ гæсгæ, мах фæндуй
фестун цæгати, цæмæй фæууинæн, адæн си куд цæрунцæ,
циуавæр цæрæгойтæ си ес удта ести æнахур дессаг
фæууинун.
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Гъонбæлгæнæг æвдесуй, цæгаттаг царди темæбæл конд
хузгонд рæнгъæ. Сабийтæ дзорунцæ сæ зæгъуйнæгтæ – ци
зонунцæ, цитæ син кастæнцæ æма цитæ фæууидтонцæ
телевизори, уони.
Гъ. Цитæ уинетæ? Ци радзорун æй уæ бон? Ай туххæй ци
зонетæ?
С. Æз саггæстæ уинун, кæцитæ сæгти æргъæуттæ хезунцæ.
Уотæ махмæ – Иристони фиййæуттæ фусти дзогтæ
фæххезунцæ. Мæнæ ами ба цæгатаг сæгтæ ефтигъдæй.
Тæходуй, уонæбæл ратæх-батæх ракæнæ! Атæ ба моржтæ
æма уорс æрситæ æнцæ. Мæнæ пингвинти бийнонтæ ехи
къæртбæл уолæфунцæ. Ци дзæбæх æма ходæг æнцæ.
Гъ. Айæ ба поляронти такси æй?!
С. Атæ ефтигъд куйтæ æнцæ. айдагъ цæгати цæргути нæ
ласунцæ, фал ма поляронтæ æма бæлццæнтти.
Гъ. Æма гъай-гъай ... алæмæти дессаг!!!
Æнæ уомæй ба куд? Арвбæл цæгатон æрттивд!
Уæ зæрдæмæ цæуй?
Сабийтæ се ’нкъарæнтæ æвдесунцæ, дзорунцæ сæ
зæгъуйнæгтæ, фарстатæ дæдтунцæ.
Гъ. Нæ бæсти цæгатаг кæрони хъæбæр уазал æй, полярон
æхсæвæ си дæргъвæтин фæууй. Фал си уæддæр, æ бæстихай
ка уарзуй, уæхæн адæн цæруй. Етæ æппундæр уазалæй нæ
тæрсунцæ. Дарунцæ сæгтæ, кæсалгæ ахæссунцæ, цауæн
кæнунцæ. Уазалæй цæмæннæ тæрсунцæ?
С. Уомæн æма сæбæл ес гъар кæрцитæ æма гъар цулухътæ
– унтитæ.
Ци дессаг æнцæ. Махмæ, Кавкази уотæ нæ ’й, уоми
æндæрхузон æй.
Гъ. Гъей! Уазал кæнун райдæдта! Гъардæр рауæнмæ
афонæ æй цæунмæ.
Кумæ фæццæуæн?
С. Хонсармæ.
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Гъ. Гъей, тагъддæр щукæй ракоретæ! Ка уи ракордзæй?
С. Щуки анхосæй ... мах фæндонмæ гæсгæ нæ ... табуафси,
рарветæ гъар рауæнмæ, кенæдта ами ниссæлдзинан.
Балций бунæттæ гъонбæлгæнæг сабийти киунугутæ æма
энциклопедитæй ци æрмæг равзурста, уонæмæ гæсгæ конд
æнцæ.
Хуæздæр уидæ, аци æрмæги æвæрд нихмæвæрдон ку уа,
уæд. Е ’нкъарунадæ берæ тухгиндæр уодзæнæй. Зæгъæн,
уазал цæгат – тæвдæ хонсар, гъæдтæ – æгæрон будуртæ,
хуæнхбæстæ – æгæрон денгиз.
Гъ. Æркæсæн, хонсари циййес.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй нæ бæсти хонсайраг царди
темæбæл хузгонд рæнгъæ. Сабийтæ сæ гъудитæ дзорунцæ.
С. Хонсари гъар æй. Хонсари денгизмæ уолæфунмæ
фæццæунцæ: хорæн хе басодзунмæ, накæ кæнунмæ, кæдзос
денгизон уæлдæфæй уолæфунмæ. Бæлæгъ (лодкæ) æма катери дæр си фæццæунцæ. Наулæууæни фæууинун æнгъезуй
устур наутæ. Адгин æма рæгъæд рæзæ си бахуæрунмæ
фæндон фæууй.
Гъ. Гъо. Хонсари климæт хуарз ке æй, уомæ гæсгæ си
зайунцæ – харбузтæ, фиунæстæ, апельсинтæ, гъунтъуз
цилауитæ, сæнæфсерæ. Фал денгиз хæстæг ку нæ уа, уæд
хонсари будуртæ æнæзайæгой æма зменсгун фæуунцæ.
Æнæуагæ тæвдæ си фæууй. Æрдзæ æма цæрæгойтæн дон
нæ фагæ кæнуй ...
Ауæхæн уавæртæй теуа нæ тæрсуй. Дугоппон теуатæ ами
цæргутæн сæ гъоцитæ æма бæхти бæсти цæунцæ. Цума
цæма? Ка зонуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хонсари дæр адтан, нур ба афонæ æй нæхемæ.
С. Æма алæмæти дессæгутæ ба?
Гъ. Сумах раст айтæ. Æнæ алæмæти дессæгтæй ба куд?
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Ес уæхæн алæмæти фæззинд, хуннуй цæстæбæлуад (мираж).
Е мæнæ тæвдæ уæлдæфи, зменсæбудури сæрмæ естæй
мæнгæ æндæргтæ ку фæззиннуй, уæд. Асæги нæ уогæй,
еци мæнгæ хузтæ фæуунцæ азгъунсти, денгизи кенæ науи
хузæнттæ ...
Уотæ фæккæсуй, цума сæмæ нуртæккæ бахъæртдзæнæ,
фал и хузтæ цидæр æрбаунцæ. Ахургæндтæ æй атмосфери
оптикон фæззиндбæл нимайунцæ. Раст зæгъгæй, фæззинд
хъæбæр рæсугъд æй!
Æнæмæнгæ, балци кæнун æнгъезуй æнæуагæ берæ.
Бабæрæг кæнун Азий бæмпæгикустгæнгути, сибийраг
сирдæй идзаг тайгай, исхезун тæккæ бæрзонддæр цъоппмæ
кенæ денгизи бунмæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй нæ бæсти алли рауæнти хузтæ.
Гъ. Махæн хузæ кæнун афонæ æй. Нæ балций уæ зæрдæмæ
ци фæццудæй, уой хузæ равзаретæ. уæхуæдтæ ма ибæл ци
зонетæ, уони дæр бафтауетæ æма райдаетæ хузæ кæнун.
Хузæ цæмæй райдайун фæгъгъæуй?
С. Сæйрагдæр хузæй.
Гъ. Куд кæнгæ æй?
С. Устур, тъафи дзаг, лæмбунæг.
Гъ. Сабийтæ, уæ кустити байархаетæ бавдесун нæ имисгæ
балций æнкъарæнтæ – цийнæ, игъæлдзæгдзийнадæ æма
дес кæнунадæ.
Сабийтæ райдайунцæ косун. Гъонбæлгæнæг си алкæмæ
дæр бацæуй æма ин фенхус кæнуй, цæмæй е ’нкъарæнтæ
хузи хуæздæр бавдеса.
Гъ. Кæд уи ескæмæн аци куст зин æй, уæд æ бон æй, ци
хуæздæр зонуй – хе бæстихай, хуæнхтæ, Кавкази æрдзæ,
уони хузæ искæнæд. Иристон дæр нæ еумæйаг бæстæ –
Уæрæсей хай æй. Ами балций дæр берæ нæуæг дессæгтæ
базонун æнгъезуй!
77

С. Æма махмæ, Кавкази хуæнхти дæр алæмæти дессæгтæ
ес?
Гъ. Кæд алкæмити иссердтан, уæд ами дæр иссердзинан!
Еу дессаг е æй, æма хуæнхтæ дæ хæццæ ку дзоронцæ ...
Еци дессаг хунгæ ба кæнуй – дудзигъæр. Дудзигъæр цæруй
хуæнхти, гъæдти, кæмтти.
Хъæбæр ку нигъгъæр кæнай, уæд дзурди муртæ хонхи
фахсбæл исæмбæлгæй, фæстæмæ расхъеунцæ æма дæмæ
æрбæздæхдзæнцæ. Дæ дзурд дин цума хонх рафæнзта, уой
хузæн фæууй.
Еуæй-еу хатт ба дзурд цалдæр хатти хонх рафæнзуй.
С. Цума хуæнхтæ гириз фæккæнунцæ, уотæ!
Гъ. Гъо, уотæ зæгъун дæр æнгъезуй. Идарддæр хузæ
кæнæн.
14-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, ацибон уин цидæр дессаг æрбахастон.
Æрбакæсайтæ. Еске уи зонуй, ци æй? Сахат æй?
С. Æз æй зонун. Е хъибиллæ (компас) æй. Мæ фидæмæ дæр
уæхæн ес.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, ами цæмæ æй?
С. Уомæн æма фæстаг ахури усми дзурдтан балцити
туххæй.
Гъ. Гъæугæ ба цæмæн кæнуй хъибиллæ?
С. Хъибиллæ бæлццæнтти æхсидзгæ гъæуй. Æ фатæг
æвдесуй – цæгат æма хонсар, хорнигулæн æма хорискæсæн.
Гъ. Раст айтæ. Хъибиллæ æй прибор, кæци æвдесуй
бæсти хæйттæ. Æ фатæгмæ магнит хъæртуй æма уомæ
гæсгæ, алкæддæр цæгатмæ амонуй. Фатæг æма «цæгат»-и
бæрæггæнæн баеу гæнгæй, цийфæнди адæймаг дæр,
сауæнгæ ма минкъий сабий дæр, базондзæй иннæ бæсти
хæйттæ.
Гъауай, сумах дæр бавзаретæ.
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Сабийтæ хъибиллæмæ гæсгæ базонунцæ бæсти хæйтти
æвæрд сæ уати.
Гъ. Айæ хумæтæги прибор æй, фал хъæбæр æхсидзгæ
гъæуй бæлццæнтти, альпинистти, æфсæддонти æма
уæлдæфидзæугути.
Уонæн, зæнхи цъарæбæл кæмидæриддæр уогæй, син –
цæугæ, накæ æма тæхгæ æй, уой, цæмæй ма фæдздзæгъæл
уонцæ æма сæ гъæугæ бунæттæ иссеронцæ.
Гъæйдæ, базонæн, кæми цæрæн – цæгати æви хонсари?
Картæмæ кæсæн. Сæрæй – цæгат, бунæй – хонсар.
С. Кавказ устур зæнхи хай æй. Мæнæ ами æй Иристон. Ай
размæ ахури усми нæ горæт – Дзæуæгигъæу турусагондæй
ниббæрæг кодтан.
С. Мах Кавказæн æ цæгатварс цæрæн – Цæгат Кавкази.
Гъ. Нæ Республикæ хуннуй ...
С. Цæгат Иристон – Алани. Уомæн æма ма ес Хонсар Иристон дæр.
Гъ. Раст айтæ. Ацифæдбæл ма нæ синхæгтæмæ дæр
æркæсæн. Мæнæ ами, махæй хонсардæр æнцæ Хонсар Иристон æма Гурдзи. Хор æфтуйæн æрдæги ба – Кæсæг – Æссон
Республикæ. Хорискæсæни ба – Мæхъæли республикæ.
Сабийтæ гъонбæлгæнæги хæццæ картæбæл исбæлвурд
кæнунцæ нæ синхаг республикитæ.
Гъ. Æз нур уинун, хъибиллæй пайда кæнун ке базудтайтæ
æма си картæбæл куд берæ базонун æнгъезуй, уой.
Нур балци уогæй, нæбал фæдздзæгъæл уодзинайтæ.
Хъæбæр хуарз!
Сабийтæ, нæ хузтæ идарддæр кæнгæ æнцæ. Нæ бæсти
картæмæ кæсгæй, ци фæууидтайтæ?
С. Мах фæууидтан, æ устур территорий алцидæр ке ’ййес:
цæугæдæнттæ æма цæдтæ, хуæнхтæ æма будуртæ. Ес уазал
районтæ дæр æма гъар районтæ дæр. Æ сорзæнхи кæрæнтти
цалдæр денгизи цæхъал кæнуй æма у.и.
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Гъ. Картæмæ касти фæсте ба ци мурхтан?
С. Кастан хузти рæнгъитæмæ æма гъуди кодтан, уоми
фестгæй цума куд уодзæй.
Гъ. Уæ гъудитæ лæмбунæгдæр радзорайтæ.
С. Гъудитæ кодтан, сагдартæ цæгати куд цæрунцæ. Нæ
цæститæбæл рауайун кодтан, цума нæ ефтигъд сæгтæ æма
куйтæ ласунцæ, нæхе хормæ тавæн, науи капитани хæццæ
цæуæн, удта денгизи кæсалгахæсгути хæццæ кæсæлгитæ
ахæстан, ехтæбæл фæууидтан уорс æрситæ, моржтæ æма
тюлентæ, дугоппон теуатæбæл цудан æма у.и.
Сабийтæ рацуд æрмæг сæ зæрди æрæфтаунцæ, уотемæй
сæхе хузæ кæнунмæ цæттæ кæнунцæ.
Гъ. Сабийтæ, цæмæн уæ гъудæй уони цæститæбæл уайун
кæнун? Хузтæмæ æркæсун фагæ нæ ’й!
С. Цæмæй син сæ хузтæ искæнæн. Рæсугъд хузæ
искæнунмæ, гъæуама дæ гъудитæ дæр сæ хæццæ уонцæ,
цума сæ дæхуæдæг уинис, уотæ. Алкедæр, дессагдæр имæ
ци кастæй, уой хузæ равзурста кæнунмæ.
Гъ. Æз лæдæрун, фæстаг ахури усми ци хузтæ кæнун
райдæдтайтæ, уони фæуун уæ хъæбæр ке фæндуй. Уотæ нæ
’й?
Райдайæн косун. Æрдзи хузæ фæууотæ, детальтæ имæ
бафтаугæй.
Еститæ кæд феронх айтæ, уæд хузтæмæ бацотæ, е ба сæ
æргъуди кæнайтæ.
Хузæбæл косгæй, сабийти бон æй иллюстрацион æрмæгмæ
бацæун æма си пайда кæнун. Тергади гъæуй, цæмæй
хузтæмæ гæсгæ, уæхæн хузтæ кæнун ма райдайонцæ.
Гъ. Хузтæ кæнетæ. Гъуди кæнетæ, фæстаг ахури усми цæбæл
дзурдтан æма цæмæ кастан, уони – аллирауæнти цæрæг
адæни æма цæрæгойти царди хецæндзийнæдтæ. Ацибон
нæ сæйрагдæр ихæс æй: алкедæр уи æ хузæн равзарæд,
циуавæр хуарæни хузтæ ин уодзæнæнцæ сæйрагдæртæ,
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уони. Куд сæ равзарæн? Рагъуди кæнæн, тæвдæ хонсари
хузæ кæнунмæ циуавæр хуарæнтæ бæззунцæ, уазал цæгати
хузæн ба? Кенæ æгæрон денгизæн?
С. Зæгъæн, æдзæрæг будуртæ, теуатæ æма тæвдæ
бавдесунмæ сæйрагдæр хуарæни хузтæ уодзæнæнцæ –
бортæ, оранжхузтæ, æзменсæнгæстæ.
Æз денгизи уолæнти æхсæн науи хузæ кæнун. Мæ
сæйрагдæр хуарæни хузтæ æнцæ – æрвхуз, æрвхуз – цъæх,
денгизи дони цæхъалхуз.
Æз ба цæгати хузæ кæнун, алкæми дæр меттæ æма ехтæ.
Уомæ гæсгæ, мет, ех æма арв бавдесунмæ мæ сæйрагдæр
хуарæни хузтæ уодзæнæнцæ уорс æма фæлуорсæрвхузтæ.
Сабийтæ сæ кустити медестæмæ гæсгæ хуарæнти
сæйрагдæр хузтæ æвзарунцæ.
Гъ. Сабийтæ, æма кæд аци хуарæнти хузтæ сæйрагтæ æнцæ,
уæд иннетæ нæбал гъæунцæ. Берæ цæйдæрти хузтæ ку искодтан. Еугур хузтæ еунæг хузи хуарæнæй куд хуардзинан!
С. Æнгъезуй еугур хуарæнти хузтæй дæр пайда кæнун,
æрмæст сæйрагдæртæй, фæйнæ минкъиййи, иннетæбæл
бафтаугæй, уæд хуарæнтæ дæр лимæндæр уодзæнæнцæ,
хузтæ ба рæсугъддæр.
Гъ. Сабийтæ, ацибон уæ имист рауæнти балцитæ
кодтайтæ. Нæ зæрдæ дардзинан, ку раустур уайтæ, уæддæр
ма ке уарззинайтæ балци кæнун – фæццæудзинайтæ нæ
бæстæбæл, æндæр бæстити дæр уодзинайтæ, цæмæй
алцидæр уæ асæги фæууинайтæ. Нур уин, уæ имист
балцийæн фенхус кæндзæнæнцæ хузгин киунугутæ æма
зонунадон телеуинунадон программæ.
Циуавæртæ? Кæд сæмæ, миййаг, сумахæй еске фæккæсуй?
С. Æз уарзун океанти цард æма алли рауæнти цæрæг
цæрæгойти туххæй, телевезори равдиститæмæ кæсун.
Æз ба кастæн телевизормæ пилтæ æма африкаг жирафти
туххæй равдистмæ æма у.и.
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Сабийтæ телевизори равдиститæмæ бакæсгæй се
’нкъарæнтæ кæрæдземæн дзорунцæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Е пайда æй. Нур устуртæ айтæ, тагъд
ба скъоламæ цæудзинайтæ æма уæ берæ цидæртæ зонун
гъæудзæнæй. Айдагъ мультиктæмæ мабал кæсетæ, фал алфанбулай ци берæ дессæгтæ ес, удта нæ бæсти алли къумти æма æгас дуйней ци алæмæттæ ес, уони ци равдистити
æвдесунцæ, уонæмæ дæр.
Еци равдиститæмæ ку кæсайтæ, уæд уæхе уотæ
дардзинайтæ, цума зундгонд балцигæнгутæ айтæ.
Уæддæр ци хуарз æй балци цæун!
Гъæйдæ, арфæ ракæнæн нæ алæмæти щукæн! Уой фæрци
нæ хузтæ дессаги рæсугъд рауадæнцæ!
15–16-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Уо æнæнез!»
Темæ: «Æз сæйун», «Сæйгæ æма дохтур». Цард æма
бавзурст æнкъарæнтæмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Сабийти хæццæ радзорун æнæнез цард кæнуни
уагæбæл (спорт, æхседун, уолæфун æма раст хуæруни
туххæй). Базонун æма ниффедар кæнун дохтури
дæсниадæ æхсицгон ке æй, уой.
– Ирæзун кæнун феппайунадæ, зæрдæбæлдарунадæ
æма æнкъарунади бундор.
– Гъонбæл сæмæ кæнун æнæнез цард кæнуни
æновудадæ. Ба син лæдæрун кæнун гъæуй хе æма
хеуонти æнæнездзийнадæбæл куд ауодун гъæуй.
Гъонбæл сæ кæнун еске зин æма рист куд лæдæронцæ,
хеуонтæбæл ба куд мæтæ кæнонцæ. Архайун, цæмæй
сабийтæ дохтури дæсниадæмæ æмхи уонцæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ
Царди, бæрæг уавæри, адæни хузтæ кæнуни арæхст82

дзийнæдтæ фæлтарун. Æнкъарæнти еудзийнадæ бавдесун, фигуритæй еумæйаг тасагæ – композицион къуар
исаразгæй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ
Адæн сæ хæстæг сæйгæ адæймагбæл куд фæттухсунцæ,
уой равзурст хуарæнти хузтæй (тар æма сабур хуарæнтæй)
бавдесун.
3. Композици
Тъафæбæл бавдесун хумæтæги сцени устур хузæ: сæйгæ
æма дохтур, сæйгæ æма хæстæгутæ, сæ меддуйней уоди
æнкъарæнтæ æвдесгæй.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь.
Хузфинст: хузæкæнунадон. Хузæкæнунади уагæ – 2–3
гурей схематикон хузæ сæйгæн анхос кæнуни рæстæг.
Сæйгæмæ сæ зæрдиуаги æнкъарæнтæ æргом æвдистæй.
Æнхуси æрмæг
Æвдесæнмæ: К.И. Чуковскййи киунугутæ «Дохтур Айболит» æма «Мойдодыр» рæсугъд иллюстрацити хæццæ.
С.В. Михалкови æмдзæвгæ «Фома», англисаг зартæ С.Я.
Маршакки тæлмацгондæй. Сабийти афтекки къæндонæ.
Гъазæн «Дохтур Айболит».
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи гуашь, палитрæ,
цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес æма устурдæр), дони къос,
къохсæрфæн.
Рагагъонмæ куст:
Дохтурæй рагъазун, цæмæй сæ зæрди æрæфтуйонцæ
фæууинд цаутæ. «Сæйгæ» гъазæн киндзитæмæ зелун æма
сæ дзæбæх кæнун: уколтæ, гъæдгинти бæститæ æййевун,
хуастæ дæдтун æма у.и.
15-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, нæ медицинон хуæрæ мин сосæггити загъта, нæ къуари сабийтæ, дан, еугуремæй æндиуддæртæ
æнцæ. Дохтуртæ æма медиционон фæууиндтитæй дæр
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нæ тæрсунцæ, сауæнгæ ма æфтаунтæ (прививкитæ) æма
уколтæй, дæр.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн фадуат радтуй, цæмæй сæхецæй
раппæлонцæ, кæд раст нæ уонцæ, уæддæр æма радзорæнтæ,
куд федар – æцæг лæгтау сæхе куд дардтонцæ дæндæгути
дохтури кабинети æма у.и. Се ’нкъарæнтæ æма хецæн
цаутæ дæр сæ зæрди æрæфтауæнтæ.
Гъ. Сумахæй алкедæр кæддæр садæй. Зæгъайтæ, сабий ку
фæссæйгæ уй, уæд æхе куд фæххатуй?
С. Сæр хъæбæр фæррессуй, гъазун дæр нæ фæццæуй,
еудадзугдæр хуфгæ, фий нийнод уй, хъуртæ фæрресунцæ.
Хъæстæ ку фæрресуй, удта хуæрун дæр нæ фæццæуй,
зæрдæ дæр фæххæссуй.
Гъ. Еци рæстæг ци гæнгæ фæууй?Дохтур Айболит дæ цори
ку нæ ’й!
С. Ку исуазал уай, уæд гъæуй тæвдæ рабарун, тæвдæ цай
лимон, муркъæ кенæ нинæгъти хæццæ бацумун. Кенæ
тæвдæ æхсир муди хæццæ. Хуссæни ниххуссун æма гъар
гъæдздзоли дæхе батохæ.
Уой фæсте ба мадæ кенæ устуртæй еске дохтурмæ
фæдздзорæд. Дохтур дин хуастæ рафинссæй æма дин
зæгъдзæнæй, ци гæнгæ дин æй: хъуртæ ку ресонцæ, уæд
сæ содæ донæй æнгъæвзæ, хуфæги хуасæ ниуазæ, тæвдæ ку
кæнай, удта хуастæ æма витаминтæ ниуазæ.
Гъ. Ами уæхецæй берæ гæнгæ æй. Фæссæйгæ уогæй,
цæмæй тагъддæр радзæбæх уай, уой туххæй игъосун гъæуй
дохтурмæ, мадæмæ æма бийнонти хестæртæмæ!
Мæнмæ гæсгæ, сæйун неке зæрдæмæ цæуй. Уотæ нæ ’й?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Дæхе ку ниццæвай, велосипедæй ку рахауай,
æзмæлгæ гъасти дæ уæраг ку ниццæвай кенæ фæллух,
фæцъцъæрæмухст уогæй ба?
С. Тог фæццæуй, цæф ресуй æма тæхсуй.
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Гъ. Ци гæнгæ æй? Бадæ æма кæуæ?
С. Гъæдгин æй æхснæнгæ, йодæй исæрдгæ æма бæтгæ.
Гъ. Бæгудæр, уони гъæуама гъонбæлтæ кæнонцæ. Гъæдгин
устур ку уа, удта дохтурмæ дзорун гъæуй.
Æма дæндаг ку реса, удта?
С. Уæддæр дохтур фенхус кæндзæй. Дæндаг исгæлдздзæй
кенæ æй исдзæбæх кæндзæй.
Гъ. Уинетæ, дохтури дæсниадæ ци æхсидзгон æй!
Еуæй-еу хатт, гъонбæл, зæронд, бийнонтæй еске ку
фæссæйгæ уй, уæд сæйгæдони æвæргæ рауайуй. Арæх операци кæнун дæр багъæуй. Сæйги исдзæбæх кæнун зин æма
дæргъвæтин фæууй, удта ма æхемæ берæ рæстæги дæргъци
фæццæуй. Сæйгæмæ еудадзугдæр зелун гъæуй. Дохтуртæ
радзæбæх кæнунцæ, фал сæ цори алкæд ка гъæуама уа?
С. Сæ цори алкæддæр уодзæнæнцæ хеуонтæ æма
хæстæгутæ.
Кæсæ цæттæгæнæн къуари 6 теми 11–12-аг ахури
усмитæмæ.
Гъ. Гъо. Еци хъиамæт хæстæгути рагъи фæууй. Хæдзари
бийнонтæй еске ку фæссæйгæ уа, уæд хе куд дарун гъæуй?
С. Сæйгæмæ зелунмæ устуртæн анхос кæнун: дон кенæ
хуастæ радтун, цай багъар кæнун, гъар æй бамбæрзун æма
у.и.
Гъ. Нанай сæр ку реса, æ тоги æлхъивдадæ ба бæрзонд
ку уа, уæд гъазгæй æстуф кæнун нæ фæткуй. Мадæн ба
алкæддæр анхос гæнгæ æй, уæлдайдæр ба нæфæразгæ ку
кæна, уæд. Куд ин анхос кæндзинайтæ?
С. Хæдзарæ æфснайунмæ, пъолтæ æма тæбæгътæ нихснунмæ
удта туканæй дзол æрбахæссунмæ фæккæссинан.
Гъ. Хеуонтæмæ тæрегъæддагдæр цæстæ дарун гъæуй.
Гъæуй ун ... Идарддæр æй зæгъетæ.
С. Зæрдхæлардæр, лæмбунæгдæр, рæдаудæр.
Гъ. Хеуонтæ уин кæддæр ци уоди гъар балæвар кодтонцæ,
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уомæй син сумах дæр еу минкъий фæстæмæ радтетæ. Етæ
уæбæл мæтæ кодтонцæ, минкъийтæ ма ку адтайтæ æма
арæх ку кудтайтæ, уæд æхсæвæ дæр фунæй нæ кодтонцæ.
Сæйги исдзæбæх кæнунмæ хеуонти зæрдæхæлар æма
фæлмæн дзубандитæ берæ хуастæй пайдадуоæр фæуунцæ!
Цæбæлти дзурдтан, уони сумах гъæуама уæ хузти
искæнайтæ, уæ рæдау æма зæрдæхæлар æнкъарæнтæй
бавдесгæй.
Гъ. Кæд уи еске, ескæд сæйгæдони адтæй æма фæууидта
дохтуртæ, палатæ æма медицинон хуæртæ, уæд уони хузæ
дæр искæнæд. Сæйгæдонæ цæхæн æй?
С. Алцидæр си уорс æй. Дохтуртæ сæрмагонд халæттæ
дарунцæ. Сæ кабинетти скъæппитæ хуастæ, шприцтæ æма
исæрдгæ хуасти хæццæ æнцæ æма у.и.
Гъ. Хузæ кæнун райдайæн. Хæнхитæ æма хуарæни хузти
фæрци, байархаетæ æма бавдесетæ, тæссаг уавæри адæни
ци æнкъарæнтæ еу кæнуй, уони.
16-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, фæстаг ахури усми хузæ кодтайтæ, куд фæууй,
бийнонтæй еске ку фæссæйгæ уй, уæд. Æнгъизтæй исхузæ
кæнун, дохтуртæ сæйгæдони сæйгитæн куд фæййанхос
кæнунцæ, уой.
Радзорайтæ, цæй æма ке хузтæ искодтайтæ.
Сабийтæ сæ хузти туххæй дзорунцæ, се ’нкъарæнтæ
æримисгæй.
Гъ. Дзубандити фæсте мах искодтан хатдзæг. Циуавæр?
С. Сæйгæ кæнун – лæгъуз æй!
Гъ. Цалинмæ хузæ кæнун нæма райдæдтайтæ, уæдмæ мæ
еу минкъий уæ хæццæ радзорун фæндуй. Ци кæнун гъæуй,
цæмæй арæх ма сæйгитæ кæнайтæ, уой туххæй.
Дохтуртæ уотæ фæззæгъунцæ: «Цæмæй ма сæйай, уой
туххæй æнæнез царди уагæ кæнгæ ’й».
Гъæйдæ, рагъуди кæнæн, куд лæдæргæ æнцæ аци дзурдтæ
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«æнæнез царди уагæ».
С. Æхседун гъæуй. Хор, уæлдæф æма дон лæгæн æхседунмæ
агъаз æнцæ.
Гъ. Раст айтæ, фулдæр ун гъæуй кæдзос уæлдæфи, хормæ.
Хъæппæлтæ ба Фомай хузæн кæнгæ нæ ’нцæ, фал рæстæги
рахастмæ гæсгæ. Мæ зæрди æрæфтудæнцæ еу æмдзæвгæй
рæнгъитæ. Ка уи сæ зонуй?
– Фомамæ дзорунцæ: фæллæууæ, барæн!
Бакæнæ къалостæ, æндегки – уарун.
– Мæнгæдтæ, мæнгæттæ, сайетæ Фомай!
Ейæ бæгъæмбадæй лæкъæрдæ нæмуй.
Сабийтæ гъонбæлгæнæги хæццæ дзорунцæ æмдзæвги
æскъуддзаг æма сæ зæгъуйнæгтæ зæгъунцæ.
Гъ. Берæ æзмæлун гъæуй – æзмæлгæ гъæзтити гъазун,
велосипедбæл гъазун, накæ кæнун, физзарядкæ кæнун.
Уони сумах кæнетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мах цалдæр хатти кастан аргъау «Мойдодыр», æ кой
дæр ин кодтан.
(Кæсæ астæугкаг къуари 5 теми 7 ахури усмæмæ).
Гъ. Мойдодыри сабийтæй ци гъудæй? Æ бауæрхафæн биццеуи цæмæ сурдта?
Гъонбæлгæнæг иллюстрацитæ æвдесуй.
С. Уотæ æй фæндæ адтæй, цæмæй сабийтæ уонцæ кæдзос:
къохтæ æхснонцæ, æртайонцæ, ма цæуонцæ цъумурæй!
Гъ. Гъома, цæмæй хе кæдзос даруни амæлттæ ма ихалонцæ.
Мæнæ æнцæ: сæ сæйрагдæр æй – хуæрди размæ къохтæ
æхснун гъæуй, цæрæгойти хæццæ рагъазти фæсте дæр
къохтæ æхснæнгæ фæуунцæ æма у.и. Не ’нгъезуй æнæхснад
рæзæ æма халсартæ хуæрун. Расæрфунмæ алкæддæр пайда
гæнгæ æй къохмæрзæн кенæ салфеткæй. Уони еугурей дæр
ку кæнайтæ, уæд уи Мойдодыр боз уодзæй! Айдагъ Мойдодыр нæ, фал ма дохтуртæ дæр, уомæн æма цъумур къохтæй
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адæймаги бауæрмæ бахаунцæ незæфтауæг микробтæ!
Зонетæ æй, Мойдодыр айдагъдæр аргъауи фæууй æма уæ
нæ сордзæнæй, не ’хснæндзæнæй.
Сумах гъæуама зонайтæ æма макæд иронх кæнайтæ, хе
кæдзос даруни амæлттæ. Идарддæр косæн. Бакæсдзæнæн
уин игъæлдзæг англисаг аргъау æма алцидæр
балæдæрдзинайтæ, зундгин сабийтæ ку айтæ:
Робин-Бобин æй «кунхуал».
Ракодта е цъеу-сехуар.
Еу нихъуæрдæй гъог-устур,
Никки ба ма нард æстор.
Ра хунц кодта ма уæс дæр,
Дууæ уæри ’ма фус дæр
Рахуардта бæх æд уæрдун,
Аргъауæнтæ, мурдзæгъдæн.
Сæдæ уæрцци хуæрз фунхæй...
Куд неци си фæццæх æй, –
Куд сæ рахуардта зудæй!..
Уæддæр ма ’й цидæр гъудæй.
С.Я. Маршак
Гъ. Ци зæгъдзинайтæ?!
С. Хуæргæй бæрцæ зонун гъæуй! Берæ æма алци хуæрун
нæ гъæуй!
Гъ. Раст ку нæ хуарæй, уæд фæссæйгæ ун дæр æнгъезуй.
Раст хуæрун ба æй – хуæрди уагæ (режим) æнхæст кæнун.
Æма е ци æй?
С. Фæууй сехуарæн рæстæг, цъеусехуарæн (полдниккæн),
рæфтадæн æма изæрхуарæн.
Гъ. Гæнæн ку уа, уæд еу афони хуæргæ æй, цæмæй ибæл
бауæр исахур уа. Уæд ин æнцондæр уодзæй æ ниттайун
кæнун. Еуæй-еу сабийтæ ба айдагъдæр хуæрзадæ æма адгин
хуæруйнæгтæ уарзунцæ! Уотæ æй? Цæмæй æй зонайтæ, йе
æзнаггадæ хæссуй организмæн. Уæлдай лæгъуздæр ба æй
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нард, содзагæ æма адгин хуæруйнæгтæн сæ берæ бахуæрд.
Тæккæ хуæздæр ба æнцæ – кæдзос æрдзон хуæруйнæгтæ
(продукттæ). Мæнæ чипситæ, конд ниуазуйнæгтæ,
къанфеттæ æма æндæртæн ба сæ берæ хуæрд нæ баззуй!
Уомæ гæсгæ ба хестæртæмæ игъосун гъæуй, кæд дæмæ сæ
бахуæрун хъæбæр цæуа, уæд си еу минкъий бахуæрисæ.
Байгъуди кодтайтæ? Идарддæр хузæбæл косæн. Цæй хузæ
кæнис?
С. Æз дзиуарæй ку садтæн æма мæ бауæр сурх-сурхид куд
рафаста, уой хузæ искодтон.
Æз ба, дæндæгути дохтур мин мæ дæндаг куд дзæбæх
кæнуй, уой, хузи бавдистон.
Ами ба дохтур сæрмагонд хæтæлгондæй игъосуй зæрди
кустмæ, баруй температурæ.
Гъ. Æвæдзи, адæмæн незтæ лæвæрд æнцæ, цæмæй
се ’нæнездзийнадæмæ хуæздæр æнгæс даронцæ.
Æндæра, адæймаг ку фæссæйгæ уй, уæд райдайуй е
’нæнездзийнадæбæл мæтæ кæнун æма има уæд багъаруй,
лæгæй ку неци реса, уомæй хуæздæр ке неци æй, е!
Дохтуртæ æма психологтæ ба ма уотæ дæр гъуди кæнунцæ,
цума берæ незти равзурд баст æй фудгъудитæ, зудæ æма соцъа кæнуни хæццæ. Дигорæнттæмæ ес ауæхæн æмбесонд:
«Зæрдæхæлар æма æфсармгин ку уай, уæд уодзæнæ
æнæнез». Сабур, фæлмæнзæрдæ æма игъæлдзæг адæн арæх
нæ сæйунцæ. Уой туххæй ба ци зæгъдзинайтæ?
С. Бонæй-бонмæ гъæуама хуæздæр æма æгъдаугиндæр
кæнгæ цæуæн. Не ’нгъезуй хилæ кæнун, мæстгун кæнун,
æнæфсæрттæ дзорун.
Сабийтæ дæнцитæ хæссунцæ æма син аргъ кæнунцæ.
Гъ. Незтæ ма берети фæлмæнзæрдондæр кæнунцæ. Уотæ
æй?
С. Сæйгæ ку фæууинай, уæд зæрди æрбафтуйуй, сæйгæ
уогæй куд лæгъуз адтæ, куд дæ фæндæ адтæй, цæмæй
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алкæддæр дæ цори еске атдайдæ æма дин анхос кодтайдæ.
Гъе, уомæ гæсгæ фæффæндуй сæйгæмæ естæмæйти
фæккæсун.
Гъ. Мæ дзæбæхтæ. Æз æй хатун, зундгиндæр æма
зæрдæхæлардæр гæнгæ ке ирæзетæ, уой.
Зæгъайтæ, еске уи фæндуй дохтур исун? Еске бийнонти уи
дохтур ес?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уæ хузтæ конд фæцайтæ. Ци гъæуама багъуди
кодтаййайтæ? Гъæйдæ, дохтур Айболити фæдзæхститæ нæ
зæрди æрæфтауæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй гъазæн «Дохтур Айболит».
С. Гъæуй фулдæр æзмæлун, зарядкæ кæнун, æхседун.
Æрдзи гъæбесмæ арæхдæр цæун гъæуй, кæдзос уæлдæфæй
уолæфунмæ. Ма иронх кæнетæ æмбесонд: «Хор, уæлдæф
æма дон – мæ хуæздæр æмбæлттæ». Хъæппæлтæ
бонигъæдæмæ гæсгæ кæнун гъæуй. Хе кæдзос даруни
амæлттæ æнхæст гæнгæ æнцæ. Хуæрун гъæуй афонадæбæл
æма бæрцæ зонгæй. Фæссæйгæ уогæй, тагъддæр радзæбæх
унмæ игъосун гъæуй дохтуртæ æма гъонбæлтæмæ.
Гъ. Мæ зæрдæ дарун, аци уагæвæрдтитæ æнхæст гæнгæй,
сумах арæх нæбал сæйдзинайтæ.
Адæймагæн хуарз арфæ ку фæккæнунцæ, уæд ин
фæззæгъунцæ: «Æнæнез уо æма нин берæ фæццæрæ».
Æз дæр уин аци арфæ кæнун!
Куд гъуди кæнетæ, атæ цæмæн фæдздзорунцæ.
Сабийти дзуæппитæ.
17–18-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Цæрæгойтæ сæхе зумæгмæ цæттæ
кæнунцæ»
Темæ: «Мистæмæ иуазæгуати (æхсæрсæттæгутæ, угтæ,
робæстæ æма у.и.)» Имисунадæ æма сорæтон æвдистити
бундорбæл хузæ кæнун.
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Нисан: – Æрæгвæззæги туххæй дзоргæй син сæ гъос æрдарун, гъæддаг цæрæгойтæ сæ царди уагæ куд
феййевунцæ, сæхе зумæги уазалтæмæ ку фæццæттæ
кæнунцæ, уæд. Базонгæ сæ кæнун анималон
(цæрæгойти хузтæ кæнуни) жанри æма анималон
хузгæнгути хæццæ.
– Ирæзун кæнун æримисунадæ, цæститæбæл
рагъазунадæ, сорæтон гъудикæнунадæ (гъудити
фæрци арæхсун æндæр ести фестун æма хузæгæнгæй
ба гъазти бацæун).
– Ирæзун кæнун базонунади цæмæдессадæ, тундзун æрдзæ базонунмæ. Нæуæгæй еститæ базонун
цæрæгойти цард æма сæ миути туххæй. Гъонбæл
кæнун исуйнаг æрдзæ гъæуайгæнгути, кæцитæн
æрдзи дуйней хæццæ фембæлд æхцæуæн фæууй.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади ихæстæ
Гъæддаг цæрæгойти хузтæ кæнуни арæхстдзийнæдтæ
фæлтарун. Сæ гурисконди хецæндзийнæдтæ, астæ æма
уодигъæдтæ бавдесгæй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ
Аци ихæслæвæрди хуарæни хузæ сæйрагдæр нæ ’й. Уомæн,
æма нæ хуарæнтæбæл куст цæмæй ма хъор кæна сюжетбæл
косун, сорæттæ ирддæр кæнун æма детальтæ æвзарунæй.
Хуæздæр уодзæй, композици графикон мадзалæй ку
искæнонцæ, уæд.
3. Композици
Тъафæбæл бавдесун гъæдтæ æма будурти цæрæг бийнонти хузтæ (æхсæрсæттæги, мистæ, уги, робаси, гæлæуи æма
у.и.). Хузи гъæуама æвдист æрцæуа цæрæгойти цардæй
адæймаги цæстæ кæбæл не ’рхуæцуй, уæхæн цаутæ.
Æнгъезуй сæ аргъæутти архайгутæ фестун кæнун дæр.
Косæн фæрæзнитæ: фломастертæ, гелион ручкитæ, хуз91

гин къариндæстæ.
Хузфинст: графикон-ханххузон, хузгин хурститæ кенæ
уæлхурститæй. Хузфинсти уагæ – минкъий цæрæгойти
кенæ мæргъти цæрæнуатæй минкъий сценæ, лæмбунæг
бавдесун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: гъæди æрæгвæззигон æма зумæгон хузæ (хузист).
Будуйраг мистæ, уру, тæхсалæ, узун, робас, æхсæрсæттæг,
уг æма мулдзугути хузтæ.
Темæмæ гæсгæ аргъæутти иллюстрацитæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, фломастертæ (сау, фунукхуз,
мора æма хузгинтæ), гелион ручкитæ (сау, сугъзæрийнæхуз,
бор æма у.и.), хузгин къариндæстæ.
Рагагъонмæ куст
Темæмæ гæсгæ аргъæуттæ æма мультиктæмæ бакæсун.
Æркæсун, сабийти энциклопедимæ, сабийтæн конд,
цæрæгойти хузтæмæ.
17-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, фæззæг фæуунтæбæл æй. Тагъд ралæудзæй
зумæг æма райдайдзæнцæ ...
С. Уазалтæ æма уазал бæнттæ!
Гъ. Дунги неунтæ æма бурдæнтæ райдайдзæнæнцæ. Уазал
æхсæвтæ бонæй-бонмæ даргъдæр гæнгæ цæудзæнæнцæ.
Уæхæн рæстæги хæдзарæй рацæун дæр нæ фæффæндуй ...
Уæхæн рæстæгæй фæззæгъунцæ: «Хуарз хецау æ куййи
дæр æндæмæ нæ уадзуй».
Гъонбæлгæнæг æвдесуй гъæди зумæгон æма æрæгвæззигон
хузтæ.
Гъ. Сирдтæ æма мæргътæ ци гъæдæ хаста, е уорс-уорсид, дессаги рæсугъд, фал салд, æдзæрæг паддзахадæ
фестдзæнæй!
(Кæсæ хестæр къуари 6 теми, 13–14 ахури усмитæмæ).
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Гъ. Еугур цæрæгуодтæ дæр, арф мети буни ниууогæй,
ниссæлдзæнæнцæ. Рæзæ æма ма халсартæ ци рæзбунтæ æма
дзæхæрадæнтти бахуæрун æнгъизтæй, етæ дæр æдзæрæг
исуодзæнæнцæ.
Ее тагъд уодзæй, нур ба бал æрдзæ æ фæззигон фæлуст
рагæлдздзæй æма æхе даргъ зумæгон æхсæвеуатмæ цæттæ
кæндзæнæй. Адæн æрзайун кодтонцæ æма бафснайдтонцæ
сæ хуартæ, рæзæ æма халсартæ. Хуасæ никкарстонцæ, сæ
хæдзайрон фонси бунæттæ зумæгмæ барæвдзитæ кодтонцæ.
Æма уæд ...
С. Адæнæн дæр æма хæдзайрон цæрæгойтæн дæр зумæг
тæссаг нецæмæй бал уодзæй!
Гъ. Æма еци рæстæги ба гъæддаг сирдтæ ци фæккосунцæ?
С. Етæ сæхе зумæгмæ сæхуæдтæ фæццæттæ кæнунцæ!
Уонæн неке фæййанхос кæнуй ...
Гъ. Ацибон сæбæл радзордзинан æма син сæ хузтæ дæр
искæндзинан.
Сабийтæ, мах хæдзайрон æма гъæддаг цæрæгойти,
мæргъти æма кæсæлгити хузтæ фиццаг хатт нæ кæнæн.
Мах син лæмбунæг сæ царди уаги, ахъæл æма бакасти
хецæндзийнæдти туххæй дзурдтан. Фал уазали кудтитæ
фæуунцæ æма цитæ фæккосунцæ, уой ба дзæбæх нæ зонæн.
Сæ царди уагæ куд раййевуй? Кæми фесæфунцæ?
С. Берæ мæргътæ гъар бæститæмæ фæттæхунцæ. Уоми,
уæд, хуæруйнаг фагæ фæууй. Гъунтъуз сирдтæ сæ сæрдигон
кæрцитæ зумæгон гъардæртæбæл баййевунцæ. Сауæнгæ ма
сæ хуарæни хузтæ дæр æййивд æрцæунцæ, цæмæй зумæги
бæрæг ма уонцæ.
Цæрæгойтæ фæззæги æфсес хуæрд фæккæнунцæ, цæмæй
бæзгин фиу æрæвæронцæ. Фиуæвæрд сæ зумæги уазæлттæй
багъæуай кæнуй.
Гъ. Раст айтæ. Æцæгæйдæр, еуæй-еу цæрæгойтæ æма
мæргътæ хуæруйнаг æма гъар бунæттæ агорунмæ идард
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балций рандæунцæ. Иннетæ ба, уалдзæги уæнгæ, сæхе
лæгæттæ æма цъæсгити баримæхсунцæ.
С. Еуетæ ба сæ хæдзæрттæ – астъæнттæ, цъæсгитæ
багъардæр кæнунцæ æма си сæхецæн хуæруйнæгтæ
æрæмбурд кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг темæбæл конд æвдесуйнаг рæнгъæ бавдесуй.
Гъ. Бæлвурд дæнцæ æрхæссайтæ.
С. Арс æхецæн, уалдзæги уæнгæ кæми фунæй кæндзæй,
уæхæн лæгæт агоруй. Æхсæрсæттæг бæласи мæрамæ
æхсæртæ æма сор гуделтæ æмбурд кæнуй. Мистæ ба, будурти ци æфсертæ байзадæй, уони æмбурд кæнуй. Къода
гæлæу ба æ рости нæмгутæ хæссуй æма сæ æ къæбеци
римæхсуй. Хъæрæу мистæ (крот) ба е ’вæрæнтæ бæрæг
кæнуй. Робас ба фæлмæн фæсалæй æ бунат гъардæр кæнуй,
цæмæй зумæги æ минкъий бæдæлттæ ма ниссæлонцæ æма
у.и.
Гъ. Цъæстæ сирдти цæмæн гъæунцæ? Еци цъæсти куд
цæрунцæ?
(Кæсæ кæстæр къуари 10 теми, 20 ахури усмимæ).
С. Зæнхи кенæ бæласи едæгти æхсæн арф къахт цæрæгойтæн
хуарз бунат æй. Минкъий цæрæгойтæ си аллирдæмитæ
хецæн рацæуæнтæ искъахунцæ. Уæхæн цъæсти хуари
нæмгутæн фæууй æвæрæн бунат. Хуссунмæ ба си фæууй
фæлмæн листæн. Цъæстæ – сæ хæдзæрттæ æнцæ, цæргæ
дæр æма цæуæт дæр уоми кæнунцæ. мадта ма сæ уазалтæ
æма тогцъух сирдтæй дæр гъæуай кæнуй.
Гъ. Атæ нин нæ зæрди аргъæуттæ æрæфтуйун кодтонцæ.
Циуавæр аргъæуттæ?
С. «Дюймовочкæ», «Робас æма мистæ», «Зундгин мисти
аргъау», «Æртæ хъибили», «Туасæг æма мулдзуг», æма у.и.
Сабийтæ сæ зонгæ аргъæуттæ дзорунцæ.
С. Дюймовочкæ мисти цъаси цардæй. Сæ хæццæ ма адтæй
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нард, зæронд хъæрæу мистæ дæр. Хъæрæу мистæ æ нæуæг
кæрцæ æма идзаг æвæрæнæй æппæлттæй, фæндаг ба æй
кодта Дюймовочки ракорун.
Сабийтæ темæмæ гæсгæ дзорунцæ аргъæуттæй
æскъуддзæгтæ.
Гъ. Мах нуртæккæ хузæ кæндзинан, цæрæгойтæ зумæгмæ
сæхе куд фæццæттæ кæнунцæ, уой.
Сумах хузæн зундгин сабийтæн мæ фæндуй уæ ахури усми
ихæслæвæрд фæззиндæр кæнун. Цæмæй хузтæ гæнгæй,
еститæ имисайтæ. Зæгъæн, бæласи мæри хурфи цитæ
фæууинун æнгъезуй, уони хузтæ искæнун. Бунат медæгæй
цæхæн æй? Зумæгмæ æй куд бацæттæ кодтонцæ?
Æз уи корун, цæмæй ацибон исхузæ кæнайтæ, ке некæд
фæууиндзинайтæ, уой! Цума куд гæнгæ æй?
С. Нæ цæститæбæл рагъазун кæнæн, цума æцæгæйдæр
уоми ан.
Гъ. Гъо, цума мистæ, мулдзуг, æхсæрсæттæг кенæ уг дæ,
уотæ дæхе бангъæл уо, æма син сæ цард хузи бавдесæ.
Хъæбæр хуарз! Уотæ гæнгæ æй.
Райдайæн хузæ кæнун.
Цæмæй сабиййи цæститæбæл рагъазт æма имисунадæ
коса, уой туххæй ин æ уоди аргъауон зæрдиуагæ разæнгард
гъæуй ахури усми дæргъци. Фадуат ин радтун хумæтæги
уавæрæй аргъауи равзарунмæ.
Гъ. Сабийтæ, аци цæрæгойти рафæнзун уи еске зонуй?
Сабийтæ цæрæгойти фæнзгæй, се ’нкъарæнтæ æвдесунцæ.
Гъ. Уæ зæрдæмæ ци сирдтæ кенæ мæргътæ фæццудæй, уони
хузтæ сæ римæхсæн – хæдзæртти искæнетæ. Уæ бон æй æма
си аргъауи архайгутæ дæр исаразетæ. Уой туххæй сæмæ
ести детальтæ бафтаун гъæудзæй, цæмæй цæрæгойтæн
бæрæг уонцæ сæ ниййергутæ дæр, сæ бæдæлттæ дæр, сæ
бабатæ дæр æма нанатæ дæр.
Сабийтæ бафтаунмæ ци детальтæ гъавунцæ, уони
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нимайунцæ – кæсæнцæститæ, раздарæн, лентъæ,
бецъотæ æма æнд. Аци зингомау куст сабийтæй домуй,
цæмæй сæ æримисунадæ активондæрæй цæуа ’ма си уа
æргом бавдесунмæ конд дæнцæ. Алли сабий дæр æхуæдæг
гъæуама архайа – æ цæститæбæл рагъазун кæна, е ’римист уавæри хузæ бавдеса. Куд вариант, уотæ æнгъезуй
мæнæуи хумзæнхи бунмæ ниллух бавдесун дæр æма у.и.
Гъ. Косæн хузæбæл.
18-аг ахури усмæ
Гъ. Нæ хузæ кæнуни темæ ци дессаг æй! Фæстаг ахури
усми æй райдæдтан, ацибон ба æй идарддæр кæндзинан.
Цæй хузтæ кодтайтæ?
Сабийтæ сæ хузти туххæй дзорунцæ æма сæ æвдесунцæ.
С. Аллихузон сирдтæ сæхе зумæгмæ куд фæццæттæ
кæнунцæ, уони хузтæ кодтан.
Гъ. Куд гæнгæ адтæнцæ?
С. Хе сирд кенæ маргъи бунати ниввæргæй, цæститæбæл
рагъазун кæнун гъудæй, сæ бунæтти медæг уавæрти кенæ
зумæгон уазалти цитæ фæммурхунцæ, уой.
Гъ. Сумах берæ хæттити кодтайтæ цæрæгойти хузтæ. Сæ
еуетæн ба ма, сæ царди туххæй дæр, берæ цидæртæ зонетæ.
Уони туххæй берæ уарзетæ дзорун. Зæгъайтæ, етæ циуавæр
цæрæгойтæ æнцæ?
С. Етæ хæдзайрон цæрæгойтæ æнцæ, алкæддæр индтуги
фæуунцæ. Цæргæ дæр адæни рази кæнунцæ. Æнгæс дарун
сæмæ æнгъезуй, сæ уодихатт æма син сæ ахъæл базонун
æнгъезуй.
Гъ. Ес цæрæгойтæ, кæцитæ, сæхе нæ римæхсгæй, цæрунцæ
æрдзи. Еци цæрæгойти нæмттæ зæгъайтæ.
С. Пилтæ, жирафтæ, зебртæ, домбайтæ, тигртæ æма æн.
Гъ. Етæ арæхдæр фæуунцæ устур æма хъаурæгин
цæрæгойтæ. Зæгъайтæ, уони бон цъæсгити цæрун æй?
Сæхе римæхсун сæ гъæуй?
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Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Фал мах аци ихæслæвæрди исфæндæ кодтан, римæхст
царди уагæ ка кæнуй, еци гъæддаг минкъий сирдти кенæ
мæргъти хузтæ искæнун. Етæ хуæруйнаг агорунмæ кенæ
цауæн кæнунмæ ислæсунцæ кенæ ратæхунцæ сæ цъæсгитæй.
Уони цард фæсаууон æй, минкъийдæр син естæмæй тæссаг
ку фæууй, уотæ, уайтагъддæр, сæхе æрбаримæхсунцæ.
С. Минкъийтæ ке æнцæ, уомæ гæсгæ сæ бон нæ ’й, устур
тогцъух сирдтæй сæхе багъæуай кæнун.
Гъ. Сæ царди туххæй син цидæртæ зонæн. Кæцæй сæ базудтан?
С. Телеуинунадон æвдиститæй, мультиктæ æма киунугутæй.
Гъ. Цæрæгойти цард ци ахургонд-зоологтæ ахур кæнунцæ,
етæ хуарз пайда кæнунцæ нуриккон техникон мадзæлттæй:
идардæй син римæхст хузесæнтæй сæ хузтæ есунцæ, сæ
рацо-бацотæ æма балцитæ ба син, ци датчиктæ сæбæл
ниффедар кæнунцæ, уони фæрци уинунцæ, есунцæ зонунадон кинотæ цæрæгойти дуйней туххæй æма сæ киунугути финсунцæ. Цæрæгойти туххæй киунугутæ еугурæй дæр
рæсугъд исфæлосунцæ хузиститæй.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй, цæрæгойти хузтæ
кæми ес, уæхæн киунугутæ.
Гъ. Хузгæнгутæ ба ахургонд-зоологти зонундзийнæдтæй
фæппайда кæнунцæ, аргъæуттæ æма тауæрæхътæн
иллюстрацитæ гæнгæй.
Цæрæгойти хузтæ æма скульптуритæ ка кæнуй, еци
хузгæнгутæ анималисттæ хуннунцæ. Англисагау цæрæгой
анималист ке хуннуй, уомæ гæсгæ сæ уотæ хонунцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хузгæнгутæ-анималисттæ цæрæгойтæн ци хузтæ æма скульптуритæ искодтонцæ, уони.
Гъ. Æрæги ци хузгæнгутæ-мультипликаторти кой кодтан,
етæ ба хъæбæр дзæбæх зонунцæ, сабийтæ берæ ке уарзунцæ
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мæргътæ, хъæбузатæ, биндзитæ æма цæрæгойти. Æвæдзи
сæ, уомæ гæсгæ арæх аргъæутти архайгутæ искæнунцæ.
Æма æцæгæйдæр, уотæ æй?
Сабийтæ сæ уарзон мультикти архайгути нæмттæ
дзоргæй, сæ гъудитæ дæр фæззæгъунцæ.
Гъ. Нур ба фæууинæн аргъæуттæн конд иллюстрацитæ.
Дугкаг ахури усми æвдесгæ æнцæ темæмæ æвзурст
аргъæутти иллюстрацитæ. Уæдмæ сабийтæ сæхуæдтæ
еститæ æримисунцæ æма хузæ кæнун дæр райдайунцæ. Иллюстрацити фæууинд ба син сæ имисунадæ активондæр
кæнуй. Æвдесун ба сæмæ гъæуй цалдæр вариантти, цæмæй
сæ зæрдæбæл еу вариант – куд тæккæ хуæздæр, уотæ ма
бадаронцæ æма уæхæн хузæ кæнун ма райдайонцæ. А ма хуарз æй исфæлдистадон гъудикæнунадæн дæр, уомæн æма
сабий æхуæдæг уинуй æма æхуæдæг равзаруй темæбæл сюжет. Хе уинунадон ацъагъуæ ба айдагъ хузгæнгутæмæ ма
уа, фал ма сабийтæмæ дæр.
Гъ. Æрбакæсайтæ, хузгæнæг куд дессаг æма ирд искодта æ
бæгъатæрти хузтæ, удта син сæ уодигъæдтæ куд лæмбунæг
бавдиста.
С. Бæрæг æнцæ, мадæ-мистæ кæци æй удта æ бæдæлттæ.
Ами ба аргъауи архайгутæ кæми цæрунцæ, уой уавæр
хъæбæр лæмбунæг конд æй, сауæнгæ ма си игъæлдзæг æма
гъазагæ æхсæрсæттæгутæ дæр ес.
Гъ. Гъæйдæ, æркæсæн сæмæ, цума цитæ косунцæ?
Сабийтæ хузгæнæги конд сюжетæн аргъ кæнунцæ,
уæлдай лæмбунæгдæрæй син кæсунцæ сæ царди уаги
хецæндзийнæдтæмæ.
Гъ. Сабийтæ, кæсайтæ, хузгæнгутæ-анималистиктæ куд
фæйнæхузти кæнунцæ еци-еу цæрæгойти хузтæ, аргъæутти
иллюстрацитæ гæнгæй.
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй, иллюстрацитæгæнæг
хузгæнгутæн, куд аллихузон æнцæ сæ æууæл, хуарæни хузтæ
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æма композиций равзаруни варианттæ.
Гъ. Сабийтæ, махæн дæр хузæ кæнун афонæ æй, цæмæй сæ
афонадæбæл конд фæууæн.
Сабийтæ хузтæ кæнунцæ, гъонбæлгæнæг ба си алкедæр
хецæнæй разæнгард кæнуй, цæмæй сæ хузтæмæ ци
æнкъарæнтæ дарунцæ, уони сæ хузисконди бавдесонцæ.
19–20-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Æрæгвæззæг ...» Зад хумтæ зин
уавæри, æрдозтæ бæгънæг ...»
Темæ: «Фæззигон æрдзи æнкъард». Æрдзæмæ берæ
æнгæсдарди бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Ниффедар кæнун æрæгвæззæги сæйрагдæр минеугути туххæй зонундзийнæдтæ. Идарддæр сабийти зонгæ кæнун æрдзи царди аллихузон рæстæгон
æма æнкъарунадон уавæрти туххæй. Базонун æма
балæдæрун «графикæ», куд аййевади хецæн хузæ.
– Ирæзун кæнун сорæтон гъудикæнунадæ,
феппайунадæ æма фæууинд зæрдæбæл бадарунадæ.
– Ирæзун кæнун пейзажи сорæт æнкъарунади
арæхстдзийнадæ æма архайун хузфинст æма æй графикон кустити бавдесун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади ихæстæ
Идарддæр косæн æрдзи хузтæ кæнуни арæхстдзийнадæ
фæлтарунбæл. Уæлдай æнгæс дарун хæнхити тасунадæмæ,
кæцитæ æвдесунцæ бæласи къалеути зæрдихатт.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ
Хуарæнти фулдæр хузтæ æнгæс æнцæ фунукхузмæ.
Хузæбæл графикон мадзалæй бакосун æнгъезуй.
3. Комопзици
Тъафæбæл бавдесун фæззигон æрдзи хузæ. Хузи,
æнæмæнгæ, гъæуама уонцæ бæлæстæ сæ фæззигон уавæри.
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Пейзажи хузæмæ бахæссун æнгъезуй аллихузон детальтæ,
кæцитæ зæрдиуаги æнкъард æнкъарæнтæ фегъæлдзæгдæр
кæндзæнæнцæ.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь (цубургонд палитрæ) кенæ графикон æрмæг равзурстмæ гæсгæ (фломастер, маркер æма
у.и.).
Хузфинст: хузæкæнунадон кенæ графикон-ханхузон.
Хузфинсти уагæ – нихмæвæрдон бæлæсти хузтæ, куд
æрæгвæззæги пейзажи сæйраг элементтæ. Бæлæсти къалеути лæмбунæг хузгонд ба син æвдесуй сæ сорæт.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: раг æма æрæгвæззигон æрдзи аллихузон
бæлæсти хузтæ (хузиститæ). Бæлæстæн хузти дзæбæх
бæрæг æнцæ сæ арæзт æма конди хецæндзийнæдтæ. Берæ
хузгин гæгъæдий лухдзæгтæ.
Магнитофонбæл финст æкъард цагъд «Анзи афæнттæ.
Фæззæг» П.И. Чайковскиййи.
Хузгæнгути хузти æма графикон кустити репродукцитæ
удта 7–8 анздзуд сабийти конд, фæззæги темæбæл, бæлæсти
хузтæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3 (æнгъезуй фæлорс хузгин дæр),
фломастертæ кенæ маркертæ (сау, морæ, фунукхуз), гуашь
цалдæр хузи, палитрæ, цъæпотæ (минкъий æма рæстæмбес),
дони къос, къохсæрфæн.
19-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, хуæрзæрæги мах дзурдтан сугъзæрийнæ
фæззæги туххæй. Æ лæвæрттæбæл ин цийнæ кодтан.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сугъзæрийнæ фæззæги хузтæ. Фал
алцидæр раййивта ...
Æндегæй уогæй кенæ къæразæй кæсгæй, æрдзи цитæ цæуй,
ци фæууинетæ?
С. Æрæгвæззæг ралæудтæй. Фæууазалдæр æй. Хор
арæх фæууй къæвдагун мегътæй æхгæд, æ гъар ба
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фæллæмæгъдæр æй. Сæлфæг кæнуй. Æрæгвæззæги нæ алфанбулай алцидæр раййивта!
Гъ. Уотæ æй. Къæвдатæ æма дунгитæ арæх цæун
райдæдтонцæ. Бонæй-бонмæ ба уазалдæр гæнгæ цæунцæ.
Уотæ кæсуй, цума æрдзæ æрхун кæнуй æма кæуй ...
Æма цæмæ æрхун кæнуй?
Гъонбæлгæнæг æрæгвæззæги хузтæ æвдесуй. Сабийтæ
ба сæ феппайундзийнадæ æвдесунцæ, сæ гъудитæ æма
æнкъарунæдтæ дзорунцæ.
Гъ. Бæлæстæ дзæлвæй лæуунцæ, къалеутæ ба дунгæй уотæ
раледзæ-баледзæ кæнунцæ, цума сæ фæстаг сугъзæрийнæ
сифтæн æрхаунæй тæрсунцæ. Фал сæ уæддæр дунгæ ратонуй æма сæ фæххæссуй. Бæлæстæ ба игондæрæй игондæр
гæнгæ цæунцæ ... Уотæ кастæй, цума æнкъард уодзæй ...
Хуарæни хузтæ нæбал æнцæ, фал дессæгтæ цæуй!
Зиннун нæмæ райдæдтонцæ, сифтæй ка нæ зинтæй, еци
рæсугъд бæлæсти къалеути æздухтитæ.
Гъæйдæ, æркæсæн сæмæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æнæсифæ бæлæсти аллихузон
æндæргти, исконд æма арæзтити хузтæ: толдзи, гæдий,
бæрзи, хæруеси, тæгæри æма у.и.
Гъ. Алли бæласæн дæр æ къалеути конд æма æ бакаст хецæн
æй. Тæгæрæн æ къалеутæ хæлеутæ æнцæ. Дæргъæлвæс
æма хуæрзконд гæдийæн ба æ къалеутæ зæнгæмæ хæстæг
фæуунцæ. Зæгъæн, толдзæн ба æ зæнгæ дæр æма къалеутæ
дæр федар æнцæ. Бæрзæн ба æ зæнгæ хуæрзконд æма
даргъ æй, æ берæ къалеутæ ба – листæгутæ. Зæронд акъаци
бæласæн ба æ къалеутæ къæбæлдзуг æздухтитæ фæуунцæ.
Еуæй-еу бæлæстæн ба сæ зæнгитæ къæдзтæ-мæдзтæ
фæуунцæ æма уомæй сæ бакаст фудконддæр нæ фæууй.
Уæхæн æнахур бæласæн æнгъезуй рæсугъд, аргъауон ном
радтун дæр.
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Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй цидæр дессаги æнахур
бæлæсти хузтæ.
Гъ. Бæлæстæн сæ бакаст дæр æма сæ арæзт дæр
аллихузæнттæ ке æнцæ, уомæ гæсгæ си арæх адæймаги
фæлгонц аразгæй испайда кæнунцæ. Уотæ, тухгин
бæгъатæри рабарунцæ федар æносон толдзæ бæласи
хæццæ. Хуæрзконд кизги ба ...
С. Бæрзæ бæласи хæццæ.
Гъ. Æма кизги æрхун ку кæна, кенæ кæугæ ...
С. Зæболæ хæруеси хæццæ.
(Кæсæ астæугкаг къуари 17 теми 25 ахури усмæмæ).
Гъ. Зæронд хускъæ бæласæ ба ке хузæн æй?
С. Зæронд лæги. Къæсибадæг уоси. Тæрсунгæнæн будургъи.
Гъ. Зонун, сумах алцитæ æвдесун берæ ке уарзетæ, уой.
Еске бон уи æй бæласæ бавдесун. Мах ба байархайдзинан
æма бæласæн æ ном базондзинан.
Сабийтæ сæхе толдзæ, нæзи, бæрзи æма хæруеси хузи
æвдесунцæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Дзæбæх сæ бавдистайтæ! Куд
балæдæрдтайтæ, уотемæй, мах ацибон фæззæги хузæ
кæндзинан. Фæззæгбæл гъуди гæнгæй, ци исхузæ кæнун
æнгъезуй?
С. Бæлæстæ. Мегътæ. Фæззигон къæвда. Мæргъти
гоцгæнгæй, тухгин дунгæ.
Гъ. Кæнæн æрдзи хузæ, хунгæ ба кæндзæй ...
С. Пейзаж.
Гъ. Циуавæр зæрдиуагæ гъæуама æвдеса пейзаж? Куд ин
искæнун гъæуй æ хузæ, цæмæй æрæгвæззæги хузæн уа?
С. Пейзаж гъæуама æнкъард уа.
Гъ. Æма æнкъард куд æвдесгæ æй?
С. Ирд хуарæнти хузтæ си гъæуама ма уа!
Гъ. Æрæгвæззæг нин циуавæр хуарæнти хузтæ балæвар
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кæнуй?
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй ма еу хатт
рабаронцæ фæззæги сугъзæрийнæхуз райдайæни æма
къæвдагун æрæгвæззæги пейзажтæ.
С. Ирд нæ ’нцæ, мæтъæл, æнкъард, фунукхуз.
Гъ. Раст айтæ. Сугъзæрийнæ фæззæги хорхуз ирд хуарæнти
хузтæй уæлдай, æрæгвæззæги хуарæнти хузтæ ба æнцæ
æгъузтæ. Сифти сугъзæрийни хæццæ рандæунцæ ирд
хуарæнти хузтæ æма сæ бæсти фæззиннунцæ мæтъæл,
æнкъард, сабур, нидæн хуарæнти хузтæ ... Сабийтæ, куд
гъуди кæнетæ, хуарæнти хузтæ æз исхудтон нидæн, сабур
æма раст дæн?
С. Уотæ, цагъдмæ игъосгæй, муртæй фæззæгъунцæ.
Гъ. Гъæйдæ, рагъудитæ кæнæн, хуарæнти туххæй уотæ
дзорун æнгъезуй?
Гъонбæлгæнæг сабийти рази æрæвæруй берæ аллихузон
хузгин гæгъæдий гæппæлтæ.
Гъ. Байамонайтæ, кæци хузтæ си бæрæгдæр дарунцæ.
Сабийтæ хузгин гæгъæдитæн сæ ирддæрти равзарунцæ.
С. Аци хузтæ æнцæ тæккæ бæрæгдæртæ, ирддæртæ æма
рæсугъддæртæ.
Гъ. Сумах иннети æхсæнæй фиццагдæр уони райстайтæ.
Цума уотæ гъæр кæнунцæ: «Мæнмæ æрбакæсайтæ. Æз ци
рæсугъд дæн! Æз еугуремæй бæрæгдæр æма ирддæр дæн!
Мæн равзаретæ!» Уотæ нæ ’й?
Фал ес уæхæн хуарæнтæ – бæрæг ка нæ даруй, сабур æма
æфсæрмигæнагитæ.
Етæ дæр, кæд рæсугъд æнцæ, уæддæр иннети æхсæн бæрæг
нæ дарунцæ. Цума нин нидæнгомау цидæртæ къус-къус
кæнунцæ.
Алке син фиццаг нæ бафеппайуй сæ ездон рæсугъддзийнадæ
æма зæрдесгæ æнкъардадæ. Е дзорæг æй ...
С. Хуарæнтæ фæуунцæ ирд, игъæлдзæг, цъæхснаг, æнкъард,
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сабур, нидæн æма имонау.
Гъ. Сабийтæ, уинетæ, аййевади алцидæр куд дессаг æй!
Хумæтæги бæлæстæ ... листæг сæмæ æркæсгæй ба –
алкæмæн дæр си ес æхе фæлгонц. Хумæтæги хуарæнтæ ...
сæ бон æй нæ хæццæ дзорун, естæй туххæй нин гъæрæй
кенæ сабурæй фегъосун кæнун.
Зæгъæн, ацибон исфæндæ кодтан пейзажи хузæ
хуарæнтæй искæнун, уæд нæ сæйрагдæр хузтæ циуавæртæ
уодзæнæнцæ?
С. Æнкъард, фунукхузтæ. Æгъузтæ.
Гъ. Сумах зонетæ, хузæ кæнуни мадзæлттæ аллихузон ке
æнцæ.
Хузфинст æй ...
С. Рæсугъд, æвзурст хуарæнтæй ку фæххузæ кæнæн, уæд,
е.
Гъонбæлгæнæг
æвдесуй
хузгæнгути
хузфинстити
репродукцитæ æма сабийти конд хузтæ.
Гъ. Æма графикон мадзали туххæй дæр цидæртæ зонæн ...
С. Е хузгæнгутæ сау, уорс æма фунукхуз графикон
хуарæнтæй ку фæппайда кæнунцæ, уæд.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хузгæнгути графикон кустити
репродукцитæ æма сабийти конд хузтæ.
Гъ. Хузгæнгутæ графикон æрмæгутæй фæппайда кæнунцæ,
хузфинстæн хуарæни хузæ æ сæйрагдæр ку нæ фæууй,
фал æ хæнхити, цъæппити, алдæнбидтити æма детальти
рæсугъддзийнадæ, кæцитæ æвдесунцæ хузи зæрдиуагæ.
Куд гъуди кæнетæ, мах дæр уæхæн уавæри ан? Фæндуй уæ
æрæгвæззæги пейзажи хузæ хуарæнтæй кæнун?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Раст айтæ. Нæ абони теми хузæ кæнунмæ нин бæззуй
графикон мадзал, уомæн æма, нæ пейзажи рæсугъддзийнадæ
æрдзи хуарæнтæ нæ дæдтунцæ, фал дунгæй таст бæлæсти
къалеутæ, арвбæл цæугæ мегъти формитæ, гоцгæнæг
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мæргъти тахт æма у.и.
Мæн фæндуй, цæмæй хузæ кæнуни техникæ уæхуæдтæ
равзарайтæ. Сау контури хузæй райдайдзинан. Ке
бафæндæуа, е ба ибæл уой фæсте гъæугæ хуарæнти хузтæ
бафтаудзæй.
Хуарæн дæр графикон хузти пайдагонд фæууй, æрмæст
куд æнхусадон. Ка ’й зонуй, зæрдиуагæ бавдесунмæ нин
кæд исбæззидæ охрæ кенæ æрвхуз хуарæн. Кенæ ба пайдагонд цæуй сæ фæлгъузтæ аллихузон кæмæн æнцæ,
уæхæн цалдæр æнгæсгомау хуарæнемæй, зæгъæн, охрæ –
мора – тар – мора, кенæ бор – фæлорс кæрдæгхуз – тар
– кæрдæгхуз æма у.и. Графикон куститæ кæнун æнгъезуй
хузгин гæгъæдибæл дæр. Гæгъæдий хузæ ин радтуй
гъæугæ уодихат, графикон мадзали бундор нæ фехалгæй.
Аци ихæслæвæрди хуарæнтæ уодзæнæнцæ еугур фунукхуз,
охрæхуз, æрвхуз æма мора хуарæнти фæлгъузтæ.
20-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, фæстаг ахури усми мах райдæдтан фæззигон
пейзажи хузæ кæнун. Еци темæмæ нæхе куд цæттæ кодтан?
С. Цæмæй нæ хузæ пейзажмæ æнгæс рауайа, уой туххæй мах,
хузæ кæнуни агъонмæ, цалдæр хатти рацудан гъæунгмæ
балци, къæразæй лæмбунæг кастан æрæгвæззæги æрдзи
æййивддзийнæдтæмæ. Барстан бонигъæдæ, рагвæззæг æма
æрæгвæззæги хуарæнти хузтæ.
Гъ. Тар хуарæнтæй цæмæн райдæдтайтæ хузæ кæнун?
С. Уомæн æма графикон куст кодтан.
Гъ. Уæ зæрдæмæ цæуй?
С. Æз берæ уарзун сау хуарæнтæй хузæ кæнун. Бæлæсти
къалеути хузтæ си æцæгти хузæн рауайунцæ, æнæ хузгин
хуарæнти хурстæй дæр.
Гъ. Кæсайтæ, куд хестæр гæнгæ цотæ, уотæ фулдæр уарзетæ
аллихузон æрмæгутæй архайун. Уомæ гæсгæ, арæхдæр архайдзинан аллихузон графикон мадзæлттæй. Сумахмæ ба
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ци гъуди ес, цæмæ?
С. Мах нур берæ цидæртæ базудтан æма нæ фæндуй
алцидæр лæмбунæг, арæхсгай хузæ кæнун. Мæ зæрдæмæ
цæуй æма мин æнцондæр фæууй, тæккæ минкъийдæр
детальтæ дæр графикон мадзалæй кæнун. Хуарæнтæй нин
алкæд дзæбæх нæ рауайуй.
Гъ. Гъо. Уотæ æй, еуæй-еу хатт тæрегъæд фæууй, уæхæн
хузæ ниххуарун, уомæн æма ин æ минкъий детальтæ,
листæг цъæпойæй лæмбунæг хуарун нæма зонетæ.
Уомæн берæ рæстæг гъæуй. Мах ба нæуæг темæбæл хузæ
кæнун фæффæндуй, уотæ нæ ’й? Мæнæ ци берæ æнцæ
хузæкæнуйнаг дессаги темитæ!
Зонун, сумах бауарзтайтæ графикæ æма си цидæртæ
лæдæрун дæр райдæдтайтæ.
С. Мах зонæн, хузгæнгутæ гравюрæ куд кæнунцæ, ци æй
геппæй мухурадæ.
Гъ. Гъай-уай, радзорайтæ. Нæ уи феронх æй?
С. Гравюрæ – е хузгæнæг фæйнæг кенæ линолиумæй хузæ
ку ислух кæнуй, ку æй ниххуаруй æма си берæ æмхузон
хузтæ ку ниммухур кæнуй.
Рацуд æрмæг фæлхатунцæ. (Кæсæ цæттæгæнæн къуари 5
теми 9–10 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Графикæ дæр хузæкæнун, архитектурæ æма скульптури хузæн, аййевади хецæн хузæ æй.
Гъонбæлгæнæг
сабийтæмæ
æвдесуй
аййевадон
сорæтгæнæн хецæн мадзæлттæй конд дæнцитæ:
скульптурæ, архитектурæ, хузфинст æма графикæ.
Гъ. Гъæйдæ, еума хатт æркæсæн аллихузон техникон мадзæлттæй конд зундгонд графикон – хузгæнгути
куститæмæ.
Гъонбæлгæнæг графикон кустити туххæй дзоруй. Уæлдай
лæмбунæгдæрæй гъосдард цæуй, куд пайдагонд æнцæ аййевадон фæлгонц бавдесуни фæрæзнитæ – хæнхитæ, тон,
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цъæппитæ, цъæрнатæ æма листæг хæнхитæ.
Гъ. Æцæгæйдæр, техникон мадзали равзурст – хузфинст
кенæ графикæ æнæмæнгæ баст æй, нæ хузти сæйрагдæр ци
уодзæй, уой хæццæ. Нæ пейзажи сæйрагдæр ци æй?
С. Мах бæлæсти туххæй берæ дзурдтан. Кастан аллихузон
бæлæсти муггæгтæн сæ къалеути æвæрди уагæмæ. Дзурдтан, бæлæстæн дæр фæлгонцтæ ке ес, уобæл.
Гъ. Фæндуй мæ базонун, бæласи арæзт ке базудтайтæ, уой.
Е анзæй-анзмæ, æнæ сæтгæй, уæлæмæ, бæрзонддæрæйбæрзонддæр гæнгæ цæуй. Æ бон берæ æнзти фæццæрун
æй. Къæвдати ницъцъифæ уй, дунгитæ æй ратасæбатасæ фæккæнунцæ, халас ибæл æрбадуй æ сифтæ
æрæгъзæлунцæ, ниссæлуй, уотæ фæккæсуй, цума бахускъæ
æй, фал ... уалдзæги нæуæгæй райгас уй æма нин æ рæсугъд
дзæгæрæгкалд æма рæзæй нæ зæрдитæ барохс кæнуй!
С. Бæласæ арæзт æй, цъарæй, къалеутæй æма æставд, федар
зæнгæй. Зæнгæй рацæунцæ æставд къалеутæ, уонæй ба –
рæстæмбестæ, рæстæмбестæй ба – листæгутæ, листæгутæй
ба – хъæбæр листæг талатæ.
(Кæсæ астæуккаг къуари 17 теми, 25 ахури усмæмæ.)
Гъ. Уæддæр бæлæстæ цæмæннæ хъæнттæ кæнунцæ?
Устур бæласи æ зæнгæ куд уорамуй? Зæнгæ бæласи хæццæ
рабаргæй, берæ листæгдæр ку, æй?
С. Уомæн æма бæласæ æ едæгтæй зæнхæбæл федар хуæцуй.
Гъ. Раст айтæ. Едæгтæ берæ æнцæ æма зæнхи бунмæ арф
рандæунцæ. Едæгтæй уæлæмæ неци фæззиннуй. Зæнхи
буни дæр уæхæн бæласæ ес, æрмæст къалеутæй арæзт нæ,
фал – едæгтæй. Уомæ гæсгæ æй айдагъдæр тухгин фуддунги бон æй рахъан кæнун.
Сабийтæ, рагъуди кæнайтæ, бæласи ма едæгтæ æндæр
цæмæн гъæунцæ?
С. Бæласæ цæмæй ма бахускъæ уа, уой туххæй æ едæгтæй
дон фæцъцъируй.
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Гъ. Едæгтæ ма æй хуæрунмæ дæр гъæунцæ. Ирæзунæн
ка гъæуй, уæхæн бауæргъæдтæ дони хæццæ зæнхи бунæй
цъирунцæ.
Бæлæсти бон æй зин уавæрти цæрун. Хуæнхбæсти
бæрзæндти фæууинун æнгъезуй дессаги бæлæстæ. Етæ
еугæйттæй къæдзæхтæбæл ирæзунцæ. Сæ едæгтæй федар
хæцунцæ, сикъитæй æмбæрзт дортæбæл кенæ цæугæдæнтти
билтæбæл. Арæх уæхæн бæласи едæгти сикъит дон нихснуй æма исбæгънæг унцæ. Æма уæд, хуарз фæззинуй,
бæласæ донмæ хаунæй тæрсгæй, æ едæгтæй билæбæл куд
федар фæххуæцуй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй иллюстрацион æрмæг.
С. Уотæ нæмæ кастæй, цума бæлæсти хузтæ кæнун зонæн,
фал ма ацибон берæ нæуæг цидæртæ базудтан бæлæсти
туххæй!
Гъ. Идарддæр хузæбæл косæн. Ке фæндуй æ хузæ саууорс-графикон мадзали арæзтбæл ниууадзун, етæ ибæл
идарддæр косæнтæ. Хуарæнтæй æй исрæсугъд кæнунмæ
ка гъавуй, етæ ба ин равзарæнтæ æрæгвæззæги агкаг –
æнкъард хуарæнти хузтæ. Æз ба уин музикæ бакæнон.
Ацибон нин циуавæр мелоди бæззуй?
С. Сабур, æнкъард, рæсугъд, нидæн, фæндарастон.
Гъ. Фæззигон мелодимæ игъосетæ, еба уин уæ зæрдиуагæ
фæххуæздæр кæна æма уин фенхус уа хуарæнти гъæугæ
фæлгъузтæ равзарунмæ.
Гъонбæлгæнæг сабийти байгъосун кæнуй æнкъард
мелодимæ, цæмæй сæ хузæкæнуни эмоционалон æууæлтæ
фæббæрзонддæр уонцæ. Гъонбæлгæнæг мелоди гъæуама
равзара музикалон косæги хæццæ.
Гъ. Æма ма, хузæ гæнгæй, кустмæ бафтауетæ бустæги
листæг детальтæ, кæцитæ уин исбæззæнцæ пейзажи
зæрдиуагæ хуæздæр бавдесунмæ. Цитæ?
С. Æнгъезуй исхузæ кæнун уазал дунгæй сæхе ка римæхсуй,
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зонтикти буни ба – къæвдайæй, уæхæн адæни. Хонсармæ
тæхæг мæргъти хузæ æма у.и.
Гъ. Уотæ дæр фæууй. Мæргътæй, гоц ка нæ фæккæнуй,
ами ка фæззумæгеуат кæнуй, етæ дæр къуæрттæгæйттæй
фæттæхунцæ. Еуæй-еу хатт, хуæруйнаг агоргæй, бæласæбæл
дæр æрбадунцæ æма уотæ фæззиннуй, цума бæласи сифтæ
æнцæ.
Етæ, цийфæнди гъæрæй дæр æвеппайди, æмхузонæй, еумæ
æмтахт искæнунцæ! Уотæ фæззиннуй, цума сифтæ райгас
æнцæ æма фæттæхунцæ ... Æма бабæй бæлæстæ бæгънæгæй
лæуунцæ.
С. Бæлæстæбæл сифтæ ку нæбал фæууй, уæд сæмæ
лæмбунæг кæсгæй, къалеути æхсæн, фæууинун æнгъезуй
фæттæхæг цъеутæ, сифти аууон, бафеппайунæй ци
астъæнттæ римахстонцæ, уони. Зумæг раевгъуйдзæй,
æма бабæй мæргътæ сæ хæдзæрттæмæ – астъæнттæмæ
æртæхдзæнцæ, цæмæй си уалдзæги бæдæлттæ рауадзонцæ.
Гъ. Мах æрæгвæззæги пейзажи хузæ лæмбунæг кодтан. Ци
зæгъун си æнгъезуй? Даргъ æма уазал зумæги æндæргъци
мах гъармæ фенгъæл кæсæн. Тæвди ба сатæгбæл фе ’рхун
кæнæн, зумæг нæ зæрди æрæфтаугæй. Уарун ба нæ кæд
фæффæндуй?
С. Æгæр тæвдæ ку фæууй, уæд.
Гъ. Æма уарун бæнттæ берæ ку фæуунцæ, удта ...
С. Удта нæ фæффæндуй, цæмæй хор тагъддæр ракæса æма
гъазунмæ рацæуæн.
Гъ. Фæззæги метмæ фе ’нгъæл кæсæн?
Гъ. Гъо, цæмæй мети къубулæнттæй рагъазæн æма
цонæгътæбæл рагурæн.
Гъ. Фиццаг мети тъæфилтæ игъæлдзæгæй фæййахæссæн.
Зумæги кæрони ба нæ фæффæндуй, цæмæй тагъддæр
фæууинæн рæзбунти дзæгæркалд æма уалдзигон деденгути зæрдæмæдзæугæ тæф банкъарун! Циуавæр хатдзæг
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кæнгæ æй?
С. Алли анзи афонæ дæр рæсугъд æй. Анзи афæнтти
æййивд ба æрдзи дæр æма адæймаги дæр гъæугæ кæнуй.
(Кæсæ хестæр къуари 19 теми, 41–42 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Цалдæнгæ анзи афæнттæбæл дзурдтан, уæдмæ уæ
хузтæ конд ку фæцæнцæ. Æрдзæ ци хузти фæууй, етæ куд
хуннунцæ?
С. Пейзажтæ. Хузгæнгутæ хуарæни хузтæ æма фæлгъузтæй
пайда гæнгæй, бавдесунцæ пейзажи зæрдиуагæ æма
рæсугъддзийнадæ. Графикон æрмæгутæй косгæй ба, хузтæ
сау-уорс кенæ хуарæни хузтæй мæгур фæуунцæ.
Гъ. Уæ пейзажтæ циуавæр зæрдиуагæ æвдесунцæ?
С. Мæтъæл, æнкъард, фæндарастон. Æрæгвæззæги
зæрдиуагæ.
Гъ. Сабийтæ, мах ахур кодтан натюрморттæн нæмттæ
дæдтунбæл. Ацибон уи алкедæр æ пейзажæн æргъуди
кæнæд ном, кæци ин æ зæрдиуагæ дæр æвдеса.
С. Æз мæ пейзажи исхондзæнæн «Фæззæги æрхун». Æз
ба – «Фæззигон бæлæсти дзубанди». Мæнæн ба – «Æрдзи
фæззигон æнкъард».
Сабийтæ сæ пейзажти нæмттæ дзорунцæ. Гъонбæлгæнæг
æппæлуй сорæтон, æнахур æма æнæзонгæ нæмттæ.
Гъ. «Дунгæ бон». «Къæвдагун фæззæг». «Гоцгæнагæ
мæргъти æнкъард зард». «Æрæгвæззæги куд къæвдатæй».
Дзурдтан, сабийтæн хе хузтæн нæмттæ дæдтунадæ æй
сорæтон æма ассоциативон гъудикæнунади фæстеуæг,
кæци лæгъуз нæ ’й сæ еумæйаг исфæлдистадон ирæзтæн.
(Кæсæ хестæр къуари 5 теми, 9–10 ахури усмитæмæ.)
21–22-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Æмбал бæлахи нæ уадзуй»
Темæ: «Æмбали портрет». «Æз æма ме ’мбал (кизгæ)».
Феппайунади бундормæ гæсгæ хузæ кæнун
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Нисан: – Радзубанди кæнун адæймаги царди æмбалдзий нади нисанеуæги æма лимæндзийнади туххæй. Сабийти гъос æрдарун лæдæруйнæдтæ «зонгæ», «лимæн»
æма «æмбал»-и хецæндзийнæдтæмæ. Идарддæр сабийти зонгæ кæнун портретон жарни хæццæ.
Бахæссæн лæдæруйнадæ «хузгæнæг-портретгæнæг».
– Ирæзун кæнун феппайунадæ æма фæууинд
зæрдæбæл бадарунадæ (бафеппайун бакаст æма уодихатти хецæндзийнæдтæ æма сæ зæрдæбæл бадарун).
– Гъонбæл кæнун, цæмæй лæдæронцæ æма аргъ
кæнонцæ адæни æхсæн лимæндзийнæдтæн. Сабийти аразун, цæмæй лæмбунæг уонцæ æма ауодонцæ
сæ рæбун ци адæн ес, уонæбæл. Уодигъæдæ æма
зæрдихаттæй аллихузон ка æй, уонæн куд бухсонцæ,
æмгæртти хæццæ куд гъазонцæ æма лимæнæй куд
цæронцæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ
Адæймаги (цæсгони, гури) хузæ кæнуни арæхсдзийнадæ
фæлтарун. Æ уодигъæдæ æвдесæг – бакасти хецæндзийнæдтæ ин бавдесгæй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ
Хуарæни хузти равзурстæй бавдесун зæрдæхæлар
æнкъарæнтæ хузæкæнуйнагмæ (хуарæнтæ зæрдæхæлар
æма уарзон æнцæ). Уодигъæдæ бавдесунмæ испайда кæнун
ирд, зæлланггæнгæ кенæ фæлорс, сабур, имонау хуарæни
хузтæй.
3. Композици
Тъафæбæл бавдесун цæсгони кенæ гури (æнгъезуй дууей
дæр) устур хузæ. Хузæ æй адæймаги сорæт æма уодигъæдæ
ка исбæрæг кæна, уони æхсæн (уарзуй: æрдзæ, хузæ кæнун,
гъазун, цæрæгойти, бæллун æма у.и.). Зæрдиуагæ ка
фæххуæздæр кæна, уæхæн детальтæ дæр бафтаун гъæуй.
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Косæн фæрæзнитæ: гуашь, фæстагмæ ба – фломастертæ.
Хузфинст: хузæкæнунадон. Хузфинсти уагæ – адæймаги
кенæ дууей (партретон куст) нихмæвæрдон ирд хузæ. Хузæ
æй, æ уодигъæдæ æма æ уодихатти агкаг предметтæ æма
детальти æхсæн.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хузгæнгути хузти æма графикон кустити
репродукцитæ удта 7–8 анздзуд сабийти конд портреттæ.
Киунугутæ, зартæ, æмдзæвгитæ, бацеу-бацеутæ æма
æмбесæндтæ лимæндзийнадæбæл.
Мультиккæй магнитофонбæл финст зар лимæндзийнадæбæл.
Иуарунмæ: гæгъæди А-4, гуашь 12 хузи, палитрæ, цъæпотæ
(минкъий, рæстæмбес æма устур), дони къос, къохсæрфæн,
12 хузгин фломастери.
Рагагъонмæ куст:
Темæмæ гæсгæ бакæсун аргъæуттæ æма фæууинун
мультиктæ. Гъос æрдарун сæйраг архайгути миутæмæ –
лимæндзийнадæ, еузæрдиуонадæ, кæрæдземæн æнхусадæ
æма у.и.
21-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах æрæги дзурдтан адæни цард куд конд æй
æма кæрæдзей хæццæ фембæлгæй цæбæлти фæдздзорунцæ.
Дзурдтан хеуонтæ, хæстæгутæ, зонгитæ æма æнæзонгæ
адæни туххæй.
(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 6 теми, 11–12 ахури
усмитæмæ.)
Гъ. Æма уе ’мбæлтти туххæй ба ци зæгъдзинайтæ?
С. Ес адæн, кæцити дзæбæх зонæн, етæ æнцæ нæ зонгитæ.
Зонгити æхсæн æнцæ нæ хуæздæр лимæнтæ.
Гъ. Сумахмæ гæсгæ, лимæнтæ иннетæй – хумæтæги
зонгитæй цæмæй хецæн кæнунцæ? Алли хуарз зонги нæ
бон цæмæннæ æй лимæн кенæ бийнонти уарзон адæймаг
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исхонун?
С. Лимæн – е фулдæр ке хæццæ гъазис, дзорис, æнæ уомæй
æнкъард фæууй. Лимæнти хæццæ дессаги игъæлдзæг
фæууй. Неци ди басосæг кæндзæнцæ, æууæндунцæ дæбæл
сæ сосæгдзийнæдтæ, дæу уæнттæ ба некæмæн зæгъдзæнцæ.
Лимæнтæ дин ратдзæнцæ – гъазæнтæ, адгийнæгтæ,
багъæуаги дæ багъæуай кæндзæнцæ, сæйгæ уогæй ба
дæбæл тухссæнæнцæ.
Гъ. Куд базудтан, уотемæй адæймагæн зонгитæ æма
æмбæлттæ берæ фæууй. Лимæнтæ ба? Лимæнтæ дæр берæ
фæуунцæ? Рагъуди кæнетæ, уæ зæрди æрæфтауетæ уе
’мбæлтти, уæ бийнонти уарзон адæни.
Сабийтæ сæ бийнонти уарзон адæни æримисунцæ.
Дзорунцæ сæ ниййергутæ, хуæртæ, æнсувæрти æмбæлтти
туххæй æма искæнунцæ хатдзæг – æцæг лимæнтæ берæ нæ
фæуунцæ.
Гъ. Мæ зæрдæ дарун, алкæмæн дæр уи рæвдауæндони
кенæ уæ тургъи, уæддæр еу сабий (ка ’й зонуй, цалдæр) ес,
кæций уæ бон æй хуæздæр лимæн исхонун. Уотæ æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Дæ лимæни туххæй бæстон радзорай. Ци ибæл зонис
æма уой лимæнæн цæмæ равзурстай? Рагъуди кæнетæ,
циуавæр лæгдзийнадæ ес дæ лимæнмæ?
С. Хæларзæрдæ, æнæсайд, игъæлдзæгдзийнадæ.
Æз кизги хæццæ лимæн цæрун, еститæ æргъуди кæнунмæ
фантазеркæ æй æма нин игъæлдзæг фæууй.
Гъ. Ци ракодта де ’мбал æма цæмæ гæсгæ балимæн айтæ.
Æргъуди æй кæнетæ. Еци кари хуарз æй, сабий айдагъ æхе
хуарздзийнæдтæй уæлдай ма, æндæр еске уæнттæ дæр ку
уина, æма син аргъ ку кæна, уæд.
С. Æз гъазгæй рахаудтæн æма мæхе хъæбæр ниццавтон.
Еугурæйдæр мæбæл ниххудтæнцæ ... æрмæст мин ме ’мбал
мæ рист базудта æма мæмæ æрбацудæй.
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Фестун æма мин æруодæнсунмæ фенхус кодта. Еухатт мæ
æнæзонгæ биццеутæ нæмгæ кодтонцæ. Ме ’мбал си нæ
фæттарстæй, нæ фæллигъдæй, фал мæ багъæуай кодта æма
у.и.
Гъ. Уæ дзубандитæй уин базудтон, лимæн ци сабийти
хæццæ айтæ, етæ æнцæ æнæуагæ дзæбæх: зæрдæхæлар,
уарзон, игъæлдзæг æма æндиуд!
Зæгъайтæ, лимæн лæгигъæдтæй ескæцийæй гъæуаггин
фæууй? Цæмæй уой базонæн, уой туххæй, гъæйдæ,
аргъæуттæ æма мультикти бæгъатæртæмæ æркæсæн.
Уæ зæрди æрæфтауетæ æма зæгъетæ, лимæндзийнадæ
циуавæр аргъæуттæ æма мультикти ес. Зæгъайтæ, уæ
тæккæ уарзондæр аргъæутти бæгъатæрти нæмттæ, кæцитæ
баст адтæнцæ лимæндзийнадæй.
С. «Сабий æма Карлсон», «Винни-Пух», «Чебурашкæ æма
гайа Генæ», «Узун мегъи», «Смешарики» æма у.и.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй мультикти бæгъатæрти хузтæ.
Гъ. Уæ бон ани туххæй ци зæгъун æй?
С. Мах сæ хъæбæр берæ уарзæн! Етæ – æнæуагæ
дзæбæх æнцæ! Игъæлдзæг, ходæг, гъазагæ, гиризгæнагæ,
хæларзæрдæ! Уæхæн лимæнти хæццæ æнкъард некæд
фæууй!
Гъ. Лæгигъæдтæй естæмæй гъæуаггин æнцæ? Уæ бон сæ
зæгъун æй? Зæгъæн, ци нæ фагæ кæнуй Карлсонæн, ВинниПухæн?
С. Бахуæрунмæ Винни-Пух берæ уарзта иуазæгуати цæун.
Æнæ бафæрсгæй, еске муди къос дæр бахуæридæ. Карлсон
ба фудуаг кæнун уарзта: еугурей дæр ходун æма тæрсун
кодта, хæдзарæ исæмæнтъери кæнидæ! Бæлæхтæ ракæнидæ
æма фæттæхидæ. Хеппæлой адтæй – еститæ æримисидæ,
алцæмæйти зæрдитæ байвæридæ. Фал ибæл зæрдæ некæд
худтæй!
Гъ. Зæгъайтæ, гъеууони туххæй сæ минкъийдæр уарзæн?
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Не ’мбалæн æ еуæй-еу миутæ ниххатир кæнун æнгъезуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, мах портреттæ арæх кодтан. Гъæйдæ, нæ
зæрди æрæфтауæн, хузгæнгутæ циуавæр хузæ хонунцæ
портрет?
С. Портрет æй адæймаги хузæ.
Гъ. Гъо. Адæймаг сæйрагдæр кæми æй, уæхæн хузист кенæ
хузæ æй портрет. Портреттæ ка кæнуй, еци хузгæнгутæ ба
хуннунцæ – портретгæнгутæ. Адæймаг портрети цæхæн
фæууй?
Гъонбæлгæнæг вæдесуй хузгæнгути хузфинст æма графикон техникæй конд портреттæ.
С. Адæймаг портрети алкæддæр устур конд фæууй. Æ
хузæ гæгъæдийæн æ фулдæр хай ниййахæссуй. Æ цæсгони
æууæлтæ ба хуарз бæрæг фæуунцæ. Адæймаги хузæ си
конд фæууй къахæй сæрмæ, астæуæй уæлæмæ кенæ ба –
айдагъ цæсгон.
(Кæсæ кæстæр къуари 5, 11 темити, 9 æма 21 ахури
усмитæмæ, астæугкаг къуари 1 теми, 1 ахури усмæмæ
æма хестæр къуари 10 теми, 21–22 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Нур ба портреттæмæ лæмбунæг æркæсетæ æма
зæгъетæ, портреттæн сæ композицитæ цæмæйти хецæнтæ
кæнунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Портретгæнæг хузгæнгутæ лæмбунæг фæккосунцæ
цæсгони æууæлтæбæл, удта æ уæледарæси фæлуститæбæл,
цæмæй, ке хузæ фæккæнунцæ, уой æнгæс рауайа.
Адæймагæн айдагъ е ’нгæссадæ нæ февдесунцæ, фал ма æ
зæрдихатт æма уодигъæдæ дæр. Æ фалдзос конд минкъий
детальти хузтæй бæрæг куд уа: ке хузæ йæ, ци куст кодта,
ци уарзта.
Гъонбæлгæнæг бавдист портретти композицитæн аргъ
(анализ) кæнуй. Гъос лæмбунæгдæр æрдаруй, фалдзоси
115

хузтæ вазуггиндæр ци портретти æвдист æнцæ, уонæмæ.
Гъ. Нуртæккæ сумах дæр уæ лимæни портрет ку
кæнайтæ, уæд æй, æнгъæлдæн, зонетæ айдагъ æ бакаст
ин нæ кæндзинайтæ, фал ма æ уодигъæдæ – игъæлдзæг,
гиризгæнагæ, гъазагæ кенæ сабур, сагъæсгæнагæ. Уони
цæмæй бавдесун æнгъезуй.
С. Уодигъæдæ бавдесунмæ æвзурст хæнхитæ – цæхгæр
кенæ тасагæ, удта хуарæнтæ – игъæлдзæг, ирд, имон.
Гъ. Райдæдтан хузæ кæнун.
Уæ лимæнтæ кæд нæхе рæвдауæндонæй æнцæ, уæд æнцон
гæнæн уодзæнæнцæ. Еу хатт сæмæ лæмбунæг бакæсгæй,
фагæ уодзæй хузæ кæнунмæ.
Фал кæд уæ лимæнтæ уæ хæдзари тургъи цæрунцæ,
уæдта уæ, уæ зæрди æрæфтаун гъæудзæй – æ цæсгон æма
уæледарæс, цæмæй уæ лимæни хузæ е ’нгæс рауайа. Де
’мбæлтти æхсæнæй ци лимæни равзурстай, уой туххæй
цидæриддæр зонис, уони хузи бавдесун гъæуй, цæмæй дин
еугурæй дæр дæ лимæни хуæздæр базононцæ æма ’й етæ
дæр бауарзонцæ.
Зæрди æфтудмæ гæсгæ хузæ кæнун хуæздæр кæнуй сабиййи
зæрдæбæл бадарунади ирæзт, кæци æнæуагæ гъæуй æцæг
хузгæнæги аййевадон дæсниади.
Гъ. Уæ бон æй, уе ’мбæлтти хæццæ, уæхе хузтæ дæр
искæнун. Уæ хузти равдессинайтæ ци хуарззæрдæ сæмæ
даретæ, уой æма уæд е уодзæй ...
С. Къуари портрет.
Гъ. Æнгъæлдæн, гъæйттæй, хузтæ кæнетæ. Балæдæрун
кæнайтæ, хузæ куд кæнетæ.
Базонун мæ фæндуй ихæслæвæрд куд балæдæрдтайтæ.
С. Гъенур æз раст хæнхитæ æма æнкъард хуарæнтæй мæ
лимæни хузæ ку искæнон, уæд си бæрæг нæ уодзæй, мæ
лимæн гъазагæ, игъæлдзæг æма гиризгæнагæ ке æй, е. Гъе,
уомæ гæсгæ, æз æвзарун ирд, зæлланггæнагæ хуарæнти
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хузтæ. Æз ин берæ игъæлдзæг, уæлдæфон хузгин шарти
хузтæ искæндзæнæн!
Гъ. Æз дин дæ лимæни зонун. Хъæбæр сабур, имон æма
бæллагæ кизгæ æй. Æма æй, зæгъæн, тар хуарæнтæй исхузæ
кодтай, уæд ин æ уодигъæдæ бавдессæнцæ?
С. Нæгъ. Уорс, имон æма зæрдæхæлар хуарæнти хузтæ
равзардзæнæн. Деденгути букети хæццæ æй исхузæ
кæндзæнæн.
Гъ. Сабийтæ, хæнхитæ æма хуарæнти хузтæ дæр тергадигай æвзаретæ, цæмæй уе ’мбæлтти уодигъæдæ бавдесунмæ
бæззонцæ.
Ахури усми рæстæги сæ гъонбæлгæнæг, фарстати фæрци,
аразуй, цæмæй æнгæси æууæлти хæццæ, уодигъæдæ
бавдесунбæл дæр архайонцæ. Сæ зæрди син æрæфтауй,
куд пайда кæнун гъæуй хæнхитæ, хуарæни хузтæ æма
детальтæй.
Гъ. Гъавун уин радтун хæдзарæмæ куст: уæхемæ
мультиктæмæ ку кæсайтæ кенæ киунугæ ку аргъауайтæ,
уæд уæ гъос æрдаретæ архайгути лимæндзийнадæмæ. Уой
фæсте ба мин зæгъдзинайтæ, лимæндзийнади минеугутæй
уæ зæрдæмæ цитæ фæццудæнцæ.
22-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, фæстаг ахури усми уин равардтон
хæдзарæмæ куст: бакæсун, зæрди æрæфтаун æма зæгъун
лимæндзийнади темæ ма ци мультиктæ æма аргъæутти
цæуй, уони.
Сабийтæ дзорунцæ. Гъонбæлгæнæг син сæ гъос æрдаруй
дигорон удта æндæр аллихузон адæнти аргъæуттæмæ.
С. Берæ æнцæ! Алли аргъауи дæр бæгъатæри
лимæндзийнади лæгдзийнæдтæй февзарунцæ.
Гъ. Æма ма цæйбæрцæ æнцæ финсгутæ, поэттæ æма
музиканттæ лимæндийнади туххæй, гъонбæл адæнæн,
ци киунугутæ, æмдзæвгитæ æма зартæ ниффинстонцæ,
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етæ. Кенæ ба режиссертæ цал киной исистонцæ зундгонд
артиститæ кæми гъазуй, уæхæнттæ. Уони базондзинайтæ
ку исустур уайтæ, уæд.
Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, уотæ берæ цæмæ дзорунцæ
æма æвдесунцæ лимæндзийнадæ?
С. Уомæн æма адæни лимæндзийнадæ æхсидзгон гъæуй!
Гъ. Уотæ æй. Лимæндзийнадæ рахаститæн, устуртæ
дæр æма минкъийтæ дæр, алкæддæр кодтонцæ æма
кæндзæнæнцæ устур аргъ.
С. Хъæбæр фæффæндуй, цæмæй дæ рази лимæн, хуздæр ба
цалдæр лимæни куд уа, кæцити хæццæ цæмæдессаг фæууй
гъазун. Мæ лимæн рæвдауæндонæмæ ку не ’рбацæуй, уæд
мин зин фæууй, æнкъард фæккæнун æма у.и.
Гъ. Сумахæн нуртæккæ лимæндзийнади дæнцæгтæн хуарз æнцæ сабийти аргъæутти, тауæрæхъти æма мультикти
бæгъатæрти лæгдзийнæдтæ.
Дзурд «лимæндзийнадæ» ку фегъосетæ, уæд уæ зæрди ци
æрбафтуйуй? Уарзон бæгъатæр уин ес?
Уæ лимæн ке хузæн гъæуама уа? Цæмæ гæсгæ?
Сабийти аргъæуттæ æма мультикти бæгъатæрти
нæмттæ дзорунцæ. Сæ миутæ æма син сæ лæгдзийнæдтæ
дæр дзорунцæ.
Гъ. Мультиктæ æма аргъæутти арæх балимæн унцæ, сæ
уодигъæдæ æма ахъæл фæйнæхузти кæмæн фæуунцæ,
уæхæн архайгутæ. Етæ кæрæдзей хæццæ нæ фæххилæ
кæнунцæ, кæрæдземæн зунд дæр нæ фæййамонунцæ.
Æрхæссайтæ дæнцæ.
С. Маймули, æлвасхелагæ, пили бæдолæ, тотий. ВинниПух, къæлæу, Пятачок, Генæ æма Чебурашкæ. Домбай æма
уæртгун хæпсæ. Узун æма мистæ æма у.и.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ сæ уарзон бæгъатæрти хузтæ
æвдесуй.
Гъ. Кæд фæйнæхузæнттæ æнцæ, уæддæр син еумæ дзæбæх
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фæууй, уомæн, æма си ка цæмæ хуæздæр арæхсуй, уой
инней бæсти кæнуй. Еу си хъæлæба гæнагæ æй, дуггаг –
сабур, æртигкаг – зундгин, цуппæрæймаг – игъæлдзæг,
сæ еугурейдæр уайтагъд райгъæлдзæг кæнуй. Лимæнтæн
еумæ – игъæлдзæг къуарей хуарз фæууй.
Гъ. Гъæйдæ, байгъосæн æцæг лимæнти зармæ.
Гъонбæлгæнæг бафтауй магнитофон. Игъусуй лимæнти
зар сæ зонгæ мультиккæй. Сабийтæ дæр зарунцæ.
Гъ. Сабийтæ, зарæй лимæндзийнади туххæй циуавæр
дзурдтæ багъуди кодтайтæ?
С. «Æцæг лимæндзийнадæ некæд фæууодзæнæй», «Лимæн
дæ тухст дзамани нæ ниууадздзæнæй, уæлдай фарст дæ
нæ бакæндзæнæй». «Лимæндзийнадæ ходгæй райдайуй».
«Еске гъæуй зин сахатти – уæд æцæг лимæн æй» æма у. и.
Гъ. Еци дзубандитæ парахат æнцæ, алке дæр сæ зонуй. Æз уин алæмæти къæндонæ æрбахастон. Къæндони
ес, лимæндзийнади туххæй, цардæй ист, æмбесæндтæ.
Етæ нин фенхус кæндзæнæнцæ нæ темæ хуæздæр
базонунмæ. Нуртæкки сæ сумахæй еске еугай ессæнæй.
Æз сæ аргъаудзæнæн, сумах ба син сæ римæхст гъудитæ
дзордзинайтæ.
Адæймаг æнæ лимæнтæй – бæласæ ба æнæ едæгтæй.
Лимæн агорæ, иссергæй ба æй гъæуай кæнæ. Лимæнти
рæстæг бавзаруй.
Зæронд лимæн дууæ нæуæгемæй хуæздæр ’й.
Сабийтæ æмбесæндти туххæй сæ гъудитæ фæззæгъунцæ,
цардæй ба дæнцитæ дæр æрхæссунцæ.
Гъ. Нур ба мæнæ ауæхæн æмбесонд: лимæнтæ зин дзамани
рабæрæг унцæ.
Сабийти гъудитæ.
С. Ами бæззунцæ зарæй дзурдтæ: «Еске гъæуй зин сахатти
– уæд æцæг лимæн æй».
Гъ. Лæгæн æ гъуддæгтæ хуарз ку уонцæ, уæд фæууй
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гъæздуг, амондгун æма игъæлдзæг. Æ хæццæ берети
лимæн цæрун фæффæндуй. Фал ести бæлах ку æрцæуй, ку
фæссæйгæ уй, уæд ма æ рази байзайунцæ, айдагъдæр, берæ
’й ка уарзуй, еци хæстæгутæ æма е ’цæг лимæнтæ. Уомæн
фæззæгъунцæ ...
С. Лимæн дæ бæлахи нæ ниууадздзæй. Лимæнтæ фидбилизи рабæрæг унцæ.
Гъ. Мæнæ ма, мæнмæ гæсгæ, сумахæн ка бæззуй, уæхæн
æмбесæндтæ:
Ке хæццæ уай, уой хузæн исуодзæнæ.
Зæгъæ мин, де ’мбал ка ’й, уой, æз ба дин зæгъдзæнæн
– ду ка дæ.
Аци æмбесæндти туххæй ци зæгъдзинайтæ?
С. Зундгин æма зæрдæхæлар сабийти хæццæ лимæн ку
цæрай, уæд ду дæр уони хузæн зундгин исуодзæнæ, берæ
нæуæг дессæгтæ си фегъоссæнæ.
Фал де ’мбæлттæ дзæгъæлдзорæ ку кæнонцæ, хестæртæмæ
фæстæмæ ку дзоронцæ, кизгутти мæстæй ку маронцæ, еске
дзаумау æнæ бафæрсгæ ку есонцæ, уæд тагъд ду дæр уони
хузæн исуодзæнæ æма уотитæ кæндзæнæ.
Гъ. Раст айтæ. Фесинмæбæл базуртæ ес. Цæхæн хатдзæг
кæнæн?
С. Лимæнтæ æвзаргæй лæмбунæг ун гъæуй?
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ, алли адæнихæттити нæуæг
æмбесæндтæ æмбурд кæндзинан æма сæ аци алæмæти
къæндони дардзинан. Арази айтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Куд кæнгæ æй? Нæ уи феронх
æй?
С. Лимæнæн айдагъ æ бакаст æма дарæси хузæ гæнгæ нæ
’й, фал ма æхе цæмæй фæййерхæфсуй æма цæмæйти уарзуй гъазун, уони дæр.
Гъ. Æндæр ма ци?
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С. Хузи бавдесун, ци фæлмæн зæрдæ имæ дарис æма ’й куд
берæ уарзис, уой. Игъæлдзæг, цъæхснаг кенæ имон, сабур
хуарæнти хузтæй ба ин æ уодигъæдæ бавдесун.
Гъ. Хузæ гæнгæй, гъуди кæнетæ, уæ лимæнтæй ке
хузæ кæнетæ, уæ зæрди æрæфтауетæ, кæрæдземæн ци
хуарздзийнæдтæ фæцайтæ, уони. Мах дзурдтан, хузгæнгутæ
портреттæ гæнгæй, айдагъ бакаст нæ бавдесунцæ хузи, фал
ма æ уодигъæди хецæн æууæлтæ. Уомæй хецæн кæнуй,
хузгæнæги конд портрет хузист къарæй, кæций айдагъ бакаст фæууй.
Гъонбæлгæнæг рабарунмæ бавдесæд еске хузист къарæ
æма хузгæнæги конд портрет.
Гъ. Сабийтæ, сумах гъæуама зонайтæ, хузгæнгути
сæйрагдæр ихæс ке æй, портрети цæститæ бавдесун.
Дзæгъæли нæ фæззæгъунцæ «цæститæ уоди айдæнæ
æнцæ». Уоми бæрæг фæууй уарзондзийнадæ, фæливд,
игъæлдзæгдзийнадæ, арф гъуди, юмор. Уомæ гæсгæ сумах
дæр байархаетæ, уæ лимæнти цæститæ æма цæстæнгас
лæмбунæг исхузæ кæнунбæл. Куд хузæ кæндзинан?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, сумах кари алцæбæл дæр фæййахур кæнунцæ.
Уотæ нæ ’й?
С. Уотæ ’й. Мах ахур кæнæн зарунбæл, нимайунбæл, хузæ
кæнунбæл, уруссагау æма дигоронау дзорунбæл æма у.и.
Гъ. Кæрæдзей лæдæрунбæл дæр ахур кæнтæ. Нур ма бал
лимæндзийнадæбæл! Ескæмæн æцæг лимæн исун æнцон
æй?
С. Æвæдзи нæ.
Гъ. Естæбæл ахур гæнгæй, фиццаг рæдуйагæ фæуунцæ.
С. Гъо. Фиццаг хатт алци нæ фæууайуй.
Гъ. Æвæдзи, сумах дæр æма уе ’мбæлттæ дæр алкæд
кæрæдзей хæццæ раст нæ фæууотæ – гъæрæй исдзоретæ,
æргом не ’рæздахетæ хе фулдæр уарзтæй æма кæрæдзей
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сосæгдзийнæдтæ раæргом кæнунæй. Уой фæсте ба
æфсæрми æма къæндзæстуг фæккæнетæ. Уотæ фæууй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уони фудæй лимæнтæ фæххилæ унцæ. Æма уæд ци
киндæ уа?
С. Зæрдихудт римæхсгæ нæ ’й, ниххатир кæнун фæгъгъæуй.
Раст ку нæ уай, уæд си хатир фиццагдæр ду ракорæ удта
бафедауетæ.
Гъ. Рæдуд базонун æма е ’сраст кæнунбæл архайун гъæуй.
Лимæн фесафун хъæбæр æнцон æй! Æма уæд цæхæн
хатдзæг кæнæн?
С. Лимæндзийнадæ гъæуай кæнун гъæуй!
Гъ. Зæрдæ дардзæнæн, аци зундгин дзурдтæ некæд феронх кæндзинайтæ. Уæдта, ма иронх кæнетæ Кавкази
лимæндзийнадæн алкæддæр аргъ ке кодтонцæ, лимæнтæй
ба сæрустур ке адтæнцæ, уой. Уотæ дæр уидæ, æма адæн
сæ лимæндзийнадæ берæ æнзти – сувæллонæй зæронди
уæнгæ рахæссиуонцæ æма куд хеуон – хæстæгутæ, уотæ
исуиуонцæ. Мæ зæрдæ уин зæгъуй, сумах дæр уæхæн
лимæнтæ куд иссерайтæ.
Нæ хузæ кæнун фæууæн. Уæ лимæнти портреттæ хъæбæр
дзæбæх искодтайтæ. Æнгъезуй син сæ балæвар кæнун дæр.
23–24-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Зонæн аргъæуттæ?»
Темæ: «Мæ уарзон аргъау». Фантази æма æримисунади
бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Радзорун аргъæутти ахедундзийнади туххæй сабийтæ æма гъонбæлти царди. Идарддæр сабийти
зонгæ кæнун цæмæдессаг дæсниæдти туххæй – сабийти киунугутæн иллюстрацитæ кæнæг хузгæнæг.
– Ирæзун кæнун фантази, æримисунадæ æма сорæтон
гъудикæнунадæ.
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– Урухдæр кæнун зундрахаст, киунугæ уарзунадæ
æма æ кæсунмæ цæмæдессадæ. Аргъæутти пайдагонд дзурди иуонги эстетикæ, рифми, эпитетти æма
рæсугъд аййевадон иллюстрацити фæрци ирæзун
кæнун сабийти эстетикон æгъдау.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ
Аргъæутти архайгути хецæн ирдæвдист сорæттæ кæнуни
арæхсдзийнадæ фæлтарун. Сорæтадæ фæттухгиндæр
кæнунмæ испайда кæнун аййевадон фæлгонцади
фæрæзнитæй (хæнхитæ, фæлгъузтæ, детальтæ æма
хузкæнуни уагæй).
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ
Хуарæнти æвзурсти гъæуама уа æнæнгъæл элемент, куд
хуарæни хузтæ равзурсти, уотæ æрмæгути æнахур равзурст
æма сæ испайдай.
3. Композици
Тъафæбæл бавдесун уарзон аргъауи архайгути устур
хузтæ, се ’хсæн æнкъарæнтæ æма гъудити бастдзийнæдтæ
дæр син бавдесгæй. Исаразун, ке багъуди кæнонцæ, уæхæн
сорæттæ. Сæ фалдзос хузти элементти искондæй ба, бавдесун аргъаудзийнадæ æма игъæлдзæгдзийнадæ.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь, аллихузон техникон
мадзæлттæ.
Хузфинст:
хузæкæнунадон
(æнгъезуй
аллихузон
æрмæгутæй пайда кæнун, фæстагмæ ба – фломастертæй).
Хузфинсти уагæ – ирдæвдист аргъæутти архайгутæ алци
рæсугъд дессæгти æхсæн.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ. Уруссаг, дигорон æма аллихузон адæнти
аргъæуттæ
рæсугъд
иллюстрацигондæй.
нарти
кадæнгитæмæ иллюстрацитæ.
Иуарунмæ. Гæгъæди А-3, гуашь 12 хузи, цъæпотæ
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(минкъий, рæстæмбес æма устур), палитрæ, дони къос,
къохсæрфæн. Равзаргæ æнхуси æрмæг (фломастертæ,
мелтæ ...)
Рагагъонмæ куст:
Байаргъаун æма зæрди æрæфтаун аргъæуттæ. Уæлдай
фулдæр гъос æрдарун дигорон æма аллихузон адæнти
аргъæуттæмæ.
23-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, фæндуй уæ базонун, ацибон цæй хузæ
кæндзинан?
Мах рандæ уодзинан аргъæутти бæстæмæ æма ин æ хузæ
искæндзинан! Фæндуй уæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мах берæ бакастан аргъæуттæ финсæг: А.С. Пушкини, К.И. Чуковскиййи, Х.К. Андерсени, С.Я. Маршакки
æма Ш. Перрой. Уонæй уæлдай ба ма адæмон аргъæуттæ,
се ’хсæн дигоронтæ дæр ес. Зонун, аргъæуттæ берæ ке
уарзетæ, уой. Кæсун æма сæмæ игъосунæй не ’фсæдетæ!
Уотæ нæ ’й?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Куд дессаг æй, алли адæнти аргъæутти архайгути
миутæ æма рахаститæ æмхузонгомау æнцæ. Ци дессæгтæ
си æрцудæй æма ци уавæрти бахаунцæ, етæ дæр. Æма
архайгутæ сæхуæдтæ дæр, зæгъæн, Бабæ-Яга, Кощей Бессмертный, Иван-Царевич, берæгъ, алæмæти маргъ æма
æнд. аллихузон аргъæутти цалдæргай хатти фæззиннунцæ.
Гъуди ма кæнетæ алæмæти маргъ (Жар Птица) циуавæр
аргъæутти адтæй? Æ хузæ дæр ин кодтайтæ?
(Кæсæ хестæр къуари 24 теми 26 ахури усмæмæ).
С. «Иван-Царевич æма цъæх берæгъ»-и аргъауи, алæмæти
маргъ, рæзбунмæ сугъзæрийнæ фæткъутæмæ æртахтæй.
«Конек-Горбунок»-ки ба – сугъзæрийнæ æфсертæ хуари
будурæй давта æма у.и.
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Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй алæмæти маргъи хузти иллюстрацитæ.
С. Ес ма нигкидæр. Нарти кадæнгити дæр Донбеттири кизгæ Дзерассæ маргъ фестадæй æма нарти алæмæти
фæткъу радавта.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй нарти кадæнгитæмæ
конд иллюстрацитæ.
Гъ. Нур ба зæгъайтæ, Бабæ-Яга æма берæгъи сорæттæ
циуавæр аргъæутти ес?
Сабийтæ дзорунцæ аци архайгутæ циуавæр аргъæутти
æнцæ, уони.
Гъ. Сабийтæ, аргъæутти туххæй ма уæ бон ци зæгъун æй?
Ци ма си ес дессагæй?
С. Еугур аргъæутти дæр берæ æнахур æма алæмæти
дессæгтæ ес. Аргъæуттæн сæ фæстаг дзæбæх ке фæууй, хуарз фудбæл ке фæттухгиндæр уй, уомæ гæсгæ сæ хъæбæр
берæ уарзун.
Гъ. Куд уинетæ, уотемæй аръæуттæ æнцæ берæ æма
аллихузæнттæ.
Уæ зæрдæмæ ба циуавæртæ фулдæр цæуй? Циуавæр
сюжеттæ æма архайгути хæццæ?
С. Мæ зæрдæмæ цæрæгойти туххæй аргъæуттæ цæуй. Æз
ба, алæмæти дессæгтæ ци аргъæутти фæууй, уони уарзун
æма у.и.
Гъ. Æцæгæйдæр, ци хузæн аргъæуттæ ба нæййес!
Ацибон сæмæ æркæссинан æма ма базондзинан, аргъæуттæ
хуарз зонетæ æви нæ, уой дæр. Райдайдзинан тæккæ
зундгонддæр адæмон аргъæуттæй, кæцити еугур сабийтæ
дæр, минкъий ма ку адтæнцæ, уæдæй ардæмæ гъуди
кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг æ амунди цуд фæттагъддæр кæнуни
туххæй сæмæ, сабийтæн уагъд, киунугутæ тагъд-тагъдæй
æвдесуй, цæмæй сæ сабийтæ базононцæ, сæ нæмттæ син
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зæгъонцæ удта син сæ сюжет радзоронцæ.
С. «Колобок», «Карк Ряба», «Болгæ», «Хъæзтæ – дони
хъæзтæ», «Æртæ арси», «Машæ æма арс» æма у.и.
Гъ. Цæбæл æнцæ? Ке туххæй?
Гъонбæлгæнæг бабæй сæмæ кезугай киунугутæ æвдесуй,
сабийтæ ба дзуапп дæдтунцæ.
С. Хъæбунтæ исфицæг нанай туххæй. Баба æма нанай
хæццæ карк куд цардæй, уой туххæй. Бийнонтæ еумæ
лимæнæй тиллæг куд æфснайдтонцæ. Хуæрæн куд бабарæ
кодтонцæ æнсувæри, æма æй е ба, гъазгæй, куд феронх кодта. Кизгæ гъæди куд фæдздзæгъæл æй, уой туххæй æ у.и.
Гъ. Мадта си уæд, адæни царди уагæ æвдесунцæ. Æма уæд
сæ аргъауондзийнадæ цæй медæгæ æй?
С. Аргъаудзийнадæ ба уой медæгæ æй, æма гудун – колобок æригас уй, æ баба æма нанайæй фæлледзуй. Гъæди аллихузон сирдтæбæл исæмбæлуй æма син зартæ фæззаруй.
Карк æнæнгъæлæги айкæ æрæфтудта. Айкæ хумæтæги
нæ адтæй, фал аргъауи куд фæууй, уотæ сугъзæрийнæ
разиндтæй! Минкъий æнсувæри хъæзтæ – дони хъæзтæ
радавтонцæ æма æй Бабæ-Ягамæ фæххастонцæ! Кизгæ
гъæди фæдздзæгъæл æй æма æртæ арсей хæдзарæмæ
бафтудæй. Арс цетени хъæбунтæ хæссуй æма у.и.
Гъ. Еци аргъæуттæй, еугуреми дæр, кæд æнахур хабæрттæ
цæуй, уæддæр адæни цардæй ист æнцæ, уомæ гæсгæ
сæ «цардиуагонтæ» хонунцæ. Идарддæр нæ балци
аргъæутти дуйнемæ кæнæн. Нуртæккæ уæмæ цалдæр киунуги бавдессæнæн, сумах ба син сæ аргъæутти архайгути
базонетæ.
Гъонбæлгæнæг цæрæгойти туххæй цалдæр аргъауи бавдесуй, сабийтæ ба син сæ нæмттæ дзорунцæ.
С. «Теремок», «Берæгъ æма авд дæркъи», «Æртæ хъибили»
æма у.æ.
Гъ. Сабийтæ, базудтайтæ аци аргъæуттæ кæбæл æнцæ?
126

С. Етæ цæрæгойтæбæл аргъæуттæ æнцæ.
Гъ. Цæрæгойти туххæй ма уæ зæрди ци аргъæуттæ
æрæфтудæй, уони дæр зæгъайтæ.
Ка уи фулдæр зæгъдзæй. Гъæйдæ, дзоретæ!
Сабийтæ идарддæр нимайунцæ цæрæгойти туххæй
аргъæуттæ, гъонбæлгæнæг ба тæккæ активондæрти растауй.
С. «Тикис, робас æма уасæнгæ», «Робас – хуæрæ æма цъæх
берæгъ», «Хæпусæ – бæлццон», «Лæгъуз бабуз», «Робас
æма хъуррой», «Зундгин мисти аргъау» æма у.и.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, цæрæгойтæ æма мæргътæ
æцæгæйдæр сæхе уотæ дарунцæ æма уотæ цæрунцæ? Теремок еумæ игъæлдзæг æма æмдухæй аразунцæ, кæрæдземæ
иуазæгуати цæунцæ, дзубанди кæнунцæ, хилæ раунцæ?
Уотæ цæрунцæ?
С. Нæгъ. Уонæн сæ цард æндæр æй. Уотæ айдагъдæр
аргъæутти фæууй. Уони царди æвдист адæни миутæ æма
цардиуаги фæткитæбæл дзорæг æй. Раст ку зæгъæн, удта
еци аргъæуттæ адæнбæл æнцæ.
Гъ. Уотæ æй. Аргъæутти архайгутæ – хæдзайрон
цæрæгойтæ, сирдтæ æма мæргътæмæ гæсгæ адæни миутæ
æма се ’хсæн рахаститæн аргъгонд цæуй.
Фал ма ес уæхæн аргъæуттæ дæр, кæцити сирдтæ, мæргътæ
æма кæсæлгитæмæ дессаги искурдиади ацъагъуæ фæууй.
Сæ бон берæ алæмæти дессæгтæ кæнун фæууй!
Ци аргъæутти туххæй дзоронцæ, уони гъæуама
гъонбæлгæнæг æхуæдæг равзара, хуæрзæрæги ке
бакастæнцæ, уонæй.
Гъ. Уæхæн аргъæуттæ ма гъуди кæнетæ? Сæ архайгути син
зæгъайтæ.
С. Кæсалгахæссæг æма кæсалги аргъауи – сугъзæрийнæ
кæсалгæ. Хæпусæ, аргъауи «Паддзахи Кизгæ – хæпусæ».
Дони хъаз, аргъауи «Паддзах Салтани аргъау». Тикис, ар127

гъауи «Тикис цулухъти» æма у.и.
Гъ. Цæрæгойтæ си сæхе куд дарунцæ?
С. Цæрæгойтæ сæйраг архайгутæн анхос кæнунцæ. Сæ
еугур фæндонтæ æнхæст кæнунмæ дæр цæттæ æнцæ.
Алæмæти дессæгтæ кæнунцæ!
Гъ. Цардиуагæ æвдесæг аргъæуттæй рахизтан «æримист»
æма «фантази»-он аргъæуттæмæ. Уотæ сæ цæмæ хонæн?
С. Еци аргъæутти дессаги æнахур цаутæ æрцæуй, архайгутæ
еститæ фестунцæ!
Гъ. Нуртæкки уин фадуат уодзæй бацеу-бацеутæ
базонунмæ. Сумах син сæ базонун берæ ку уарзетæ.
Тикис устур лæгхуарбæл куд фæттухгиндæр æй?
Ци фестадæй лæгхуар аргъауи «Тикис цулухъти».
Щелкунчик æцæгæй ка адтæй? (Паддзахи фурт).
Фея мистити цитæ фестун кодта аргъау «Золушки»?
(Бæхтæ).
пушкини аргъауи къняз Гвидон ци фестидæ æма цæмæ?
(Саскъæ.)
Аргъау «Алени деденæг»-и кæрон Гъунтъуз Мамо ци
фестадæй? (Зæрдæхæлар лæхъуæн.)
Цъæх берæгъ ци фестидæ, Иван-царевичæн ку анхос
кæнидæ, уæд?
(Бæх, Жар-Птица.)
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нуртæккæ хузæ кæнун райдайдзинан. Алке дæр уи
равзарæд æ уарзон аргъау æма уарзондæр архайæги.
Фал бал, уой размæ еума хатт рафæлхатæн. Аргъауи
архайæг ун ке бон æй?
С. Адæни, сирдти, мæргъти, кæсæлгити, сауæнгæ хъæбузтæ
æма биндзити уæнгæ. Мæнæ аргъæуттæ «Дюймовочка»
æма «Муха-Цокотухи» ку адтæнцæ. Фæууй ма æнахур
архайгутæ дæр.
Гъ. Зæгъайтæ сæ.
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С. Кæфхъундар, Кощей, Бабæ-Яга, Лещий, Кикимора, Водяной, уæйуг, Циклоп.
Гъ. Сабийтæ, рагъуди кæнайтæ, ке ма?
Аргъæутти алцидæр райгас уй, алцæмæ дæр ес
æнкъарунадæ, дзорун сæ бон æй, багъæуаги архайгути
цори æрбалæуунцæ.
Æрхæсайтæ дæнцæг.
С. Аргъæутти дзорунцæ: дунгæ, мæйæ, фæткъу, пец,
гъæдæ, цæугæдон, деденгутæ æма у.и.
Гъ. Гъо, етæ фæуунцæ аллихузон бæлæхтæ, æрдзон тухтæ,
æрдзæ æхуæдæг – æ зайæгойти æма цæрæгойти дуйнетæ.
Удта ма предметтæ дæр: айдæнæ, къæндонæ, гъосин,
тæбæгътæ, рæзæ æма халсартæ. Еузагъдæй, алцидæр!
Сабийтæ, мæ зæрдæ дарун, ка уи ци хузæ кæнуй, циуавæр
аргъау æма архайæги, уой ке равзурстайтæ, уобæл.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Куд хуæздæр æй исхузæ кæнæн? Гъæйдæ, рагъуди
кæнæн.
С. Аргъауæн равзарун гъæуй æ тæккæ сæйрагдæр æма
дессагдæр рауæн, кæцими æ архайæг ести уавæри бахауй. Аргъауи архайæги хузæ æгас тъафæбæл исхузæ кæнун
гъæуй, æ зæрдихатт ин бавдесгæй – хæларзæрдæ æй æви
фудзæрдæ.
Гъ. Хузæ кæнæн.
Сабийтæ хузæ кæнун райдайунцæ. Гъонбæлгæнæг сабийти разæнгард кæнуй, цæмæй аййевадон фæлгонцади
фæрæзнитæй пайда кæнонцæ, архайæги аргъауон
сорæтбæл косгæй.
24-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, ацибон уæ уарзон аргъæуттæ æма аргъæутти
архайгути хузтæ кæндзинайтæ.
Хузæ кæнунмæ ци аргъæуттæ равзурстайтæ, уони берети раги ниффинстонцæ, фал сæ уæддæр еугурей дæр
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лæдæрунцæ. Абони, уони аргъаугæй, алке бон дæр æй æ
фарстатæн дзуæппитæ иссерун. Уомæн æма си аргъауи хузи
æвдесунцæ адæни берæвæрсуг цардиуагæ – сæ куст, сæ
кæрæдземæ зæрдæдаруни рахаститæ, еузæрдиуондзийнадæ,
нивæ æма рисхъи æнахури фæззелæнтæ.
Еци лæдæруйнæдтæ æма фæткитæ ба, æнзтæ рацæугæй
дæр, уотæ хъæбæр нæ раййевунцæ.
Гъæйдæ, нæ дзубандитæ раст ке æнцæ, уой исбæрæг
кæнæн! Мах циуавæр аргъæутти туххæй дзурдтан?
С. Фæстаг ахури усми мах дзурдтан цардиуаги, цæрæгойти
æма алæмæтон имист аргъæутти туххæй.
Гъ. Нур мин уæ бон зæгъун æй уарзондзийнадæ, амонд
æма еузæрдондзийнади туххæй кæми дзорунцæ, уæхæн
аргъæуттæ.
С. «Золушка», «Спящая красавица», «Василиса Прекрасная», «Алени деденæг» æма у.и.
Гъ. Уони «романтиконтæ» хонунцæ, уомæн æма си
æвдесунцæ, куд гъæуай кæнун гъæуй уарзони, бæлахæй куд
ервæзун гæнгæ æй, куд тохун гъæуй уарзондзийнадæбæл!
Цæбæл фæуунцæ романтикон аргъæуттæ?
С. Еци агъæуттæ арæхдæр рахецæн унцæ игъæлдзæг
киндзæхсæвæрæй, уотæ дæр ма си фæззæгъунцæ:
«Фингитæ хуæрдæ æма ниуæзтæй тастæнцæ, ду дæр ма
уоми ку адтайсæ».
Гъ. Байзадæнцæ ма «цаутæ æма бæлæхти» аргъæуттæ. Куд
зонетæ, уотемæй цийфæнди адæймаги царди дæр дессаг
æма æнæнгъæлæги цаутæ æрцæуй. Зæгъайтæ ауæхæн цаути аргъæуттæ.
С. «Буратини цаутæ», «Незнайки цаутæ», «Алисæ алæмæти
бæсти», «Дууадæс мæйи», «Морозко», «Руслан æма
Людмилæ», «Паддзах Салтани аргъау» æма æнд.
Гъ. Еци аргъæутти цитæ цæуй?
С. Аци аргъæутти архайгутæ бахаунцæ æнахур уавæрти,
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дессаг æма æнахур бавзаруйнæгтæ сæмæ фенгъæлмæ
кæсуй.
Гъ. Фал еугур зинтæ бавзаргæй, аргъауи куд фæууй, уотæ,
сæ кæрон хуарз фæууй! Мæнмæ гæсгæ, цаутæ æма бæлæхти
аргъæуттæ биццеутæ фулдæр уарзунцæ. Сæхуæдтæ æй
зæгъæнтæ, уотæ æй æви нæ?
С. Æз берæ уарзун, кæрæдзей кæми фæссорунцæ,
скъæфтитæ æма дæвдитæ кæми фæууй, уæхæн аргъæуттæ.
Аргъауи бæгъатæр ба æ лæгигъæдæ, зунд æма хъаури фæрци, куд фæййервæзун кæнуй, æ бæлахи бахауæг
лимæнти.
Гъ. Æма тæрсгæ нæ фæккæнетæ? Фудмиутæ, дæвдтитæ,
марг донбæл никкæнун – етæ уæззау фудрæкæндтитæ
æнцæ!
С. Еуæй-еухатт, архайгутæн ку фæттæрсæн, уæд. Фал æй
фæззонæн, аргъауæн æ байдауæн дзæбæх ке уодзæй, уой.
Гъ. Аргъæуттæ цæбæл ахур кæнунцæ?
С. Уæхæн аргъæуттæ ахур кæнунцæ лæгдзийнадæбæл,
æдарст унбæл, зинтæн фæразунбæл.
Гъ. Сабийтæ, дессаг ба ма ци æй. Мах дзурдтан алли дзаманти, аллихузон адæни хаттити æргъудигонд аргъæуттæбæл:
уруссæгтæ, дигоронтæ, французаг, украинаг æма си бафеппайдтан – сæ архайгутæ дæр æма сæ архайгути миутæ дæр
æмхузонгомау ке æнцæ, уой.
Адæн берæ ке уарзунцæ, фæнзуйнаг ка æй, еци
растдзийнадæбæл тохæг архайгутæбæл цитæ финсунцæ?
Сæ минеугути æууæлтæ син зæгъайтæ.
С. Æнцæ æндиуд, нифсхаст, бæгъатæр, фæлмæнзæрдæ,
игъæлдзæг æма у.и.
Гъ. Æма уæд, аргъæутти фесинмæ архайгутæмæ ба
циуавæр минеугутæ ес?
С. Етæ æнцæ мæнгард, хинйнæйдзаг, æгъатир, зудæ æма
æдзæст уарзон.
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Гъ. Гъæйдæ, нур ба байгъосæн, аргъæуттæ финсгутæ
аргъæутти архайгутæбæл цитæ финсунцæ, удта фæууинæн,
хузгæнгутæ сæ хузти куд бавдесунцæ хæларзæрдитæ æма
фудгæнгути æма сæ рабардзинан.
Гъонбæлгæнæг бакæсуй аргъауи литературон сорæт
кæми ес, уæхæн скъуддзаг æма ин бавдесуй æ иллюстраци дæр. Сабийтæ, аргъаумæ игъосгæй, кæсунцæ хузæмæ
æма барунцæ литературон сорæти ниффинст, аййевадон
фæлгонцади хæццæ.
Гъ. Сабийтæ, æз уин нуртæккæ бакæссæнæн аргъауæй
еу архайæги туххæй скъуддзаг, сумах ба базонетæ,
хæларзæрдæ æй, æви фудзæрдæ æма ма зæгъетæ, циуавæр
дзурдтæй бæлвурдгонд æй, уой дæр.
Гъонбæлгæнæг аргъæуттæй (уæнтæ А.С. Пушкини дæр)
скъуддзæгтæ кæсуй, кæцити архайæгæн зæрдæмæдзæугæ
сорæт ес. Сабийтæ архайæги базонунцæ, гъонбæлгæнæг ба
сæмæ архайæги хузæ (иллюстраци) бавдесуй.
Гъ. Гъæйдæ, нур ба æркæсæн, хузгæнæг æй цæхæн
мадзæлттæй бавдиста. Циуавæр детальтæ равзурста?
Цæхæн хуарæни хузтæй испайда кодта?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, аргъауи медес нæ зонгæй, айдагъ
хузæмæ гæсгæ базонун æнгъезуй, архайæг зæрдæхæлар æй
æви фудлæг, уой?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мадта уæд бавзарайтæ архайæгæн æ хузæмæ гæсгæ
«цъухæй дзоргæ» портрет исаразун. Байархаетæ, цæмæй
æ хузи агкаг уа, уобæл. Уой фæсте ба æй аргъауи тексти
хæццæ рабардзинан æма базондзинан, базудтайтæ æй æви
нæ, уой.
Сабийтæ хузæмæ гæсгæ исбæлвурд кæнунцæ, æнæзонгæ
аргъауи архайæг ци гун æй, уой. Гъонбæлгæнæг ба син
архайæги туххæй, аргъауæй бакæсуй скъуддзаг.
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Гъ. Мах фæууидтан, аргъæуттæн конд, дессаги
иллюстрацитæ. Уæ зæрдæмæ фæццудæнцæ? Цæмæ гæсгæ?
С. Хъæбæр рæсугъд конд æнцæ удта аллихузæнттæ!
Гъ. Зæгъун гъæуй уой, æма фудмиутæ гæнæг архайгутæ
дæр тæрсунгæнæнти хузæн нæ ’нцæ, уомæн æма сæ
хузгæнæг ходæгтæ искодта! Уотæ æй?
Кощей Бессмертный, Бабæ-Яга кенæ зихъир дæндаг цъæх
берæгъмæ ку фæккæсетæ, уæд тæрсгæ фæккæнетæ?
С. Нæгъ! Мах си æппундæр нæ тæрсæн!
Гъ. Нур ба фæстаг ахури усми ци иллюстрацитæ кæнун
райдæдтан, уонæбæл идарддæр косæн.
Сабийтæ хузтæбæл косунцæ. Гъонбæлгæнæг си алкедæр
разæнгард кæнуй, цæмæй аййевадон фæлгонцади
мадзæлттæй пайда гæнгæй, аргъауон фæлгонц ирд
бавдесонцæ.
Гъ. Сабийтæ, мультикти удта аргъæутти киноти архайгутæ
алкæддæр еститæ фæммурхунцæ æма фæдздзорунцæ.
Сценитæ æма уавæртæ раййевунцæ æма сюжетмæ гæсгæ
рабæрæг уй: ка си æй зундгин, ка ба – гъæла, ка – фудлæг
кенæ бæгъатæр. Уотæ нæ ’й?
Киунугути алцидæр: цаутæ æма архайгути миутæ,
тъафæгай, лæмбунæг финст фæуунцæ. Æма уæд ...
С. Ами дæр алцидæр бæрæг фæууй.
Гъ. Нуртæккæ аргъауи хузæ кæнетæ. Еунæг хузи медæгæ
æй куд бавдесун æнгъезуй? Уæ бон ку нæ ’й, цæмæй уæ
хузи архайгутæ æнæнгъæлæги исдзоронцæ! Ци киндæ уа?
Аргъæутти архайгутæ хузти медæгæ зæрдæхæлар, рæсугъд
æма мæстгун ке фæуунцæ, е хуарæнти хузти фæрци
фæууй.
Хæнхитæ – цæхгæртæ кенæ тасагитæ, имон.
Алфанбулайтæ, зæгъæн, тар гъæдæ кенæ рæсугъд галауан
дзæгæркалæ рæзбуни хæццæ.
Гъ. Хузти циуавæр детальтæ кæндзинан?
С. Аргъауи рæсугъд сюжети гъæуй хор, деденгутæ,
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мæргътæ æма рæсугъд æрдзи хузтæ кæнун. Æнкъард ку
уа, уæдта – тар мегътæ, сор деденгутæ, къæдзæ-мæдзæ
бæлæстæ, хæлауртæ æма урути!
Гъ. Хъæбæр хуарз! Раст айтæ. Мæнмæ гæсгæ, нæ равдистæн
дзæбæх хузтæ искæндзинайтæ!
Сабийтæ, гъæйдæ, еума хатт нæ зæрди æрæфтауæн сабийти
киунугути тæккæ зундгонддæр иллюстраторти. Етæ æнцæ:
Юрий Васнецов, Евгений Чарушин, Татьянæ Мавринæ,
Владимир Канашевич.
Гъонбæлгæнæг аци хузгæнгути иллюстрацитæ æвдесуй.
Гъ. Сабийтæ, нур ба, киунугути хузтæмæ кæсгæй, уæ
зонгæ хузгæнгути куститæ базондзинайтæ сæ хузфинсти
уагæ (манермæ) гæсгæ.
25–26-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Дзæнгъа зумæг»
Темæ: «Метин паддзахи уоси галауан»
Нисан: – Арфдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ зумæги
афони туххæй. Уæлдай лæмбунæгдæр гъос æрдарун
зумæгон æрдзи рæсугъддзийнадæмæ, æ пейзажти
поэтиконадæмæ.
Бадæдæрун син кæнун æрдзи уавæртæ, цаутæ, зонунадон æма поэтикон-сорæтон хузи куд æнкъаронцæ.
–
Активондæрæй
ирæзун
кæнун
фантази,
æримисунадæ æма сорæтон гъудикæнунадæ (æрдзæ
æнкъарунадæ, зумæги фæлгонц æвдесæг, фантазион,
фæсномуг (аллегорион) архайгути фæрци).
– Гъонбæл сæмæ кæнун рæсугъдади лæдæрунадæ,
куд уинонцæ æрдзи рæсугъддзийнадæ æмæ æ аллибони поэтикон фæлгонцадæ.
Сабийти разæнгард кæнун, цæмæй æрдзæ уарзонцæ
æма ’й гъæуай кæнонцæ. Сæ исфæлдистадæн ба си
нифсдзийнадæ куд есонцæ.
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Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Фæсномуг архайгути сорæттæ кæнуни арæхстдзийнæдтæ
фæлтарун (Метелицæ, Метин паддзахи уосæ, Зумæги –
зумæг æма æнд.) удта æримист архитектурон азгъунстити
(Метелици азгъунст, Метин паддзахи уоси галауан æма у.
и.).
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ
Хуарæни хузæ æнкъарунади ирæзт – урухдæр кæнун уазал
хуарæнти хузти фæлгъузтæй. Хуæздæр уидæ кусти аллихузон хуаруни мадзæлттæй пайда кæнун: фæйнæхузон хурст
тегътæ, минкъий цъæппитæ, тæмæнхурст æма у. и.
3. Композици
Тъафæбæл бавдесун дзæнгъа – ехин галауани хузæ кенæ
аргъауи азгъунст æд архайгутæ – аргъæутти фæсномуг архайгути – зумæги нисанеуæгти.
Косæн фæрæзнитæ: æвзаргæ (гуашь, мудадзин мелтæ, акварель, фломастертæ).
Хузфинст: хузкæнунадон. Хузфинсти уагæ – ехин галауанти рæсугъд хузтæ æма зумæг æвдесæг – æримист аргъæутти
сорæтти ирд конд хузтæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: зумæгон æрдзи хузтæ (хузиститæ).
Хуæнхаг дзæнгъай минкъий къæрт. Хуæнхаг дзæнгъай ювелирон конд. Глобус. Ехсæттæг науæ, айсберг, тюлентæ æма
китти хузтæ (хузиститæ). Рæсугъд галауантæ, азгъунститæ
æма ехин скульптурити хузтæ.
Ехсæттæг науи капитан Кучити Юрий хузист. Мети
тъæфилти хузтæ. Гæгъæдийæй лухгонд мети тъæфилтæ.
Халасæмбæрзт къалеу. Æмдзæвгитæ зумæгон темæбæл,
кæцити поэттæ исаразтонцæ фæсномуг сорæттæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, гуашь 12 хузи, палитрæ,
цъæпотæ (минкъий æма устур), дони къос, къохсæрфæн,
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фломастертæ 1 хузи кенæ мудадзин мелтæ æма акварель.
25-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, нуртæккæ уæ зæрдиуагæ Нæуæг анзмæ
æнгъæлдзауи хузæн æй. Нæуæг анз устуртæн дæр æма
минкъийтæн дæр æй, сæ тæккæ уарзондæр æма дессагдæр
бæрæгбон, кæций нин лæвар кæнуй зумæг! Уæ бон зумæги
туххæй, ци зæгъун æй?
Сабийтæ цубурæй фæлхатунцæ зумæги сæйрагдæр
минеугутæ.
С. Зумæги дæргъцæ æй æртæ мæйи – цæппорсе, æнсур
æма комахсæн. Етæ анзи тæккæ уазалдæр мæйтæ æнцæ.
Æндегæй уазал фæууй, фæууаруй мет. Зумæги æрдзæ
фунæй фæккæнуй æма у. и.
Гъ. Етæ еугурæй дæр зумæги еумæйаг минеугутæ æнцæ.
Гъонбæлгæнæг гъæуама сабийтæн, куд хузгæнгутæн, уотæ
балæдæрун кæна, ци игъауги дæр ес наукон-зонунадон æма
аййевадон – сорæтон лæдæруйнæдтæй.
Гъ. Мæн фæндуй, цæмæй мин мæ фарстайæн дзуапп радтайтæ, кæци поэттæ, аргъæуттæ финсгутæ æма
хузгæнгутæмæ дæр хауй. Зумæг цæхæн æй?
С. Уазал, гъизт, метгун, рæсугъд, алæмæтон æма у. и.
Гъ. Дзурд «Зумæг» уин цæбæл дзорæг æй? Ци нисан
кæнуй?
С. Зумæг анзи афонæ æй.
Гъ. Сабийтæ, арæх аргъæуттæ æма æмдзæвгити адæни
кенæ цæрæгуодти минеугутæ «радтунцæ» анзи афæнттæ
цаутæ кенæ æрдзи бæлæхтæн. Аци куст кæнун уæлдай
фулдæр уарзунцæ, æма син уайгæ дæр кæнуй, поэттæ æма
аргъауфинсгутæ. Етæ син радтунцæ дзоруни, архайуни,
æнкъаруни, алæмæти дессæгтæ кæнуни бартæ, цæмæй си
аргъауон сорæттæ исаразонцæ. Мах сæбæл, аргъæуттæмæ
кæсгæй, дзурдтан.
(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 13 теми, 23-24 ахури
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усмитæмæ).
Гъ. Æма син уæд дунгæ бурдæн фестуй. Ехæн ба – Уазал –
Сурх фий баба. Мет ба – рæсугъд, кафагæ рæуæг…
С. Тъæфилтæ.
Гъ. Зумæги æфсийнæ исуй…
С. Метин Паддзахи уосæ!
Гъ. Зумæги хæццæ баст, аргъауон сорæттæ ма циуавæртæ
зонетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæйдæ, дæнцитæмæ байгъосæн.
Æз уин зумæги туххæй æмдзæвгитæй минкъий скъуддзæгтæ
дзордзæнæн. Сумах ба, цалдæр рæнгъемæ байгъосгæй,
базонетæ, поэт ци зæгъунмæ гъавта, уой:
Бурдæн – дунгæ, арв æхгæнуй,
Метин тъæфилти зелуй.
Сабиййау æргом никкæуй,
Кенæ сирдау банеуй.
А.С. Пушкин
Гъ. Ами поэт ке сорæт исаразта? Радзорайтæ ибæл еститæ.
Поэт бурдæни ке хæццæ баруй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мæнæ ма нигкидæр:
Тингун кæнуй нæ зумæг,
Æ кæрон дæр хæстæг æй.
Æрбацудæй цъæх уалдзæг,
Зумæг тургъæй фæллигъдæй.
			
Ф.И. Тютчев
Гъонбæлгæнæг зумæги туххæй æмдзæвгитæ дзоруй,
кæцити фæсномуг (аллегорион) сорæттæ пайдагонд
цæунцæ. Сабийтæ се ’нкъарæнтæ дзорунцæ.
Гъ. Цæмæй аргъауон, поэтикон сорæт рæсугъддæр рауайа, уой туххæй испайда кæнунцæ сæрмагонд, æппæлон
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дзурдтæй!
Гъæйдæ, мах дæр си бавзарæн испайда кæнун. Мæнæ,
зæгъæн, мети туххæй ци зæгъун æнгъезуй?
С. Мет уаруй, кæлуй, хауй, æмбæрзуй, хъис-хъис кæнуй,
тайуй, зелдогъ кæнуй, цæхæртæ ама тæмæнтæ калуй æма
у. и.
Гъ. Мет цæхæн æй?
С. Мет æй æрттевагæ, цæхæркалæ, уорс-уорсид, хæмпос,
хириз, рæуæг, хъис-хъисгæнагæ, уазал, нихæсагæ æма у. и.
Гъ. Цæй хæццæ æй рабарун æнгъезуй?
С. Цъоппи пъæстути, зæнхæ æмбæрзæн уорс гъæдздзоли
хæццæ æма у. и.
Гъ. Уинетæ, айдагъ мети туххæй дæр нæ бон цæйбæрцæ
рæсугъд дзорун æй!
Сабийтæ, зумæг ма хрусталон цæмæ фæххонунцæ? Куд
гъуди кæнетæ? Нуртæккæ æй базондзинан! Уой туххæн
уин цидæр æрбахастон.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй хуæнхаг дзæнгъа дори
къæрт æма ювелирон дзаумау-къохдарæн. Къохдарæн
фæлуст æй, æ тегътæ лигъзгонд кæмæн æнцæ, уæхæн
дзæнгъайæй. Дзæнгъа дори къæрт æма къохдарæнмæ
сабийтæ лæмбунæг æркæсунцæ.
Гъ. Сабийтæ, ес мæмæ дзæнгъа дори къæрт æма къохдарæн.
Къохдарæн æй дзæнгъа дори хæццæ. Уæ зæрдæмæ цæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хрусталь (дзæнгъа) æй, хори тунтæ æ медæгæ кæмæн
фæгъгъазунцæ, уæхæн авгææнгæс минерал. Мах – Кавкази
хуæнхти дæр ес. Гъуди ма кæнетæ, æрæги ин æ кой кодтан?
С. Хетæгкати Къ. хузæ «Сабийтæ – хурдасгутæ»-бæл
ку дзурдтан, уæд хуæнхаг дорти дзæнгъатæ ка агурдта,
уони кой кодтан. Еци сабийтæ къæбæр исамал кæнунмæ,
хуæнхаг дорти дзæнгъатæ, æрцæуæг адæнæн, æхцабæл
æййивтонцæ.
138

Гъ. Дзæнгъайæн æ бакаст цæхæн æй?
С. Æй хъæбæр, рæсог, авги æнгæс.
Гъ. Æ тегътæ ин ку ислигъз кæнунцæ, удта цæхæртæ искалуй! Мæнæ атæ.
Гъонбæлгæнæг ювелирон æгъдауæй исрæсугъдгонд хуæнхаг
дзæнгъа æвдесуй. Сабийти гъос æрдаруй, дзæнгъа рохсмæ
тæмæнтæ куд калуй, уомæ.
Гъ. Хори тунтæ æ рæсог æма лигъзгонд тегъти ку бацæунцæ,
уæд пурх-сæститæ фæуунцæ. Дзæнгъай еугур сератæ ба
рæсугъд тæмæнтæ искалунцæ! Уинетæ сæ?
С. Гъо, æнæуагæ рæсугъд æнцæ!
Гъ. Кæд хуæнхаг дзæнгъа дорбæл нимад нæ ’й, алмази хузæн, уæддæр си æ рæсугъддзийнади фæрци ювелирон кустуæтти къохдарæнтæ, гъосицæгтæ æма бурусгитæ
кæнгæй пайда кæнунцæ.
Уомæ гæсгæ, арæх, ести кæдзос æма рæсоги рабарунцæ
дзæнгъай хæццæ. Зæгъæн, фæззæгъунцæ «Хрусталон
уæлдæф», «Хрустали хузæн рæсог дон».
С. Ес ма хрусталон вазитæ æма цирагъдартæ (люстритæ)
дæр.
Гъ. Раст айтæ. Хуæрзгъæдæ, рæсог, лигъз тегътæ, авгæй
конд дзаумау дæр хрусталон хонунцæ.
Гъ. Сабийтæ, мах зумæги туххæй дзурдтан. Хрусталь имæ
ци барæ даруй. Æ дессаги кæдзос, рæсогдзийнадæ æма
æрттивдæй ма уин аци дор уæ зæрди ци æрæфтауй? Цæй
хузæн ма æй?
С. Кæдзос ехи къæрттити, ехти, ехиндзæгти.
Гъ. Ех ба ци æй? Цæхæн æй?
С. Ех æй уазал ниссæлæг дон. Дон рæсог ке æй, уомæ гæсгæ,
си уазал зумæги ци ехтæ, ехиндзæгтæ æма ехи къæрттитæ
рауайуй, етæ дæр хрустали хузæн рæсог фæуунцæ.
Гъ. Сабийтæ, нур базудтайтæ, зумæг хрусталон цæмæ
фæххонунцæ, уой?
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Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Дон æма ех цæмæй хецæн кæнунцæ?
Хуæздæр уидæ сабийтæмæ дон æма ехи къæрт бавдесун.
С. Дон æй лигъз, фæлмæн тæнгъæдæ, нæ ин ес формæ.
Ех ба æй хъæбæр, уазал, ес ин формæ. Къохмæ райсун æй
æнгъезуй.
Гъ. Ех æцæгæйдæр федар æма хъæбæр æй. Зумæги си аллихузон сирдтæ æма адæни гуртæ ислух кæнунцæ. Ис-си
аразунцæ, бацæун кæмæ æнгъезуй, уæхæн ехин галауантæ
æма гæнахтæ. Етæ сæ рæсугъддзийнадæй æгас зумæги
дæргъци адæни зæрдитæ фæррохс кæнунцæ. Уалдзæги
æрбацуди ба гъармæ тайун райдайунцæ.
С. Мæнæ метин киндзи (снегурочки) хузæн ...
Гъонбæлгæнæг сæмæ ехин гуртæ бавдесæд.
Гъ. Сабийтæ, абони уæ цæститæбæл рауайун кæнетæ
зумæги аргъауон сорæт æма ин æ хузæ искæнетæ. Уæд
метин Паддзахи уосæ, кенæ Метдумугъи, уодта зумæгæн
æхе дæр æнгъезуй искæнун! Кæци уæмæ дессагдæр кæсуй,
уой равзаретæ. Минкъийдæртæ ма ку адтайтæ, уæд зумæги
портрет хузæ кодтан.
(Кæсæ астæугкаг къуари 8 теми, 12 ахури усмæмæ.)
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Кæд еци сорæттæ уæ цæститæбæл рауайун кодтайтæ,
уæд син сæ цæрæнуæттæ базонун дæр уæ бон æй. Уотæ нæ
’й?
Цæхæн цæрæнуат син бæззуй? Фондзуæладзугон? Ниллæг
хæдзарæ?
С. Кæд Метин Паддзахи уосæ æй, уæд гъæуама цæра, куд
æмбæлуй, уотæ рæсугъд гæнахи кенæ галауани!
Гъ. Мæнæ паддзæхтæ цæхæнтти фæццæрунцæ, уæхæни!
Гъæйдæ, æрсæмæ кæсæн.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй дессаги рæсугъд
архитектурон азгъунститæ – гæнахтæ, галауантæ,
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хæдзæрттæ. сæ гъос син æрдаруй азгъунститæ ци конструктивон æма декоративон детальтæ (колдуæрттæ,
мæсгутæ, къæрæзгитæ) рæсугъд кæнунцæ, уонæмæ.
Æнгъезуй, сорæт бавдесунмæ ка бæззуй, уæхæн нуриккон
азгъунститæ бавдесун дæр.
Гъ. Æма кæд сæхуæдтæ метин æнцæ, æма метин бæсти
цæрунцæ, уæд гъæуама хумæтæги дорин хæдзæртти ма
цæронцæ, фал ...
С. Ехин гæнахтæ æма галауанти.
Гъ. Æма син уæд сумах исхузæ кæндзинайтæ, ехæй арæзт,
алæмæти рæсугъд-хрусталон галауан.
Æ бакаст цæхæн уодзæй? Рæсугъд гонд цæмæйти уодзæй?
С. Гъæуама устур ехи къæрттитæй арæзт уа. Е ’срæсугъди
фæлуст ба – ехтæ, ехиндзæгтæ, тъæфилтæ æма минкъий
кристаллтæй.
С. Метин Баба кенæ Метин Киндзæн ехин хæдзарæ
искæнун æнгъезуй?
Гъ. Бæгудæр, æнгъезуй. Æрмæст æй хъæбæр рæсугъд
искæнæ!
Равдесайтæ, цæхæн хузтæ кæнетæ.
С. Æз Метин Паддзахи уоси хузæ искодтон. Æ галауанмæ,
æртæ уорс бæхи ке ласунцæ, уæхæн цонæгъи цæуй!
Мæн хузи ба Метдумугъ арвбæл мет алли æрдæмитæ калуй, кæцитæ ин æ ехин галауанбæл рæсугъд тъæфилтæй
хаунцæ æма у.и.
26-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах ацибон идарддæр дзордзинан, зумæги
хæццæ баст цидæриддæр ес, уони туххæй. Зумæг иннæ
анзи афæнттæй цæмæйти хецæн кæнуй?
С. Зумæги уазал фæууй. Фæууаруй мет. Алфанбулай
алцидæр ниссæлуй.
Гъ. Æцæгæйдæр, зумæги уазалæй алцидæр ниссæлуй!
Къæвдай æртæхтæбæл ци æрцæуй?
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С. Мети тъæфилтæ си рауайуй. Уомæ гæсгæ, зумæги къæвда
нæ фæууаруй, фал мет.
Гъ. Къæвдай æртæхтæ æма мети тъæфилтæй ци игъауги
дæр ес?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Айдагъ салд къæвдадонæй ехтæ не ’нтæсуй! Фиццаг
æрбауазалти еугур хъумтæ æма минкъий цæугæдæнттæ
дæр ниссæлунцæ.
Еугур цæдтæ æма цæугæдæнтти дæр ех нимбæрзуй. Уомæ
гæсгæ, зумæги кæсалгдзаутæ кæсалгæ ахæссунмæ ех
ницъцъæстæ кæнунцæ.
Æма кæсалги хабар ба куд фæууй? Зумæг ин уазал нæ
фæууй?
С. Бæзгин ехи буни хъæбæр уазалти дæр гъар фæууй.
Гъ. Уазал æ ех æй, зумæгон мæйти устур, наудзæуæн
цæугæдæнтти дæр никъкъулумпи кæнуй. Цæгати денгизтæ
ку ниссæлунцæ, науити ба цæун ку фæгъгъæуй, уæд сæмæ
æнхусмæ фæззиннуй сæрмагонд ехсæттæг науæ. Ехсæттæг
науæ æ федар реуæй, ехтæ ниппурх гæнгæй, хумæтæги
науитæн фæндаг ракъæрт кæнуй. Байгъосайтæ аци дзурдмæ
ех ... сæттæг.
С. Дууæ хайемæй конд æй – ех æма сæттунæй.
Гъ. Уотæ æй. Уонæй цæуй науи ном дæр. Æ багъуди кæнун
дæр æнцон æй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй арктикон ехсæттæг науи хузæ.
Гъ. Е сæ разæй ехтæ сæтгæ фæццæуй. Æ фæсте цæуæг
наутæн ба, ехти æхсæн донвæд ниууадзуй.
Цæмæй æй зонайтæ, берæ æнзти дæргъци, цæгати цæуæг,
тæккæ устурдæр ехсæттæгутæй еуей капитан адтæй не
’мзæнхон – Кучити Юрий.
Гъонбæлгæнæг бавдесуй капитани хузæ.
Гъ. Еу хабар уин радзорон, еугур газеттæ дæр ибæл
финстонцæ, æвдистонцæ ’й телевизорæй дæр. Еухатт
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мадæ гайа (кит) æ бæдоли хæццæ ехбæл байзадæнцæ, сæ
бон рацæун нæбал адтæй! Сæ алфанбулай дон уайтагъд
ниссалдæй æма бæлахи бахаудтæнцæ. Берæ бæстити
адæн сæ гъос дардтонцæ аци цаумæ. Сагъæс кодтонцæ, ци
амалæй сæ фæййервæзун кæнун æнгъезуй, уобæл. Сауæнгæ
ма сæмæ космосæй дæр æнгæс дардтонцæ. Мадæ гайа æма
бæдолæмæ рарвистонцæ ехсæттæг науæ. Е син ехти фæндаг
ракъæрт кодта æма сæ уотемæй фæййервæзун кодта. Гъе,
уæхæн цаутæ дæр цæгати æрцæуй!
Сабийтæ, киттæ ехи бунти цæмæннæ рандæ ’нцæ?
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй китти хузтæ.
С. Киттæ денгизон цæрæгойтæ æнцæ. Етæ дæр уæлдæфæй
уолæфунцæ æма уомæ гæсгæ океани уæлцъарæ фæннакæ
кæнунцæ. Рæстæгæй-рæстæгмæ ба исолæфунмæ донæй
искæсунцæ. Гъе, уомæ гæсгæ, ехти бунти сæ бон иннæ
кæсæлгитау накæ кæнун нæ ’й.
Гъ. Нæ планетæбæл анзи дæргъци гъизт уазалтæ кæми
фæууй, уæхæн рауæнтæ дæр ес. Еци рауæнтæ æнцæ идард
цæгат æма хонсари – Зæнхи цæгæтон æма хонсарон полюсти.
Гъонбæлгæнæг еци рауæнтæ глобусбæл æвдесуй.
Гъ. Етæ æноси мет æма ехæй æмбæрзт ке фæуунцæ, уомæ
гæсгæ сæ ехин æдзæрæг будуртæ хонунцæ. Океани устур
ех денгизи цæхъæлттæй бафехсуйуй æма си рæстæгæйрæстæгмæ устур къæрттитæ рахауй, кæцитæ денгизи
цæхъалти хæццæ рандæунцæ. Уæхæн ехтæ айсбергтæ
хонунцæ. Еуетæ си æнæуагæ устур фæуунцæ, науæй дæр
устурдæр, мæнæ къæдзæхи æстæ. Айсбергæн æ фулдæр хай
дони бунæй зингæ дæр нæ фæккæнуй. Денгизи цæхæлттæ
айсберги дони ратæрæ-батæрæ ке фæккæнунцæ, уомæ
гæсгæ син науи хæццæ кæрæдзей никъкъуæрунæй тæссаг
фæууй.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй айсберги хузæ.
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Гъ. Ехтæ æма айсбергти уæлсæр, сатæг уарзагæ тюлентæ,
моржтæ, пингвинтæ берæ уарзунцæ сæхе ерхæфсун.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй тюлентæ, моржтæ æма пингвинти хузтæ ехбæл.
Гъ. Сабийтæ, уинетæ, нæуæгæй ци берæ базудтан, зумæгæн
бартæ кæми ес, уазал ба æ куст кæми кæнуй, еци рауæнти
туххæй! Атæ нæмæ зумæги мæйти кæцæй æрбацæунцæ,
æма бабæй цæрунмæ кумæ цæудзæнцæ, махмæ ку уа ...
С. Уалдзæг, сæрдæ æма фæззæг.
Гъ. Сабийтæ, нур ба æркæсæн, фæстаг ахури усми ци хузтæ
искодтайтæ, уонæмæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн сæ хузтæ байуаруй, цæмæй сæ
кæронмæ искæнонцæ.
С. Мах нæ цæститæбæл рауайун кодтан Зумæг, Уазал,
Метдумугъ æма Бурдæни. Сæ хузтæ дæр уæдта кæмити
гъæуама цæронцæ, еци гæнæхтæ ма галауанти хузтæ дæр
искодтан.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Сабийтæ, уæ ехин гæнахтæ æма
галауантæ уин рæсугъд рауадæнцæ! Уогæ ба, кæми гъæуама
уонцæ? Аци галауанти цæргутæ ци рауæн цæрунцæ?
С. Цæгати – æноси метин бæсти. Зуймон гъæди метæй
æмбæрзт назути æхсæн. Аргъауон рæзбуни, æ салд
деденгутæ хрустали кристаллти хузæн кæмæн æнцæ, уоми!
Гъ. Æма кæд гъæди хузæ кæнæн, уæд гъæуама цæхæн уа?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй зуймон æрдзи рæсугъд хузтæ.
С. Бæрзонд назуй къалеутæ метæй идзаг кæми æнцæ,
бæлæсти еугур къалеутæ æвзестæхуз халасæвæрд кæми
æнцæ, еци æвецуг, метæмбæрзт гъæди.
Сабийтæмæ бавдесун æнгъезуй цæхгун дони тулд нæзий
къалеу. Уæхæн къалеу ку иссор уй, уæд ибæл цума халас рабадуй цæнхи кристаллтæ ’й уотæ фæддарунцæ.
Гъ. Уæ хузи гъæдæ кенæ рæзбуни хузæ нæбал бацæудзæй,
фал ма си кæд галауани рæбунтæ бунат байзадæй, уæд
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си æнгъезуй рæсугъд зумæгон назутæ, деденгутæ кенæ
бæлæсти хузтæ искæнун.
Сабийтæ, цæмæй уæ хузæ æцæг зумæгон уа, уой туххæй ин
ци нæ фагæ кæнуй? Куд гъуди кæнетæ?
С. Мет си нæ фагæ кæнуй. Гъæуй си исхузæ кæнун, арвæй
хаугæ, мети рæуæг, хæмпос æма æрттевагæ рæсугъд
тъæфилтæ!
Гъ. Гъæйдæ, мадта сæмæ дзæбæх æркæсæн, е ба сæ рæсугъд
исхузæ кæнайтæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй сæ форми арæзтитæ
аллихузон кæмæн æнцæ, уæхæн мети тъæфилтæ. Сæ
узорти кæндтитæмæ син лæмбунæг кæсунцæ. Сабийтæ
хузтæмæ æвзарунцæ, сæ зæрдæмæ хъæбæрдæр ци узортæ
фæццудæй, уони.
Гъ. Дессаг ба ци æй! Ахургæндтæ метитъæфилтæ
хорсодзæнæй касти фæсте, куд исбæрæг кодтонцæ, уотемæй
дууæ æмхузон узори кæбæл ес, уæхæн мети тъæфилтæ
нæййес. Алли тъæфилæн дæр ес æхе сæрмагонд, хецæн
узор! Тъæфилти хузтæ кæнæн.
Гъенур уæмæ æцæг метин паддзахадæ рауадæй!
Хъæбæр хуарз!
27–28-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Зумæгон ерхæфсæнтæ»
Темæ: «Спортивон гъæзтитæ». Царди феппæйдтитæ
æма фæууиндтити æнкъарæнти бундормæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Нисан: – Радзубанди кæнун зумæгон уолæфт æма æнæнездзийнадæн пайда хæссæг – зуймон гъæзтити туххæй.
Фæффулдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ зумæгон
спорти аллихузон хузтæй. Зуймон Олимпиадæ – алли
адæнихæттити æхсæн кадгин уавæри æнæхæран
спортивон еристæ.
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– Ирæзун кæнун феппайунадæ (адæймаги гурисконд,
æ тасундзийнадæ æма рæсугъд æзмæлдтитæ) æма
фæууинд зæрдæбæл бадарунадæ.
– Цæмæдес сæ кæнун спортмæ, аллихузон зумæгон
спортивон гъæзтитæмæ. Гъонбæл сæ кæнун цæрдæг,
хъаурæгин æма ерисмæ æмхиц унмæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæймаги гурæ цæугæ æма æзмæлдтидæ гæнгæй хузи
бавдесуни арæхстдзийнадæ фæлтарун (хоккеййæй гъазун,
къахдзонæгътæ æма лыжитæбæл гурун æма у.и.)
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæни
хузæй
бавдесун
хебарон
æзмæлдтити
игъæлдзæгдзийнадæ – хуарæнтæ ирд, хурститæ фæндон,
хузтæ ба нихмæвæрд (адæни гуртæ, сæ ирд хъæпбæлти,
уорс мети рагъбæл бæрæг дарунцæ).
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун цалдæр спортсменей гури хузтæ
еристи рæстæги кенæ сабийти хузтæ, гъæунги æзмæлгæ
гъæзтитæ гæнгæй.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ, кенæ хузгин
фломастертæ гуашон хуарæнти хæццæ.
Хузæкæнунадæ: графикон-ханххузон цъæппитæ хурстити
хæццæ.
Хузсиконди уагæ – схематикон, спортсменти гуртæ
бæлвурд архайд гæнгæй кенæ сабийти æзмæлдтитæ ести
гъазти медæгæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: спортсменти хузтæ (хузиститæ) зуймон аллихузон спорти хузти архайгæй (аййевадон гурд, хоккей,
къахдзонæгтæбæл гурун, биатлон æма æнд.). Стадиони
хузæ (хузист) болельщикти хæццæ, Олимпиаг гъæзтити
байгон æма рахгæд, Олимпиаг чемпионти хуæрзеугутæ
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есгæй.
Олимпиади бæрæггæнæн (символикæ).
Спорти темæбæл конд хузгæнгути хузти репродукцитæ
æма скульптурити хузтæ. 7–8-ай анздзуд сабийти конд
хузтæ спортивон темæбæл.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузгин фломастери, 12 хузи
гуашь, цъæпотæ (минкъий æма рæстæмбес), палитрæ, дони
къос, къохсæрфæн.
Рагагъонмæ куст
Сабийти хæццæ радзубанди кæнун дигорон зумæгон
бæрæгбæнæнтти туххæй. Раздæр сæ куд бæрæг кодтонцæ
æма сæ абони куд кæнунцæ. Радзорун гъæуй спорти аллихузон хузти туххæй. Сабийти гъос æрдарун гъæуй зуймон
гъæзтитæмæ.
27-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, æндегæй зумæг æй. Зумæг сабийтæн берæ
игъæлдзæгдзийнадæ æрбахæссуй. Уотæ ’й?
С. Гъо. Зумæги берæ бæрæгбæнттæ ес. Æрæги рафæндараст
кодтан зæронд анз æма бæрæг кодтан Нæуæг анзи æрцуд.
Елки рази Метин Бабай хæццæ игъæлдзæг гъæзтитæ кодтан.
(Кæсæ кæстæр къуари 7 теми 14 ахури усмæмæ, астæуккаг
къуари 8 теми 13 ахури усмæмæ, хестæр къуари 13 теми,
27–28 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Сабийтæ, ка уи зонуй, раги Дигорæмæ Нæуæг анз куд
бæрæг кодтонцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ ма зумæг цæмæ гæсгæ уарзунцæ?
С. Сабийтæн зумæг Метин Баба æма хæстæгутæ берæ
лæвæрттæ ракæнунцæ. Мет ку æруаруй, уæдта еугур
сабийтæ дæр тургъи фæгъгъазунцæ.
Гъ. Зумæги æндегæй хæтун æма æзмæлгæ гъæзтитæ кæнун
син пайда æнцæ.
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(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 8 теми 15–16 ахури
усмитæмæ.)
Гъ. Етæ сæ федардæр æма æнæнездæр кæнунцæ. Куд гъуди
кæнетæ, цæмæн?
С. Уазал уæлдæф ирд æма кæдзос æй. Нæ си ес микробтæ,
уомæ гæсгæ пайда æй.
Гъ. Циуавæр ерхæфсæн гъæзтитæ гæнæн фæууй зумæг
сабийтæн?
С. Мети къубулæнттæй гъазт, къолæй цонæгътæ æма
къахдзонæгътæбæл гурун. Кæдзос мети хе исæвдолун,
æнæ исцъумур уогæй!
Гъ. Сабийтæ, зумæг уазал бони ехæн нæ фæккæнетæ? Уазал уин уæ ростæ æма фиййи кæрæнттæ нæ фæттæхсун
кæнуй?
С. Нæгъ! Æзмæлгæ ку кæнай, уæд уазал нæ фæууй. Уазал гъай-гъай фæууй, фал си сабийтæ нæ тæрсунцæ:
фæгъгъазунцæ, цийнæ кæнунцæ, ходунцæ, кæрæдзебæл
кæдзос мет калунцæ, мети къубулæнттæ æхсунцæ.
Ростæ уазалæй ниссурх унцæ, фал уæддæр еугурæй дæр
игъæлдзæг фæуунцæ!
Сабийтæ цæмæй зумæги уазали ма сæйонцæ, уой туххæй
сæ гъар хъæппæлтæ дарун фæгъгъæуй.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, зумæги лыжитæ æма
къахдзонæгътæбæл айдагъ сабийтæ фæггурунцæ?
С.
Баргъонтæ
дæр
фæггурунцæ.
Мæ
фидæ
къахдзонæгътæбæл гурун зонуй, мæн дæр ахур кæнуй.
Устуртæн зумæгон спорти хузтæбæл фæууй еристæ.
Гъ. Мах спортсменти хузтæ кодтан. Дзурдтан спорти аллихузон хузтæбæл.
(Кæсæ хестæр къуари 19 теми 37–38 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Гъæйдæ, ацибон исбæрæг кæнæн, зумæгон спорти
хузтæй циуавæртæ зонетæ? Æз уæмæ æвдессæн спорти аллихузон хузти хузиститæ, сумах ба син сæ нæмттæ
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дзордзинайтæ. Фæууиндзинан, ка уи фулдæр зæгъдзæй.
Цæмæй сабитйи архайд хуæздæр цæуа, уой туххæй сæмæ
гъонбæлгæнæг спортсменти хузтæ æвдесуй, багъæуаги ба
син фенхус кæнуй.
С. Хоккей шайби хæццæ, лыжитæ æма къахдзонæгътæбæл
аллихузон идæрдатитæ ледзун, биатлон – лыжитæбæл ледзун æма нисан æхсун, трамплинæй гæппиттæ, слалом –
лыжитæбæл хонхи фахсбæл турусати æхсæн бунмæ тагъд
гурун, цонæгътæбæл гуруни спорт (бобслей).
Гъ. Хоккей æма аллихузон идæрдадтæ ледзунæй уæлдай
ма ес къахдзонæгътæбæл гуруни хъæбæр рæсугъд спорти
хузæ, кæцими баеу æнцæ аййевади аллихузон къабæзтæ –
музыкæ, хореографи æма æнд.
Зæгъайтæ, ка уи æй зонуй.
С. Е ехбæл нивæфтуд (фигурон) кафт æй.
Гъ. Аци спорти хузæ иннетæй цæмæй хецæн кæнуй?
С. Уомæй, æма фигуристтæ ехбæл фæггурунцæ рæсугъд
цагъдмæ гæсгæ. Сæ еугур вазуггин гæппитæ æма
æнгулдзæхтæ дæр фæккæнунцæ къахдзонæгътæбæл
гургæй.
Гъ. Беретæн ба къахдзонæгътæбæл ислæуун дæр хъæбæр
зин фæууй. Ами ба ма цъæх ехбæл кафгæ дæр æма гæппитæ
дæр фæккæнунцæ. Ци хъæбæр рæсугъд æма федауцæ æй
бакасти! Ауæхæн еристæ уи ка фæууидта телевизори? Фигурон гурд уæ зæрдæмæ цæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Фигурон гуруни зилдтитæ, фæззелунтæ, гæппитæ
æма аллихузон аййев æзмæлдтитæ айдагъ тагъд гæнгæ нæ
æнцæ, фал ма сæ гъæуй музыки темпмæ гæсгæ æнхæст
кæнун.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй фигуристти хузтæ.
Гъ. Алли еристæмæ дæр хузгæнæг – модельтæ спортсментæн
æргъуди кæнунцæ рæсугъд дарæстæ. Дарæсти формæ
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æма хузæ ба конд фæуунцæ цагъди мелодимæ гæсгæ.
Тæрхонгæнгутæ спортсментæн айдагъ сæ рæстмæ гурунæн
аргъ нæ фæккæнунцæ, фал ма сæ артистадон æма музыкалон æгъдауæй æнхæстадæн дæр. Æма уæд ...
С. Кафти медæгæ цагъди мелодий уагæ бавдесун
фæгъгъæуй.
Гъ. Ацибон ци спорти хузти кой кодтан, уонæмæ
спортсментæн гъæуй берæ косун æма архайун. Еци
арæхсдзийнæдти фæлтард – бухсунадæ, гæдзæдзийнадæ,
цæрдæгдзийнадæ æма федауцæ гурунадæ етæ райсунцæ еудадзуг тренировкити фæрци.
Сабийтæ, ацибон сумах хузæ кæндзинайтæ сабийти зуймон гъæзтитæ – лыжитæ кенæ къахдзонæгътæбæл гурун,
къолæй цонæгъбæл гурун.
Зумæгон спорти хузтæ дзæбæх ка зонуй, етæ ба сæ уарзон
спорти хузæ искæнæнтæ.
Спорти темæбæл хузæ гæнгæй, сæйрагдæр ци бавдесун
фæгъгъæуй хузи?
С. Æзмæлд. Спортсмени гури хузæ цæугæй (ледзгæй,
æзмæлгæй) кæнгæй ’й.
Гъ. Сабийтæ, ке бон уи æй ести спорти хузи æзмæлд бавдесун, мах ба бавзардзинан спорти хузæ базонун.
Сабийтæй еуетæ кезугай спортсменти змæлдтитæ
фæнзунцæ, иннетæ ба сæ базонунцæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз!
Райдайæн хузæ кæнун. Архаетæ гурти хузтæ æзмæлгæй
(цæугæй) исхузæ кæнунбæл. Адæймаг æхе ку нæ фесхуайа,
уæд лыжитæбæл нæ рагурдзæй, ку нæ рагубур кæна, удта
къахдзонæгътæ ехбæл нæ рагурдзæнцæ. Гъæуй архайун
æма турнун.
Сабийти бон спортсменти гурти æзмæлд æма æнгæсадæ
бавдесун ку бауа, уæд си гъæонбæлгæнæг гурти пропорцити домæнтæ ма агорæд, еци ихæстæ хестæр кари
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сувæллæнттæмæ хаунцæ.
Гъ. Мæнæ кæсайтæ, хузгæнгутæ спортсменти сæ скульптурон куститæ æма хузти куд æвдесунцæ.
Кусти рæстæги сæмæ гъонбæлгæнæги бон æй бавдесун,
темæбæл конд, хузгæнгути хузтæ æма скульптурити
репродукцитæ. Сабийтæ и хузти базонунцæ спорти хузтæ
æма фæззæгъунцæ сæ гъудитæ.
Гъ. Уе ’нгæс æрдарайтæ, ирд спортивон дарæсти, уорсуорсид мети рагъбæл фигуритæ ци бæрæг æнцæ. Уæ хузти
байархаетæ спортсменти хæппæлтæ рæсугъд искæнунбæл,
уæд уæ хузтæ игъæлдзæгдæр уодзæнæнцæ.
28-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, сумах зонетæ, уазал æппун кæми нæ фæууй,
уæхæн бæститæ ке ’ес. Сæ адæн ба мет некæд фæууидтонцæ.
Уæхæн бæститæ ранимайун уæ бон æй? Ци рауæн æнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уæрæсемæ æрбацæугæй, етæ нин нæ зумæги
рæсугъддзийнадæбæл дес фæккæнунцæ. Алæмæти дессаг
сæмæ фæккæсуй!
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй зумæгон æрдзи
рæсугъд хузтæ.
Гъ. Уæрæсе берæ метгун бæстæ æй. Æ фулдæр рауæнти
си зумæг фæууй уазал æма даргъ, уомæ гæсгæ адæн исахур æнцæ уазали цæрунбæл. Баргъонтæ дæр æма сабийтæ
дæр цæгатаг районти уазалти исахур æнцæ. Цийфæнди
уазали дæр гъазунмæ рацæунцæ. Сæ еугур дæр лыжитæ
æма къахдзонæгътæбæл гурун зонунцæ. Гъе, уомæ гæсгæ,
зумæгон спорти хузтæ нæ бæсти уотæ парахат æнцæ.
Не спортсментæ ба аллихузон еристи архайгæй, раззаг
бунæттæ ниййахæссунцæ. Рамолунцæ дуйней æма Олимпиаг гъæзтити еристæ. Сумах æй зонетæ, зуймон æма
сæрдигон Олимпиадитæ ке фæууй, уой.
(Кæсæ хестæр къуари 17 теми 37–38 ахури усмитæ.)
151

Гъ. Радзорайтæ, цитæ ма си гъуди кæнетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, æз уæмæ цалдæр хузи бавдессæнæн, сумах
ба зæгъдзинайтæ, цитæ си æвдист цæуй, уони.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй зуймон Олимпиаг гъæзтити арт, Олимпиади нисанеуæг, майдантæ.
Сабийтæ ба сæ гъудитæ дзорунцæ.
С. Олимпиаг гъæзтитæ фæццæунцæ цуппар анземæ еу хатт.
Алли хатт дæр æндæр бæсти. Еци еристæмæ æрбацæунцæ
æгас дуйней тæккæ хуæздæр спортсментæ.
Гъ. Раст загътайтæ. Олимпиаг гъæзтитæ кæнуни барæ ци
бæстæмæ æрхауй, е имæ хъæбæр лæмбунæг фæццæттæ
кæнуй. Куд?
С. Телевизори æвдистонцæ, 2014 анзи Сочий ци зуймон
Олимпиаг гъæзтитæ адтæй, уонæн исаразтонцæ нæуæг
стадионтæ, лыжитæ æма къахдзонæгътæбæл гурæн
бунæттæ.
Гъ. Спорт хъæбæр берæ аллихузон адæнти баеу кæнуй,
кæцитæ кæрæдзей хæццæ комкоммæ æма æнæхæран еристи сæ тухтæ бавзарунцæ.
Эмоционалон æгъдауæй æма уиндæй спорт æй рæсугъд.
Еристæ æрæмбурд кæнунцæ берæ адæн, кæцитæ сæ уарзон спортсментæ, хоккейон командæ æма ехбæл гургути
уæлахезмæ разæнгард фæккæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй стадиони хузæ, кæцими
спортуарзгутæ сæ уарзон командæй домунцæ уæлахез.
Гъ. Еристи фæсте ба ци фæууй?
С. Чемпионтæн кадгин уавæри медальтæ радтунцæ. Ци
бæсти спортсментæ рамолунцæ, уони кадæн ба син сæ гимни цагъдмæ сæ турусатæ бæрзонд исесунцæ.
Гъ. Фæстаг ахури усми сумах спортсменти хузтæ
искодтайтæ. Ацибон ба кæндзинайтæ спортуарзгути, болельшикти æма тæрхонгæнгути хузтæ.
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Сабийти хузтæ гургæй ка кæнуй, етæ ба, се ’мбæлтти хæццæ
ци тургъи фæггурунцæ, уой сæ зæрди æрæфтауæнтæ æма
ин æ хузæ лæмбунæг искæнæнтæ.
(Кæсæ хестæр къуари 8 теми 11 ахури усмæмæ.)
Гъ. Ци хузæ кæнæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Болельшиктæ стадионти турусати хæццæ хъæбæр берæ фæууй æма сæ еугурей хузтæ
искæнун æнæуагæ зин æй! Сæ хузæ син лæмбунæг кæнун
дæр нæ гъæуй, етæ нæ абони хузи сæйрагдæр нæ ’нцæ. Фал
æнæ уонæй спортивон еристæ бæрæгбони хузæн дæр нæ
уодзæнцæ.
Стадионти
æма
лыжитæбæл
гурæн
бунæтти
болельшиктæн сабийтæ æрмæстдæр сæ схематикон
хузæ фæккæнунцæ. Айдагъдæр син сæ игъæлдзæгдзийнади
еумæйаг бакаст бавдесунцæ.
Гъ. Сабийтæ, хузæ гæнгæй уи алке бон дæр æй естæмæ
бабæллун ...
Зæгъæн, дæхе зундгонд хоккеист кенæ фигуристи бунати
райвæрæ! Зæгъайтæ мин. спорти зумæгон хузти айдагъдæр
зумæги фæййархайунцæ?
Махмæ, Дзæуæгигъæуи ес уæхæн рауæн, кæцими анзи
дæргъци дæр гурун æнгъезуй?
С. Мах горæти ес æхгæд гурæн бунат. Гурæн бунат æй устур
азгъунсти. Азгъунсти медæгæ алкæддæр зумæги хузæн уазал фæууй. Уоми цийфæнди афони дæр къахдзонæгътæбæл
гурунæн фадуат фæууй, зумæгмæ æнгъæл кæсун нæ
фæгъгъæуй.
Гъ. Уæхæн гурæн куд искæнунцæ?
С. Гурæн фæзуатбæл дон никкæнунцæ æма æй барæй
ниссæлун кæнунцæ. Ех цæмæй ма тайа, уой туххæй ба азгъунсти уæлдæф сатæг фæддарунцæ.
Гъ. Сабийтæ, кæд уи миййаг еске æ ниййергути хæццæ
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гурæнмæ фæццæуй кенæ фигурон гургути къуармæ,
хоккеййæй гъазунмæ? Радзорайтæ.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мах цæгат Кавкази хуæнхти лыжитæбæл гурунмæ хуарз фадуæттæ ес. Цæмæ гæсгæ, уой зонетæ?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй темæмæ гæсгæ æвдесуйнаг æрмæг.
С. Кавказаг хуæнхтæ бæрзонд ке æнцæ, уомæ гæсгæ си
æгас анзи дæргъци дæр мет фæууй, нæ ниттайуй.
Фал еци метбæл неке фæггуруй.
Гъ. Мæнæ ауæхæн къанатон фæндагбæл (гъонбæлгæнæг
амонуй хузæмæ) æнгъезуй бæрзонд хонхмæ иссæун æма
уордæги лыжитæбæл гурæнбæл рагурун. Лыжитæбæл
гурунмæ сæрмагонд гурæнтæ исаразунцæ. Цума цæмæ
гæсгæ?
С. Ес зæйдзæуæн фæхстæ, кæцитæбæл не ’нгъезуй гурун.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ еу хатт ма æркæсæн хузгæнгутæ æма
сабийти конд хузтæмæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй спорти темæбæл конд хузгæнгути
хузти репродукцитæ æма сабийти конд хузтæ. Сабийтæ
сæ гъудитæ дзорунцæ.
Гъ. Хузгæнгути зæрдæ алкæддæр æхсайдта адæймаги гури
æзмæлдтити рæсугъддзийнадæмæ – аййев, федауцæ æма
имон æзмæлдтитæ, гури исконд, спортсменти уадигъæдæ
æма нифсхаст. Сумах дæр, хузæ гæнгæй, архайдтайтæ уони
бавдесунбæл.
Хъæбæр хуарз!
29–30-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Фондз æнкъарунади»
Темæ: «Цъеутæн æстонг тикиси мæстмарæн кæнун
нæ фæткуй». Рагагъонмæ фæййинд æма хе армæй
бавнæлди æнкъарæнти бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Урухдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ адæй154

маги аллихузон æнкъарæн оргæнти фæрци æрдзон
предметти базонунадæ.
– Ирæзун кæнун бавнæлди æнкъарунадæ æма аналитикон гъудикæнунадæ (рабарун зонун, еумæйаг æма
хецæндзийнади æнкъарæнтæ ерун).
– Разæнгард кæнун сабийти цæмæдесдзийнадæ æма
æ æнкъарæн оргæнти равгитæ базонунмæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ. Зонгæ æрдзон
объекти хузтæ кæнуни арæхстдзийнадæ фæлтарун (нæ
размææвæрд вариантти – тикис æма цъеутæ), баархайун еугур æнкъарæнтæ дæр бавдесун (уинунади, урзæй
бавнæлди, æсмотуни, игъосуни æма у.и.).
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ:
Хуарæнти хузтæй бавдесун хе æнкъарæнтæ тикиси
фæлмæн æма хæмпос гъунтæй, цъеуи цилле пакъутæй,
удта фегъуст муртæй (тикиси мур-мур æма уаст, цъеуи
цъепп-цъепп æ зард).
3. Композици
Тъафæбæл бавдесун тикис æма цъеуи (æнгъезуй цалдæр)
хузтæ. Бавдесун син се ’хсæн рахаститæ: хилтæ (æстонг тикис цæрдæг цъеути соруй) кенæ сабур уавæр (цъеутæ æфсес
æма зийнадæгæнагæ тикиси уæлдæйттæ куд давунцæ.)
Косæн фæрæзнитæ: хæлæмултæ. Æнгъезуй аллихузон
æрмæгутæй испайда кæнун.
Хузæкæнунадæ: графикон-ханххузон, контури медæгæ ба
фæндон хурст
Хузисконди уагæ – цæрæгойти аййев æма бæлвурд хузтæ
æргъудигонд уавæри.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: цалдæр зонгæ æма бæрæг аллихузон предметти (рæзæ, хæдзари дзаумæуттæ, гъазæнтæ) æма
æнахур, сабийтæн æнæзонгæ предметтæ (гъонбæлгæнæги
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æвзурстмæ гæсгæ).
Аллихузон муртæ магнитофони финст. Тикис æма аллихузон цъеути хузтæ (хузиститæ).
Царми гæппæл æма цъеуи пакъутæ. Хузгæнгути конд сабийти киунугутæн тикис æма цъеути хузти иллюстрацитæ.
7–8-ан анздзуд сабийти хузтæ темæбæл конд.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузгин фломастери, 12 хузи
гуашь, цъæпотæ (минкъий æма рæстæмбес), палитрæ, дони
къос, къохсæрфæн, хузгин мел (гæнæн ку уа, уæд ма фæйнæ
тар хузгин тъафи дæр).
Рагагъонмæ куст:
Хузæ гæнгæй, уодæгас тикис æма цъеутæмæ клеткæмæ ку
кæсиуонцæ, е бæргæ хуæздæр уидæ. Е син хуарз фадуат
ратдзæй сæ эмоционалон æнкъарæнтæ райгон кæнунмæ.
Уæхæн равгæ ку нæ уа, удта син сæ хузтæ æма раздæри
бафеппайди зонундзийнæдтæй испайда кæнун гъæуй.
29-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, ацибон мах дзордзинан, адæймаг дуйне
куд æнкъаруй æма лæдæруй, уобæл. Нæ рази, еугурæй
дæр ке зонунцæ, уæхæн хумæтæги прдеметтæ. Цæмæй
сæ хуæздæр базонæн, уой туххæй, гъæйдæ, æсгарæн куст
бакæнæн, мæнæ ахургæндтæ куд фæккæнунцæ, уотæ. Куд
æй кæндзинан, куд гæнгæ æй?
С. Фиццаг имæ лæмбунæг æркæсун гъæуй, цæмæй æй базонай, ци æй, уой.
Гъ. Æма цитæ фæууидтайтæ, лæмбунæг сæ радзорайтæ.
Сабийтæ фиццаг зонгæ предметтæмæ кæсунцæ удта сæбæл
дзорунцæ.
Гъ. Предметтæмæ циуавæр æнкъарæн оргæни фæрци
фæккæсæн?
С. Цæстити.
Гъ. Инетæ, аци оргæн адæймаги царди куд æхсидзгон æй.
Цæстити фæрци берæ цидæртæ базонун æнгъезуй. Цитæ,
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уони номхигъдæй зæгъайтæ.
С. Уайтагъд базонун æнгъезуй ци предемт æй, уой удта æ
асæ, формæ, хузæ æма цæмæн гъæуй, уой.
Гъ. Раст айтæ, фал, зæгъæн, мах фæууидтан минкъий, тумбул, сурх фæткъу æма уобæл не ’сгарæн куст фæууодзæй?
С. Нæгъ. Æ адæ дæр ин мах базонун фæндуй!
Гъ. Уой ба кутемæй базондзинан?
С. Исахуадун си гъæуй.
Гъ. Гъæйдæ, исахуадæн си.
Хуæздæр уодзæй, гъонбæлгæнæг сабийтæн исахуадунмæ
æсгаруйнаг фæткъу кенæ халсарæй фæйнæ минкъий
къæртти ку радта, уæд.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, адæ базонунмæ алцидæр ахуадун
æнгъезуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, æнæзонгæ предметтæ базонунмæ дæр еу бакаст фагæ фæууй? Цитæ æнцæ, уой базонунмæ нин ци нæ
фæффагæ кæнуй?
Гъонбæлгæнæг сабийтæн æнæзонгæ предметтæ æсгарун
кæнуй. Æнгъезуй, уингæ ке нæ кæнонцæ, уæхæн предмет
голлаги хурфæмæ басгарун.
С. Хъæбæр фæффæндуй предметмæ къохæй бавналун,
цæмæй базонæн, ци æй æма цæмæй конд æй, уой.
Гъ. Райсетæ æй æма имæ æвналетæ.
Сабийтæ предметтæмæ æвналунцæ æма архайунцæ базонун, цитæ æнцæ æма цæмæн бæззунцæ, уой.
Гъ. Предметмæ къохæй æвналгæй, ци базонун æнгъезуй?
С. Æнгъезуй базонун, предмет рæуæг æй æви уæззау,
хæмпос, бугъзур, лигъз кенæ синдзгун.
Гъ. Предметти туххæй базонунмæ нин фæййанхос
кодтонцæ урзацауæн æнкъарунади оргæнтæ,кæцитæ æнцæ
не ’нгулдзитæбæл. Инетæ, куд лæдæрагæ æнцæ!
Бакастайтæ, бамбалдайтæ æма берæ цидæртæ базудтайтæ.
157

Предмет басгарунмæ ма нин ци байанхос кæндзæй?
С. Базонун гъæуй, цæй æсмаг (тæф) кæнуй.
Гъ. Цæхæнттæ фæуунцæ æсмæгтæ?
С. Араматон хуæрздæфтæ, кæцити исолæфт æхцæуæн
фæууй.
Зæрдæхæссæнтæ, хъилма æма марггун тæфтæ, кæцитæй
уолæфт нæбал фæхъхъæртуй.
Гъ. Зингæ ка кæнуй, бавналун кæмæ æнгъезуй, уони
хузтæ æнцон кæнæн æнцæ. Фал нæ цори ка нæ уа, уони
хузтæ кæнун ба зин æй. Зæгъæн, фæндуй уæ тикиси хузæ
искæнун. Фал ами нæ ’й, æхе баримахста кенæ миститæ
ахæссуй. Тæхгæ цъеу къæразæбæл, бадтæй, тикис æй
фæттæрсун кодта æма фæттахтæй. Нæ рази ке нæ ’нцæ,
комкоммæ кæсуни фадуат сæмæ ке нæййес, уомæ гæсгæ сæ
хузтæ зин кæнæн æнцæ. Ци киндæ уа?
С. Нæ зæрди æрæфтаун гъæуй сæ бакаст циуавæр æй æма
цæхæнтæ æнцæ. Уотемæй цийфæнди предметтæ, тикистæ
æма цъеути хузтæ дæр кæнун æнгъезуй.
Гъ. Раст айтæ. Алцидæр æримисун гъæуй. Предметтæ
кенæ объекти туххæй ци зонис, ци фегъустай, бамбæлгæй
цæхæн адтæнцæ.
Ами нин раздæри феппæйдтити зæрдæбæлдард фенхус уй.
Фал алци багъуди кæнун, айдагъдæр, æнгъезуй хъæбæр
лæмбунæг касти фæсте.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ бавдесуй тикиси хузæ (хузист).
Гъ. Тикисти туххæй ци зонетæ? Уæ хæдзари ци тикис
цæруй кенæ нæ рæвдауæндони тургъи ци тикис цæруй, уой
туххæй?
С. Мах берæ хæттити фæууидтан нæ тикис. Зонæн, устур
ке æй, æ хузæ ба мора. Ес ибæл цуппар къахи æма даргъ
къæдзелæ, минкъий гъостæ æма бецъогун къембур, устур
æрттевагæ кæрдæгхуз цæститæ. Къохмæ æй ку исесай удта
базондзæнæ, ке æй хæмпос, фæлмæн æма гъар.
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Гъ. Æз зонун, уæ хæдзари тикис ке цæруй, уой. Ци ибæл
дзорун æй дæ бон?
С. Мæ тикис æхе æ дзæмбутæй фехснуй, æ гъунтæ ба
æноси дæр кæдзос фæккæнуй. Берæ уарзуй диванбæл хуссун. Зонуй фæлмæн уасун. Тургъæмæ æй ку фæффæндуй
кенæ æстонг ку фæууй удта тæрегъæддаг уаст никкæнуй.
Гъ. Сабийтæ, циуавæр оргæни фæрци фегъосæн, тикис ци
муртæ уадзуй, уони?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз, алцидæр уæ зæрди æрæфтудтайтæ!
Инетæ, нæ æнкъарунади оргæнтæ куд æхсицгон æнцæ.
Гъæйдæ, еу хатт ма сæ зæгъæн æма сæ бавдесæн.
С. Етæ æнцæ: алци уинагæ цæститæ; аллихузон тæфтæ
æртасæг фий; аллихузон муртæ игъосæг гъостæ; гъар,
уæзæ æма хъæбæрдзийнадæ лæдæрæг æнгулдзитæ; адæ
зонæг æвзаг.
Гъ. Æрмæстдæр нин еци еугур æнкъарунæдтæ еумæ
радтунцæ фадуат, нæ цори ци фæууй, уой базонунмæ.
Райдайæн хузæ кæнун. Гъæйдæ, ацибон тикис æма цъеути
хузæ искæнæн. Сæ зæрдихатт бавдесунбæл син байархайдзинан. Уæхуæдтæ равзаретæ: цъеутæ æ хуæруйнаг кæмæн
фæххастонцæ, еци тикис æфсес уодзæй, æнцад хуссæй,
зийнадæ гæнагæ æй; кенæ цауæн кæнунмæ цæрдæг, кæций
бон æй айдагъ миститæ ахæссун нæ, фал ма базургин
цæрдæг цъеути дæр.
Уомæ гæсгæ, цъеутæ тикиси мæстмарæн ку фæккæнунцæ,
уæд тæссаг уавæри фæуунцæ.
30-аг ахури усмæ
Гъ. Фæстаг ахури усми ни баæруагæс æй, адæймаг йе
’нкъарæн оргæнти фæрци ке базонуй, æ цори ци фæууй,
уой. Еуæй-еу хатт предмет кенæ объект базонунмæ еунæг
каст дæр фагæ фæууй. Кенæ къæбецæй зонгæ тæфи ракалд
ку банкъарай, уæд базонун æнгъезуй, зæгъæн ...
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С. Нæ мадæ апельсинтæ балхæдта кенæ нин æхцинтæ искодта.
Гъ. Еуæй-еухатт ба айдагъ муртæ фегъосæн æма базонæн
цæй æнцæ кенæ ке æнцæ, уой. Фæндуй мæ, цæмæй
базонайтæ ...
Гъонбæлгæнæг сабийти аллихузон муртæмæ байгъосун
кæнуй, удта си домуй, цæмæй базононцæ муртæ кæмæй
кенæ кæцæй цæунцæ, уой.
С. Тикиси бæдолæ уасуй. Цъеу цъип-цъип кæнуй.
Мудибиндзæ дув-дув кæнуй. Машинæ ба пъип-пъип кæнуй.
Гъ. Хузгæнæг хузæ кæнуни размæ берæ фæрракæс-бакæс
кæнуй. Хузæ куд хуæздæр искæна, уобæл фæгъгъуди
кæнуй. Уой фæсте ба райдайуй хузæбæл косун. Куд гъуди
кæнетæ, уотæ цæмæн фæккæнуй?
С. Цæмæй алцидæр фæууина æма багъуди кæна, кенæ ба
хузæ дзæбæх нæ рауайдзæй.
Гъ. Фал хузгæнæгæн, уингæ ке æма ци фæккæнуй, етæ
фагæ нæ фæуунцæ. Уони хузисти бавдесун дæр æнгъезуй.
Уой фæффæндуй е ’нкъарæнтæ хузи медæгæ бавдесун.
Цæстæ цæбæл нæ хуæцуй, уой хузгæнæги бон æй хузи бавдесун, зæгъæн, къæвдай хузæ гæнгæй.
С. Æ бон æй къæвдай æртæхти гъæрмæ байгъосун æма сæ
цъæппитæй бавдесун: фæнди фæлмæн уарæ кæнуй кенæ ба
сах уарæ.
Хуарæнти хузти фæрци бавдесуй гъар къæвда дæр æма уазал къæвда дæр. Хуарæнти кæрз хурститæй ма æ бон æй
арви гъæртæ æма æрттивтитæ бавдесун дæр.
Гъ. Пейзажи хузæ гæнгæй ба æрдзи циуавæр муртæ фегъосун æнгъезуй?
С. Гъæди унæр, хуæнхаг цæугæдони сур-сур, уалдзигон
ехиндзæгти тъинккитæ, борæмæлгъи имон зард кенæ халони хъуахъ-хъуахъ.
Гъ. Мадта, хуарæнтæй муртæ бавдесæн дæр ес?
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С. Мах аллихузон цæгъдтитæмæ игъустан æма син сæ
зæлти уагæ хуарæнтæй æвдистан.
(Кæсæ хестæр къуари 2 теми 3–4 ахури усмитæмæ.)
С. Мах деденгути хузтæ кодтан æма син айдагъ сæ
дзæгæргути рæсугъддзийнадæ æма сæ рæсугъд формæ не
’вдистан, фал ма сæ тæф дæр. Рæзи хузтæ гæнгæй ба нæ
фæндæ адтæй сæ тæф æма син сæ адæ бавдесун.
(Кæсæ кæстæр къуари 14 теми, 26 ахури усмæмæ.)
Гъ. Хузгæнæг куд гъæуама бавдеса муртæ æма тæфти
хузтæ?
С. Цъеуæн кæд æ зард листæг гъæлæсæй æй, уæд хуарæнтæн
сæ имон фæлгъузтæ æвзарун гъæуй. Хузæ кæнун ба минкъий (листæг) цъæпойæй гъæуй. Хузæ зæрдиуагæй ку хуарай, уæд бæрæг фæууй, цидæр адгийнæгти хузтæ ке кæнис,
е. Фал тар, æнкъард, фудконд хуарæни хузтæ ку æвзарай
удта си рауайуй цидæр æнадæ, æнкъард хузтæ.
Гъ. Æцæгæйдæр, хузгæнæги бон æй хуарæни хузтæ кенæ
цъæпой цъæппити фæрци тæф, адæ, муртæ, рохс æма гъар
бавдесун. Сауæнгæ ма æзмæлд æма цуд дæр, зæгъæн, дунги, думд. Ес уæхæн хуарæнти хузтæ, кæцитæ еумæ дзæбæх
нæ федаунцæ. Хузгæнæг ба си испайда кæнуй, ести æнадæ,
лæгъузтæ бавдесунмæ.
Зонун ма гъæуй, ци мадзалæй хуарун гъæуй, уой дæр: лигъз
хурст, тæмæн хурст, цъæппитæй кенæ æрдæгхурститæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ дæнцитæ æвдесуй.
Гъ. Мах идарддæр хузæбæл косдзинан. Ацибон тикис æма
цъеути хузæ фæууодзинан конд. Айдагъ сæ уодигъæдтæ
æвдесгæ нæ ’нцæ, фал ма сæ ахъæл æма æнкъарæнтæ дæр.
Кадæр зийнадæгæнагæ, æфсес тикиси хузæ искодта, кæций
халæнттæ мæстæй марунцæ, цъеутæ ба ин æ сехуари мортæ
давунцæ.
Кадæр ба – цæрдæг тикиси хузæ, кæци цауæн кæнунмæ
алкæддæр цæттæ æй, æ бон айдагъ миститæ ахæссун нæ
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’й, фал ма тæхгæ цъеути дæр. Куд гъуди кæнетæ, æстонг
тикиси цъеутæ гъæуама мæстмарæн кæнонцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæйдæ, еу хатт ма сæ зæгъæн, циуавæр оргæнтæ нин
фенхус кодтонцæ тикиси туххæй алцитæ базонунмæ: устур
ке æй, талгъæр, хæмпос, гъар, гъæрзагæ, æхсир æй ку
фæгъгъæуй, удта ке фæууасуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Тæхгæ цъеутæ цæрдæг æма уæндæг ке æнцæ, листæг
гъæлæстæй ке фæцъцъæбар-цъубур кæнунцæ, фæлмæн,
дарийхуз рæсугъд пакъутæй æмбæрзт ке æнцæ, уони ба
циуавæр оргæнти фæрци базудтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ æркæсæн, хузгæнгутæ тикис æма
цъеути куд аллихузон æвдесунцæ. Сæ фæлгонцти син
сæйрагдæрбæл цитæ банимадтонцæ?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй аллихузон хузгæнгути конд тикис
æма цъеути иллюстрацитæ.
Сабийтæ сæ гъудитæ дзорунцæ.
Гъ. Уæ зæрдæмæ цæунцæ?
Атæ рæсугъд хузæ искæнунмæ ба гъæуй ...
С. Не ’нкъарунади оргæнтæбæл нæ зæрдæ бадарун гъæуй,
алцæмæ дæр æркæсæн, бамбæлæн, басмонтæн, байгъосæн
æма банкъарæн.
31–32-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Иристони аййевадæ»
Темæ: «Хузгæнæги портрет» (Фæндуй мæ хузгæнæг ун).
Фегъуст хабæрттæ æма хе аййевадон фæлтарди бундормæ
гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан:
– Фæуурухдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ
аллихузон аййевадон сорæтгæнæн хузæкæнунбæл
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– «тъæпæнтæ» (хузæвдист, графикæ) æма
«бæрцуатгунтæ» (скульптурæ, фæлосунон аййевадæ).
– Ирæзун кæнун феппайд зæрдæбæл бадарунадæ,
аналитикон гъудикæнунадæ (рабарун, æртасун æма
хатдзæгтæ искæнун).
– Сæ аййевади аллихузон хузæкæнунади æнкъарунадæ син фæлтарун. Ирæзун кæнун эстетикон
æнкъарунадæ æма аййевадон рæсугъддзийнади
лæдæрунадæ.
– Хузгæнгутæ æма аййевадон дæсниæдти мастерти
конд, федауцæ дзаумæуттæн, агкаг аргъ куд кæнонцæ,
уотæ сæ гъонбæл кæнæн.
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæймаги хузæ косгæй искæнуни фæлтардбæл архайун.
Алфанбулай сæрмагонд æнкъарæнтæй пайда гæнгæй, ирд
сорæт исаразун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæни хузти фæрци бавдесун хузæгонди зæрдиуагæ,
хузгæнæги косæнуати хецæн уавæр.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун адæймаги гурæ (скульптори,
хузгæнæги) исфæлдистадон куст гæнгæй.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь кенæ фломастертæ.
Хузфинст: хузæкæнунадон кенæ графикон. Хузæкæнуни.
уагæ – схематикон, адæймаги гури ирд хузæ, хузгæнæги
косæнуати исфæлдистадон куст гæнгæй (æ фалдзос хузтæ,
гъосинтæ æма æнд.)
Архайæн æрмæгутæ æма фæрæзнитæ
Æвдесунмæ: Æвдесуйнаг рæнгъæ, кæцими ес иристони
хузгæнгути аллихузон аййевæдти куститæ – хузгæндтитæ
æма графикон куститæ, скульптурон куститæ (гъæдæй,
хъумацæй, æфсæйнагæй æма у. и.).
Рагон дзамайнаг предметтæ бæстæзонæн музеййæй.
163

Цалдæр рæсугъд гъосини æма хузгæнæги косæн
дзаумæуттæ. Туйгъанти М. номбæл музеййи хузæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3; гуашь 12 хузи, цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес, устур), палитрæ, дони къос, къохсæрфæн.
Хузгин фломастертæ 12 хузи.
Рагагъонмæ куст:
Сабийтæ пластилинæй искæнæнтæ аллихузон гъосинтæ
æма цæрæгойти гурти хузтæ.
31-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, ацибон мах æркæссинан зундгонд дигорон
æма ирон хузгæнгути уадзимистæмæ, радзордзинан сæбæл
æма байархайдзинан хуæздæр базонун, ци æй хузæгæнæги
дæсниадæ, уой.
С. Хузгæнæг – лæг æй, æ бон бавдесун кенæ къохтæй ести
дессаги рæсугъд искæнун кæмæн æй, уæхæн.
Гъ. Раст айтæ, хузгæнæг – лæг æй, аййевадон уадзимистæ
аразæг. Зæгъæн, цæхæнттæ?
С. Хуарæнтæй конд хузтæ кенæ графикон куститæ. Фарсбæл
сæ ниййауиндзунцæ æма сæмæ фæккæсунцæ.
Гъ. Куд кæсун уотемæй сумах хуарз базудтайтæ ци æй
хузæкæнун æма графикæ. Сабийтæ, зæгъайтæ, хузгæнгутæ
айдагъдæр хузтæ фæккæнунцæ? Мах æримистан, аййевадон куститæ аллихузон ке æнцæ, уой. Зæгъæн, фæууй
уæхæн куститæ, кæцити фарсбæл не ’рауиндздзæнæ? Етæ
цитæ æнцæ?
С. Скульптуритæ. Етæ бæрцуатгин ке æнцæ, уомæ гæсгæ
син фарсбæл ауиндзæн нæййес.
Гъ. Тъæпæн хузæ бæрцуатгинæй цæмæй хецæн кæнуй?
Гъонбæлгæнæг син фæууинунмæ æвдесуй тъæпæн хузæ
æма бæрцуатон (скульптурæ).
С. Хузгæнæг гæгъæдий тъафæбæл кенæ хъумацбæл
хуарæнтæй фæххузæ кæнуй, скульптор ба æргъæй, гъæдæй,
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дорæй кенæ æфсæйнагæй аллихузон скульптуритæ исаразуй.
Тъæпæн хузтæмæ еунæг æрдæги ес кæсæн. Бæрцуатон
хузтæмæ – скульптуритæмæ ба – алли æрдигæй дæр.
Гъ. Нæ рази гæгъæдий тъафæ. Ку байархайæн æма ку
имисæн, уæд уи алке бон дæр æй ести хузæ искæнун, е
’нкъарæнтæ си бавдесун. Уотæ æй?

С. Æнгъезуй æрхун ци лимæнбæл кæнис, уой хузæ искæнун,
кенæ аргъау æримисун, æ архайгутæ ба, ци дæ бафæндæуа, уони
куд кæнонцæ. Æнгъезуй минкъий къæбиси, ци хæдзари цæрис
кенæ хе мади хузæ искæнун дæр.
– Сæ аййевади аллихузон хузæкæнунади æнкъа-рунадæ син
фæлтарун. Ирæзун кæнун эстетикон æнкъарунадæ æма аййевадон рæсугъддзийнади лæдæрунадæ.
– Хузгæнгутæ æма аййевадон дæсниæдти мастерти конд,
федауцæ дзамæуттæн агкаг аргъ куд кæнонцæ уотæ сæ гъонбæл
кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
Гъ. Хузæ – алæмæти дессаг æй! Хузгæнæг ба – алæмæти
дæсни. Зæгъæн, хузгæнæги кустмæ ку кæсæн, уæд хумæтæги
гæгъæдибæл кенæ кæдзос хъумацбæл æ дæсниадæ æма имисунади фæрци хузти æндæргтæ бæрæг кæнун райдайунцæ ... Минкъий рæстæг рацæуй ... Ирд хор тæмæнтæ калуй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æма дзоруй дигорон хузгæнгути хузти
туххæй.
Сабийтæ дæр хузти туххæй еститæ зæгъунбæл архайунцæ.
С. Хуæнхти метин цъоппитæ æрттевунцæ, хуæнхаг цæугæдæнтæ
бæрзондæй кæлунцæ, рæзбунтæ дзæгæрæг æфтаунцæ, мæргътæ
тæхунцæ, баргутæ догъ кæнунцæ. Адæн игъæлдзæгæй
уолæфунцæ кенæ косунцæ: архайунцæ дзæхæрадæнтти, хуасæ
кæрдунцæ, фонси æргъæуттæ.
Гъ. Мах сæ уинæн, цума æцæг æнцæ, æрмæст цавддортау
лæуунцæ. Хуæрз æрæги дæр ма ами неци адтæй! Адтæй си айдагъ кæдзос гæгъæди, уорс хъумац, уæхæнттæ алкæми дæр берæ!
Æрмæст ма багъудæй аллихузон дзаумæуттæ. Хузгæнгутæн
циуавæртæ æнцæ?

165

Гъонбæлгæнæг равзаруй аллихузон æрмæгутæ æма
дзаумæуттæ аллихузон аййевадон куститæ кæнунмæ.
С. Къариндæстæ æма хуарæнтæ, цъæппотæ æма палитрæ
– хузгæнæгæн, мрамæр, æргъæ, дзагуртæ æма у.и. –
скульпторæн.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, алли адæймаги бон дæр æй ауæхæн
æрмæгутæ æма дзаумæуттæй удта гæгъæди, хъумац æма
æргъæй аййевадон уадзимистæ фæлдесун?
С. Аразун æма хузæ кæнун алке бон дæр æй, фал сæ рæсугъд
цæмæй кæнай, уобæл ба исахур кæнун гъæуй. Хузæ кæнун
гъæуама уарзай. Зонай имисун æмæ æргъуди кæнун дæр.
Гъ. Аци дзаумæуттæ æцæг хузгæнæги къохи уогæй фадуат радтунцæ рæсугъд уадзимис исфæлдесунмæ, гъома,
æрцæуй алæмæти дессаг!
Гъ. Абони мæ фæндуй, цæмæй исхузæ кæнайтæ, хузгæнгутæ
куд фæккосунцæ, сæ уадзимистæ куд искæнунцæ, уой.
Уой туххæй нæ цæститæбæл рауайун кæнæн ... Цума
хузгæнæги æрмадзæмæ æрбацудан, хузгæнæг ба хъумацбæл
цума хузæ кæнуй кенæ ба скульптор скульптурæбæл архайуй. Æнгъезуй уотæ дæр, цума æргъæй гъосинтæ æма
вазитæ аразæгмæ æрбацудан.
С. Хетæгкати Къостай хузтæмæ ку кастан, уæд нæ
цæститæбæл уайун кодтан, цума æ цори ан æма уинæн, куд
сæбæл куста, уой.
(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 4 темæ 7–8 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Равзаретæ, ке хузæ кæнун уæ фæндуй, уой æма райдаетæ
хузæ кæнун. Мастери хузæ кæнæн устур, æгас тъафæбæл.
Бавдесун гъæуй, куд архайуй, кенæ хузæ куд кæнуй, дорæй
скульптурæ куд амайуй. Æ косæнуати уавæр цæхæн æй.
Хузгæнæги косæнуати цитæ гъæуама уа?
С. Кæд скульптæр æй, уæд имæ алкæми дæр – скульптуритæ.
Кæд гъосинфицæг, удта берæ гъосинтæ æма рæсугъд
вазитæ, æргъæй конд аллихузон гуртæ. Хузгæнæгмæ ба –
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хузтæ, хуарæнтæ, цъæпотæ, палитритæ.
Гъ. Ке фæндуй, е ба æхе хузæ искæнæд.
Гъонбæлгæнæг, еуæй-еу сабийти (лæмæгъдæрти) равгитæ
зонгæй, алкæддæр син гъæуама æнцондæр куст дæдта.
32-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, айразмæ ахури усми хузгæнæги дæснийæдти
хецæндзийнæдтæбæл дзоргæй, бафеппайдтан, аци дзурдæй
хонунцæ аллихузон куститæ гæнæг адæн. Ци сæ еу кæнуй
аци еунæг дæсниади?
С. Алке дæр си аразуй рæсугъддзийнадæ. Етæ æнцæ хузтæ,
скульптуритæ кенæ рæсугъд вазитæ.
Гъ. Рæсугъддзийнадæ цæмæн гъæуй? Æвæдзи, æнæ уомæй
дæр цæрун æнгъезуй. Уодæн æнцон уæд, æндæр ци гъæуй.
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ сæ гъудитæ зæгъунцæ,
рæсугъд дзаумæуттæ æма аййевади предметтæ цæмæн
гъæунцæ, уой.
Гъ.
Раст
айтæ
сумах.
Адæймаг
алкæддæр
рæсугъддзийнадæмæ тунстæй. Раги дзамани адæн куддæр
дзаумæуттæ кæнун базудтонцæ, уотæ син сæ исрæсугъд
кæнунбæл дæр архайдтонцæ.
Гъонбæлгæнæг вæдесуй, археологтæ ци рагон дзаумæуттæ
иссердтонцæ, уони хузтæ (фæрæттæ, гъосинтæ, рæсугъд
фæлосæнтæ).
Гъ. Сабийтæ, мах ке загътан, уонæй уæлдай ма нури
хузгæнæги бон ци исаразун æй? Гъæйдæ, æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг темæмæ гæсгæ æвдесуй иллюстрацион
æрмæг, сабийтæ ба дзуапп кæнунцæ.
С. Хузгæнгутæ æргъуди кæнунцæ рæсугъд хæдзæрттæ
æма хæдзари дзаумæуттæ, хъумаци алдæнбидтитæ,
рæссугъд хъæппæлтæ, ювелирон фæлосæнтæ удта ма берæ
предметтæ, рæсугъд машинттæ æма æнд.
Хъ. Хузгæнæги къох цæбæл бамбæлуй е исрæсугъд уй.
Æргъи къæрттæй рауайуй гъосин æма дессаги рæсугъд
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вазитæ æхсир, сæнæ æма деденгутæн. Хумæтæги гъосинтæй
алдæнбидтити хæццæ рауайуй рæсугъд вазитæ, кæцитæ
нин рæсугъд кæнунцæ нæ хæдзæрттæ, музейтæ равдистити
дæр сæ ниввæрунцæ.
Гъонбæлгæнæги бон æй дæнцæ бавдесун.
Гъ. Скульптор райсуй тугул дор кенæ гъæди хъуæл,
нæгъæугæ уæлдай æрмæг си фæххецæн кæнуй æма си
барæуадзæ скульптурæ рауайуй, кæци исрæсугъд кæндзæй
парк кенæ горæти фæзæ. Сабийтæ, нæ горæти гъæунгтæ
æма фæзти ескæд скульптуритæ фæууидтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хузгæнæг æ хузтæ куд æргъуди кæнуй? Мах берæ
хæттити дзурдтан, хузгæнæг хузæ кæнуни агъонмæ
алцидæр лæмбунæг ке базонуй, уой.
С. Хузгæнæг æ алфанбулай ци дессæгтæ уинуй, уони
еугурæй дæр багъуди кæнуй. Хузæ кенæ скульптурæ фиццаг хузгæнæги сæри райгуруй. Алцæбæл дæр рагъуди
кæнуй, æ цæститæбæл рауайун кæнуй, куд уодзæй, уой.
Уой фæсте ба райдайуй хузæ кæнун кенæ дор амайун.
Гъ. Хузгæнæгæн æ алли хузи дæр айдагъ æ гъудитæ
æма рæсугъддзийнади имиститæ нæ фæуунцæ, фал ма æ
зæрдæ æма уоди къæрттитæ дæр. Зæгъæн, еци еунæг темæ
цалдæр хузгæнæгемæн бабарæ кæнгæй, алкедæр си æхе
гъудимæ гæсгæ искæндзæнæй. Æма уæд еугур хузтæ дæр
уодзæнæнцæ фæйнæхузи, уомæн æма алли адæймаг дæр уинуй æма æнкъаруй æндæр хузон, хузæ ба кæнуй хебæраги.
Гъонбæлгæнæги бон æй сабийтæмæ бавдесун еу темæбæл
конд хузгæнгути хузтæ, кæцитæ хецæн кæнунцæ композици æма хузæкæнуни уагæй.
Гъ. Алли куст дæр æй еунæг, æмбал ин нæййес. Уомæ
гæсгæ хузтæ æма аййевади иннæ уадзимистæ дæр уотæ
хъазар æнцæ.
С. Мах ку фæххузæ кæнæн, уæд нæ къуари хузтæ дæр
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аллихузæнттæ рауайунцæ, уомæ гæсгæ сæмæ дессагдæр
фæууй кæсун.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Цæбæлти дзурдтан, уони
еугурейдæр байархайетæ уæ хузти бавдесун.
Сабийтæ, хузгæнгутæ хузтæ кæнунцæ, аллихузон аййевадон уадзимистæ аразунцæ, æма сæ кæми фæууинун
æнгъезуй?
С. Рæсугъдæн сæ фæрстæбæл æрауиндзунцæ, гъæуай сæ
кæнунцæ.
Гъ. Аййевадон уадзимистæн исаразунцæ равдистадон
залтæ. Тæккæ рæсугъддæр азгъунститæ – сауæнгæ паддзахи галауантæ дæр ма равардтонцæ музейтæн, цæмæй
сæмæ адæн цæуа æма син сæ рæсугъддзийнадæбæл
цийнæ кæнонцæ. Уæхæн музейтæ берæ бæстити ес. Се
’хсæн тæккæ зундгонддæртæ æнцæ: Лувр Парижи, Эрмитаж Санкт-Петербурги, Третьякови галерей Мæскуй. Мах
горæти дæр ес цалдæр равдистадон зали, кæцитæми нæ
республики хузгæнгутæ ниввæрунцæ сæ хузтæ.
Нæ горæти бæрæг астæу ес Туйгъанти Мухарбеги номбæл
музей. Музей æй рæсугъд азгъунсти, алкæддæр си фæууй
равдиститæ.
Гъонбæлгæнæг бавдесуй хузтæ.
Гъ. Аййевадæ нин нæ меддуйне гъæздугдæр кæнуй, нæ
цард ба – рæсугъддæр. Еци рæсугъддзийнадæ лæги бон
æй æхе къохтæй исаразун, æрмæст гъуди æма сагъæси
фæрци – имисгæй, æргъудийæй. Хузгæнæг царди тæккæ
дессагдæр æма рæсугъддæр цаутæ феппайгæй, иннæ
адæнæн анхос кæнуй, дуйнемæ æндæр цæстæй кæсун æма
ин æ рæсугъддзийнадæ уинун. Гъе, уой медæгæ æй æцæг
хузгæнæги дæсниади ихæс.
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33–34-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ»
Темæ: «Æфсæддон парад». Фегъуститæ æма
лæдæруйнæдти бундорбæл хузæ кæнун.
Нисан:
– Фæффулдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ
Уæрæсей æфсæдти туххæй. Æфсæдти хузтæ
фæлхатун.
– Ирæзун кæнун базонунадæ, феппайунадæ æма
имисунадæ.
Бæстæ куд уарзонцæ, æфсæддон дæсниæдтæн удта
нæ Райгурæн бæсти сабурдзийнадæ ка гъæуай кæнуй,
уонæн аргъ куд кæнонцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæни гурти хузтæ кæнуни фæлтардбæл архайун. Уæлдай
лæмбунæгдæр байархайун салдæтти æнвæрстæ æмдзуд
бавдесунбæл.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Берæ æфсæддонти минкъий хузтæ хуарунмæ зин уодзæнцæ.
Уомæ гæсгæ графикон хузæ кæнуни мадзалæй архайгæ
уодзæй. Хуарæни хузтæй ба испайда кæнун æнгъезуй
кæрдæгхузæй, сурхæй, сауæй.
3. Композици.
Берæгурон композици. Тъафæбæл бавдесун адæни къуæрттæ: æфсæддонти къуæрттæ паради рæстæг.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ (хуарæни хузтæ
берæ ма уæнтæ).
Хузфинст: ханхон-графикон хузæкæнунадæ, контури
медæгæ ба цъæпп хурститæ. Хузисконди уагæ - схематикон, салдæтти æмдзо турусати хæццæ ирд æвдистæй.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: Æфсæддон зарти финститæ. Æфсæддонти
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æфсæддон оркестр æма æфсæддон паради хузиститæ.
Музыкалон дзаумæутти хузтæ: барабантæ, хæтæлтæ
æнгъезуй гъазæн музыкалон дзаумæуттæ дæр. Æфсæддон
темæбæл конд 7-8 анздзуд сабийти хузтæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3. 12 хузи фломастертæ.
33-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, абони ахури усми дзордзинан нæ Фидибæстæ
гъæуайгæнгути туххæй. Æхсæвæй бонæй нæ Райгурæн
бæстæ æма адæни сабурдзийнадæ ка гъæуай кæнуй,
уонæбæл. Аци темæ цæмæ гæсгæ равзурстан?
С. Рæхги уодзæй нæлгоймæгти бæрæгбон: комахсæни
(феврали) 23-аг бон – Фидибæстæ гъæуайгæнгути
бæрæгбон. Еци бон еугур нæлгоймæгтæн дæр арфитæ
фæккæнунцæ, уæлдайдæр ба – æфсæддонтæн.
Кæсæ астæуккаг къуари 13 теми 19 ахури усмæмæ æма
хестæр къуари 18 теми 39–40-аг ахури усмитæмæ.
Гъ. Æфсæддон ихæс уæззау æй, е ’нхæст кæнун ба хъæбæр
зин. Салдæттæ æма офицертæй домуй лæгдзийнадæ,
хъаурæ, гæдзæ кæнун æма еудадзугон фæлтарунадæ
(тренировкæ).
Сабийтæ, мах дзурдтан тренировкæ ка кæнуй, уæхæн
спортсменти туххæй. Салдæтти ба тренировкитæ цæмæн
гъæунцæ?
С. Салдæттæ тренировкитæ кæнунцæ, цæмæй уонцæ
тухгин, цæрдæг, арæхсгин. Гъæуама зононцæ маршæй
цæун, къохæй хуæцуни мадзæлттæ, аллихузон тохæн
дзаумæуттæй архайун.
Гъ. Æфсади службæ кæнун цæмæн гъæуй?
С. Лæгтæ гъæуама цæттæ уонцæ бæстæ багъæуай кæнунмæ,
цæмæй нæмæ æрбампурсун маке бандеуа.
Гъ. Æз уотæ гъуди кæнун, раст уодзæй нæ æхсаргин армий хузæ ку искæнæн, уæд: салдæттæ паради маршæй
куд цæунцæ, турусати хæццæ рæнгъитæй куд цæунцæ,
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æфсæддон оркестри цагъдмæ гæсгæ куд ампъезтæ
кæнунцæ.
Сабийтæ, ка уи зонуй, салдæттæ маршæй циуавæр
музыкæмæ гæсгæ фæццæунцæ.
С. Салдæттæ алкæддæр марши цагъдмæ гæсгæ фæццæунцæ.
Гъ. Уомæ гæсгæ фæззæгъунцæ, маршæй цæунцæ, зæгъгæ.
Марши цагъдмæ гæсгæ цæмæн фæццæунцæ?
С. Марши цагъди муртæмæ гæсгæ æнцон цæуæн æй. Мах
музыки ахурти рæстæг маршæй цæунбæл ахур кодтан.
Гъ. Маршæй цæун куд æй? Мæнæ нур æз маршæй цæун?
Гъонбæлгæнæг тасгæ-уасгæ, цубур ампъезтæ гæнгæй
рацæуй. Сабийтæ ин загътонцæ нæгъ.
Гъ. Нæгъ? Уой хузæн нæй? Салдæттæ ба мадта куд
фæццæунцæ, ка уи бавдессæй?
Сабийтæй кадæр æфсæддон къупп-къуппгæнгæ ампъезтæ
ракæнуй.
Гъ. Гъæйдæ, нæ зæрди æрæфтауæн, салдæттæ æма
офицертæбæл цæхæн хъæппæлтæ фæуй, сæ формæ цæхæн
æй?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æфсæдти аллихузон хæйтти
салдæтти хузтæ. Сæ гъос син æрдаруй хъæппæлти
хузæ æма сæ кондмæ. Сабийтæ дæр хъæппæлти туххæй
фæззæгъунцæ сæ зæгъуйнаг, ранимайунцæ æфсæддон
хæйтти хузтæ дæр.
Гъ. Гъæйдæ, исхузæ кæнæн салдæттæ кенæ æфсæддон
полкки оркестр паради куд фæццæуй, уой. Цæмæй уæ
цæститæбæл хуæздæр рагъазонцæ æма уæ салдæттæ хуарз
цæуонцæ, уой туххæй ба уин музыкæ дæр æвæрун.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн бафтауй музыкæ. Сабийтæ
æфсæддон марши цагъдмæ игъосгæй, хузæ кæнунцæ.
Гъ. Нур ба мин зæгъайтæ, музыканттæ æфсæддон оркестри цæмæй фæццæгъдунцæ?
С. Музыканттæ фæццæгъдунцæ барабантæй, устур æма
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минкъий хæтæлтæй.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй музыкалон инструментти хузтæ.
Гъ. Куд фæццæгъдунцæ, уой уи ка бавдессæнæй?
Сабийтæ фæнзунцæ, салдæттæ хæтæлтæ æма
барабантæй куд фæццæгъдунцæ, уой. Байархайун, цæмæй
сабийтæ рагъазонцæ, рæвдауæндони син ци музыкалон
инсрументтæ ес, уонæбæл.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Уинун, хуарз уин æнтæсуй
хузæ кæнун.
С. Салдæтти къуæртти хузтæ æнцон гæнæн æнцæ. Фиццаг си рæнгъи разæй лæууæг салдæтти хузæ искæнæ, уой
фæсте ба æй цалдæр хатти рафæлхатæ. Уотемæй рауайуй
салдæтти æмхузон цуд рæнгъитæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Хузи медæгæ еу элементи фæлхатун
фадуат радтуй айдагъ æфсæддонти æмдзуд банкъарунæн
нæ, фал ма марши цагъди музыкалон ритмæн дæр.
34-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, ацибон сумах гъæуама фæууайтæ, айразмæ
ахури усми ци хузтæ кæнун райдæдтайтæ, уони. Цæбæл
дзурдтан? Ка уи зæгъдзæй, цæй хузæ кодтан?
С. Мах дзурдтан не ’хсаргин æфсæддонти туххæй. Паради
цæуæг салдæтти хузтæ кодтан.
Гъ. Мах еци темæбæл цалдæр хатти хузæ кодтан, дзурдтан,
нуртæккæ армий ес нæуæг техникæ, тохæн хуæдтæхгутæ
æма вертолеттæ, наутæ æма дæлдон бæлæгътæ.
Бæрæгбæнтти сæ æфсæддон паради равдесунцæ.
Нуртæккæ тугъд нæ цæуй! Етæ нæ цæмæн гъæунцæ? Нæ
бæстæ, миййаг, æхе тугъдмæ цæттæ кæнуй?
С. Тохæн дзаумæуттæ æма нæуæг æфсæддон техникæ
тугъдмæ цæттæ кæнунмæ нæ гъæунцæ, фал багъæуаги –
еске нæмæ ку æмпурса, уæд нæ Райгурæн бæстæ, зæнхæ
æма адæн гъæуайгонд цæмæй уонцæ.
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(Кæсæ хестæр къуари 18 теми 39–40-аг ахури усмитæмæ.)
Гъ. Æцæгæйдæр, бæстæ тухгин ку уа, уæд ин кадæ кæнунцæ,
æ дзурдмæ ин игъосунцæ. Лæмæгъ, æнæхъаурæ паддзахади гъуддæгтæ ба уотæ хиццаг нæ фæуунцæ. Сабийтæ,
мах паддзахæдти арæнти туххæй дзурдтан, картæбæл дæр
сæмæ кастан. Еститæ ма си гъуди кæнетæ?
С. Æгас зæнхи цъарæ хецæн паддзахæдтæбæл дехтæ гонд
æй, кæцитæн ес сæрмагонд арæнтæ. Арæнти рази службæ ци
æфсæдтæ кæнунцæ, етæ ба хуннунцæ арæнгъæуайгæнгутæ,
етæ паддзахади арæнтæ гъæуай кæнунцæ.
Гъ. Нуртæккæ еци арæнтæ бæлвурд æнцæ, фал ма уæддæр
кæмидæрти зæнхитæбæл паддзахæдти æхсæн буцæутæ
рауайуй, сауæнгæ ма тохгæ дæр искæнунцæ. Уони мах
фегъосæн æма фæууинæн телевизори.
Тухгин паддзахадæ – устур нифс æй иннæ бæститæн дæр,
кæцити хæццæ лимæнæй цæруй, кæцитæмæ багъæуаги
æнхусмæ фæззиндзæй.
С. Тухгин арми гъæуй, цæмæй еугурæйдæр зононцæ, æзнаг
ку бавзара æрбалæборун, уæд нихкъуæрд ке райссæй, уой.
Уæрæсей уотæ фæззæгъунцæ: «Æхсаргарди хæццæ нæмæ
ка æрбацæуа, е еци æхсаргардæй æ адзал иссердзæнæй».
Гъ. Уæрæсе сабурдзийнадæ уарзагæ бæстæ æй. Мах сабур
уарзæг армий хузæ кæнæн, кæци Фидибæстæ гъæуайгæнæги
ном еруни бæрæгбони паради фæййархайуй.
Сабийтæ хузтæ кæнунцæ, гъонбæлгæнæг сæ разæнгард
кæнуй, цæмæй сæ хузти бавдесонцæ бæрæгбони
рæсугъддзийнадæ.
Гъ. Сабийтæ, нæ уи феронх æй æфсæддонтæбæл цæхæн
хъæппæлтæ фæууй, циуавæр хуарæни хузтæй хуаргæ æнцæ
аллихузон æфсæддон хæйтти бæрæгбони дарæс.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæйдæ, еу хатт ма æркæсæн дарæсти гъæугæ
хæйттæмæ, цæмæй нæ хузтæ хуæздæр рауайонцæ.
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Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй æфсæддонти хузтæ.
Сæ гъос син æрдаруй æфсæддонти бæрæгбони дарæсти
хецæн хæйттæмæ. Сабийтæ дæр фæззæгъунцæ сæ
гъудитæ.
Гъ. Адæни кæрæдзей хæццæ сабур цард кæнун фæндуй:
кæрæдземæ иуазæгуати цæуонцæ, балци алли бæстити ун,
æндæр адæнихæттити культурæ базонун, кæд паддзахæдти
æхсæн ес буцæутæ, уæдта бафедауæнтæ.
Зæнхи цъарæбæл куд макебæл тоха, уæхæн рæстæг дæр
æрцæудзæй. Æма уæд æфсæдтæ айдагъ рæсугъд æфсæддон
парадтæн гъæудзæнæнцæ. Мæнæ абони ци хузæ кодтан,
уæхæнттæн.
С. Адæн ба бæрæгбæнтти парадтæмæ цæудзæнæнцæ,
æфсæддонти рæсугъд цудмæ кæссæнцæ æма сæрбæрзонд
уодзæнæнцæ сæ армийæй!
35–36-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Тергади кæнæ»
Темæ: «Бæрæгбони рохсадзагъд» (фейерверк). Хе бавзурст æма цæстæй фæййинд æнкъарæнтæмæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Нисан:
– Æнæнгъæлæги цаутæ куд тæссаг æнцæ, уой туххæй
сабийти хæццæ æрдзорун. Царди медæгæ сабийтæн
цæмæйти тæссаг æй, уонæбæл радзубанди кæнун.
– Ирæзун кæнун гъосдарунадæ, цау кенæ уавæри
идарддæри цуд базонунадæ æма хе миутæн аргъ
кæнунадæ. Царди медæгæ сæхе куд лæдæронцæ, тергади куд кæнонцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Бæрæгбони рохсадзагъди хузтæ кæнуни арæхстдзийнадæ
фæлтарун, æ содзгæ рохсити аллихузон хузтæ ин куд
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зононцæ хузи бавдесун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Ирд æма фæлорс хуарæни хузтæй пайда кæнун, кæцитæ
дзæбæх фæззиннунцæ тар фонбæл, æма нин фæййанхос
уодзæнæнцæ æхсæйвон арвбæл рохс цирæгътæ бавдесунмæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун цæхæртæкалгæ ракети хузæ, бæрæгбони рохсадзагъд æхсæйвон арвбæл горæт æма Нæуæг
анзи елки сæрмæ.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь хузгин гæгъæдибæл.
Хузфинст: хузисконд. Хузæкæнуни уагæ – схематикон, алдæнбидон хузфинст (декоративон уагбæл) содзгæ
цирæгъти хузтæ æхсæйвон арвбæл хæдзæртти сæрмæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: зелгæдунги, донивулди, ех æрцуди, хурзæйи,
мети зæйи æма зингервæзти хузтæ æма хузиститæ.
Æхсæйвон горæти хузæ, рæсугъд рохсадзагъд цирæгъти
хæццæ. Бæрæгбони темæбæл сабийти конд хузтæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3 (тар кенæ сау), гуашь 12 хузи,
цъæпотæ (минкъий æма рæстæмбес), палитрæ, дони къос,
салфеткитæ.
Рагагъонмæ куст:
Сабийти хæццæ дзубанди кæнгæй, тæссаг уавæрти хæццæ
баст ка æй, уæхæн æнæнгъæлæги цаутæ æримисун.
Балæдæрун син кæнун уæхæн уавæрти хе куд дарун гъæуй,
цæмæй маци бæлах æрцæуа.
35-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах берæ тæссаг уавæрти туххæй дзурдтан,
кæцитæми адæймаг бахауй. Мæ зæрдæ дардзæнæн, алке
дæр уи балæдæрдтæй, хестæртæмæ алкæддæр игъосгæ ке
фæууй, тергади кæнун æма лæмбунæг ун ма иронх гæнгæй.
Аци темæбæл фиццаг хатт нæ дзорæн, хузтæ дæр ибæл код176

тан. Гъæйдæ, сæ еуетæмæ си æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг темæбæл конд сабийти хузтæ æвдесуй.
(Кæсæ астæуккаг къуари 20 теми, 28 ахури усмæмæ æма
хестæр къуари 15 æма 20 темити 33–34 удта 45–46 ахури
усмитæмæ.
Гъ. Ацибон ма цæбæлдæр дзордзинан. Сабийтæ, мах
æрæги Нæуæг анз бæрæг кодтан. Æвæдзи ма æй еугурæй
дæр гъуди кæнетæ, нæ Райгурæн бæсти сæйраг горæт
Мæскуй, Кремли сахат æхсæви 12 сахати ку бавдиста, уæд
ке райдæдта бæрæгбони салют!
Æма нæхе горæти нæуæг анзи рæсугъд цирагъадзагъд ба
уи ка фæууидта?
Сабийти дзуæппитæ.
С. Нæуæг анзи æхсæвæ алкæми дæр æхстонцæ – горæти,
гъæунгти, нæ тургъи, арвмæ уагътонцæ ракеттæ æма
рохсгæнагæ фонартæ.
Æз ба мæ фидæ æма хестæр æнсувæри хæццæ бомбитæ
ихалдтан, уагътан рохсгæнагæ ракеттæ.
Гъ. Нæуæг анзи æхсæвæ арв ниууорс уй аллихузон рохсгæнагæ цирæгътæй, кæцитæ уæлдай рæсугъд
фæффедаунцæ æхсæйвон тар арвбæл.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй цирагъадзагъди хузæ!
Гъ. Уомæ кæсун тъайлаг æй! Е æнкъарæнтæ æвдесуй,
кæцитæ сабийти æма баргъонти зæрдитæ дæр бæрæгбони
барохс кæнунцæ.
Сумах зæрдæмæ ба цæунцæ?
Сабийтæ сæ зæрди æрæфтаунцæ æма се ’нкъаруйнæгтæ
фæззæгъунцæ.
Гъ. Хеуæнттæ се ’мбæлттæ æма хæстæгутæн арфитæ
фæккæнунцæ, бæрæгбони фингтæбæл æрбадунцæ,
кæрæдземæн Нæуæг анзи берæ хуæрзтæ фæккорунцæ.
Адæн уæхæн игъæлдзæгй, еуæй-еу хатт исæдас унцæ æма
ести бæлах æрцæуй. Рауайуй уотæ дæр æма анзи тæккæ
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рæсугъддæр æма игъæлдзæгдæр æхсæви ести цау æрцæуй.
Куд гъуди кæнетæ, цума ци æрцæудзæй?
С. Зингмæ устурзæрдæй бавнæлд зинг исервæзун кæндзæй.
Гъ. Хъæбæр раст. Айдагъ цирæгътæй нæ! Телевизорæй рагацау адæни зæрди æрæфтаунцæ, пиратехникон фæрæзнитæ
æлхæнгæй, цæмæй зононцæ, сæ еугур æдас нæ ’нцæ. Фал,
гъулæггагæн, алкедæр уотæ гъуди кæнуй, цума ибæл неци
æрцæудзæнæй. Еуæй-еу хатт сабийтæ æнæ хестæртæй,
сæхуæдтæ бомбитæ фехалунцæ, петардитæ куддæртæй
иссодзунцæ æма сæ къохтæ дæр ма басодзунцæ ... æма сæ
бæрæгбони бæсти ... сабийтæ сæйгæдонæмæ бахаунцæ.
Уотемæй сабийтæ сæ уолæфти рæстæг сæйгæдони
рарветунцæ. Циуавæр хатдзæг искæнун æнгъезуй?
С. Сабийтæ дæр æма устуртæ дæр зинги хæццæ гъæуама
тергадигай архайонцæ. Минкъий сабийтæ æнæ устуртæй
гъæуама ма архайонцæ пиротехники хæццæ!
Гъ. Мах ацибон хузæ кæндзинан бæрæгбони салют
горæти сæрмæ. Фал хузи медæгæ куд бавдессинан, еци
цæхæртæ ирд ке æнцæ æма сæ рохс идардмæ – горæти алли
районтæмæ дæр ке зиннуй?
С. Æсæйвон арвбæл сæ ирд æма райдзаст хузæ кæнун
гъæуй, уæд рæсугъд уодзæнæнцæ.
Гъ. Æцæгæйдæр, ракетитæ бонигон ку рауадзай, уæд уотæ
рæсугъд нæ уодзæнзæцæ. Удта дзæбæх нæ зиндзæнæнцæ.
Æма нæ уæд хузæ кæнун гъæуй æхсæйвон арви хузæн гæгъдибæл. Циуавæр гæгъæди нæ гъæуй?
С. Æхсæвæ арв хъæбæр талингæ фæууй. Хуæздæр уодзæй
тар гæгъæди райсун: зæгъæн, тар-æрвхуз, кенæ сау.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн иуаруй хузгин кенæ гуашæй тар
хурст гæгъæди.
Гъ. Æма кæд салют горæти сæрмæ æй, уæд фиццаг цæй
хузæ гæнгæ æй?
С. Æхсæйвон горæти хæдзæрттæ.
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Гæгъæдий дæргъци æвæрд æнгъезуй куд фæрсмæ, уотæ
хæрдмæ дæр.
Гъ. Хæдзæртти хузтæ куд хуæздæр искæнæн?
С. Цæмæй тъафæбæл цирагъадзагъди æхседгæ æрттитæ
фулдæр бацæуа, уой туххæй хæдзæрттæ минкъийтæ
кæнун гъæуй, тъафи бунггаг хаййи, уæд арвбæл æхседгæ
æрттитæн фулдæр бунат байзайдзæй. Рæсугъд уодзæй,
æгас арв бæрæггбони æрттитæй ку байдзаг уа, уæд!
Аци ихæслæвæрди сæйрагдæр æй, цæмæй цирагъадзагъди æхседгæ æрттити къуæрттæ аллихузон рæсугъд
хурститæ гонд æрцæуонцæ.
Гъ. Цирагъæдзагъди æрттитæй алкæддæр рауайуй рæсугъд
нивæфтудтитæ: игон деденæг, стъалутæ кенæ шари медæгæ
æмбурд цæхæртæ.
36-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, фæстаг ахури усми сумах Нæуæг анзи салютти хузæ кодтайтæ. Уæхæн дессаги рæсугъддзийнадæ
ма кæд фæууинун æнгъезуй?
С. Уæлахези бæрæгбони – 9 Маййи горæти фæууй салют.
Фидибæсти гъæуайгæнгути бæрæгбони дæр фæууй салют.
Спортивон бæрæгбонти, стадионти артиститæ концерт ку
бавдесунцæ, уæддæр фæууй салют.
Махмæ ба цирагъадзагъд адтæй мæ хестæр æнсувæри
киндзæхсæвæри.
Гъ. Алли горæттæн дæр ес æхе бæрæгбон – æ фæззинди
Бон. Еци бæрæгбони фæдбæл нæ горæт – Дзæуæгигъæу
фæууй рæсугъд фæлуст: турусатæй, цирæгътæй, плакаттæй.
Æгас горæти фæзтæ æма галауанти фæццæуй концерттæ,
изæрæй ку æрталингæ уй, удта – салют.
Сабийтæ, нæ темæ «Тергади» ку æй, уæд анæбæл цæмæ
дзорæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мах ацибон идарддæр хузæ кæнæн дессаги
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рæсугъддзийнадæ – бæрæгбони цирагъадзагъд. Сабийтæ,
ци ма исхузæ кæнун гъæуй, цæмæй нæ горæт исбæрæгбонхуз
уа?
С. Горæт гъæуама уа цирæгътæй идзаг: аллихузон рохситæ
къæрæзтæй кæлуй, гъæунгти содзунцæ фонартæ. Машинтти цирæгътæ содзунцæ. Æнгъезуй, Нæуæг анзи елкæ, ирд
цирæгъти хæццæ, горæти фæзи исхузæ кæнун. Елки сæрмæ
ба – бæрæгбони салют.
Гъ. Нуртæккæ цирагъадзагъдтитæ фæццæттæ кæнунцæ
сæрмагонд ахур кæмæ ес, уæхæн адæн. Етæ сæ фиццаг
æргъуди кæнунцæ компьютери: нивæфтуд æримисунцæ,
хуарæнти федауцæ хузтæ, цирæгъти иссодзуни кезу.
Ами уæлдай æхсидзгæ гъæуй, цæмæй цирагъадзагъд рауадзун уа æдас.
Гъонбæлгæнæг ма еу хатт бавдесуй цирагъадзагъди хузæ,
сабийти гъос æрдаруй æ нивæфтудмæ.
Гъ. Уинетæ, рохсгæнагæ хузгин ракетитæ рамбурд унцæ
рæсугъд букети хузæн, цæхæртæ калгæй си устур шар рауайуй. сæ хузæ син ку кæнайтæ, уæд сумахæн дæр гъæуама
уонцæ рæсугъд букети хузæн. Цума сæ куд исхузæ кæнун
гъæуй?
С. Листæг цъæпойæй, минкъий цъæппитæй арæхсгай æма
имонау æвналгæй. Устур цъæпойæй хæлæф-тъæппитæ ку
кæнай, удта æгас хузæ дæр исæмæнтъери уодзæй æма си
рæсугъд салют нæ рауайдзæй.
Уотæ зиндзæй, цума арвбæл рохситæ нæййес, фал цидæр
гъолон тугул дортæ.
Гъ. Æцæгæйдæр, е фудконд уодзæй. Сабийтæ, цирагъадзагъди рохсити хуарæнти хузтæ цæхæнттæ фæуунцæ?
С. Цирагъадзагъди рохситæ аллихузæнттæ фæуунцæ: еуетæ
сурхитæ, иннетæ – кæрдæгхузтæ, бор – сугъзæрийнæхузтæ
æма æнд. Аллихузон хузгин рохситæ деденгути букети хузæн дæр фæуунцæ, уотæ дæр фæууй æма ракетитæ
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тæхгæ-тæхун сæ хузтæ дæр фæййевунцæ.
Гъ. Цæмæй бавдесайтæ уæ хузти ракетитæ рохс ке
кæнунцæ, уой туххæй сæ кæнун гъæуй уорс æма фæлорс
хуарæнтæй. Æма уæд ...
С. Ирд хуарæнтæмæ бафтаун гъæуй уорсгæнæн (белила).
Хуарæни хузтæ палитрæбæл æзмæнтгæй æвзарун гъæуй.
Гъ. Хъæбæр раст. Цирæгъти рæбун минкъий цъæппитæ ба
уин бавдессæнцæ сæ цæхæркалд.
37–38-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Дзилли адæн»
Темæ: «Сæрустур кæмæй дæн». Фегъуст кенæ
хæстæгути царди хæццæ баст æнкъарæнтæмæ гæсгæ
хузæ кæнун
Нисан:
– Дæнцæн æрхæссун, зундгонд адæнæй ка
фескъуæлхтæй (зундгонд спортсментæ, тугъди æма
кусти бæгъатæртæ), уони.
– Ирæзун кæнун базонунадон архайд, фæлгонцадон
имисунадæ.
– Сæ меддуйней хуарзфæткити лæдæруйнади фæззиндбæл архайун. Сабийти гъонбæл кæнун, цæмæй
сæрустур уонцæ нæ бæсти бæгъатæртæй, нæ адæни
хуæздæрти ба фæнзонцæ.
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæймаги хузæ, бæрæг уавæри, кæнуни арæхстдзийнадæ
фæлтарун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæни хузти равзурст гъæуама хузи искондбæл рæстмæ
исбæрæг уа.
3. Композици.
Тъафæбæл адæймаги хузæ искæнун, æ сæйраг куст ирд æма
бæлвурд уавæри гæнгæй (дирижер оркестри цори, иналар
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æма салдæттæ.)
Косæн фæрæзнитæ: сабийти фæндонмæ гæсгæ.
Хузфинст: ханхон-графикон фæндон хурсти хæццæ.
Хузæкæнуни уагæ – схематикон æвдист адæймаги хузæ æ
зонгæ куст гæнгæй.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: Иристонæн кадæ ка искодта, уони хузтæ
(хузиститæ): культури фескъуæлхгутæ (Хетæгкати Къ.,
Гергити В., Дударати В.), спорти (Андиати С., Фадзайти
А.), æфсæддон разамонæг (Плити И.) æма æнд.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, хузгин фломастертæ.
Гуашь 12 хузи, цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес, устур),
политрæ, дони къос, салфеткитæ.
Рагагъонмæ куст:
Сабийтæн радзорун нæ бæсти æма нæ адæни зундгонд
æма кадгин адæни туххæй. Исбæрæг кæнун сабийтæн сæ
зæрдæмæ фулдæр ка фæццудæй æма сæ ке хузтæ кæнун
фæндуй, уони.
37-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах сæрустур ан нæ адæни хуæздæр
минæвæрттæй, нæ Иристонæй рацæугутæй – поэттæй,
хузгæнгутæй,
ахургæнтæй,
музыканттæй
æма
спортсментæй.
Нæ зундгонд æмзæнхонтæй уæ зæрди катæ æрæфтудæй?
Сæ еуети туххæй мах дзубанди кодтан.
Цæмæй сабийти зæрди æрæфтуйонцæ, уой туххæй сæмæ
гъонбæлгæнæг сæ хузтæ бавдесуй.
С. Е нæ зундгонд поэт æма хузгæнæг æй Хетæгкати Къоста.
(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 4 теми 7–8 ахури усмитæмæ).
С. Инæлар, Советон Цæдеси дууæ хатти бæгъатæр Плити
Иссæ.
(Кæсæ хестæр къуари 25 теми, 55–56 ахури усмитæмæ).
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Гъ. Уони кадæ æма рохс нæмттæ æностæмæ федаргонд
æрцудæнцæ скульптурон циртдзæвæнти.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй ирон театри цори
æвæрд Хетæгкати Къостай циртдзæвæни хузæ удта
инæлар Плити Исси хузæ, бæхбæл бадгæй, Терки билæбæл.
Гъ. Мах сæрустур ан не ’мзæнхонтæй, кæцитæ цæрунцæ
æма косунцæ нæ бæсти аллихузон горæтти. Зæгъæн, зундгонд музыкант, С. Петербурги Мариинский театри сæйраг
дирижер Гергити Валерик сценæмæ ку рацæуй, уæд нин
хъæбæр æхцæуæн фæууй, уæхæн искурдиадгин æма кустуарзон ке ’й, уой туххæй. Е райгурдæй æма исгъонбæл æй
Иристони, абони ба æй æгас дуйней дæр зонунцæ!
Гъонбæлгæнæг æвдесуй темæмæ гæсгæ иллюстрацион
æрмæг. Сабийтæ сæ зæгъуйнаг фæззæгъунцæ.
Гъ. Нæ зундгонд гъæбесæй хуæцæг, гоцъеф Андиати Сослан дууæ хатти иссæй Олимпиаг гъæзтити чемпион
уæззау уæзи. Сосланæн Иристони националон бæгъатæри
кадæ ес, сауæнгæ ма ин, цардæгас уогæй, æ бюст спортивон манежи ниввардтонцæ. Кенæ не ’мзæнхон, зундгонд
футболист Газзати Валерики Мæскумæ тренерæй косунмæ
ку фæххудтонцæ, уæд е уобæл дзорæг адтæй æма нин
не спорттæн устур аргъ ке ’скодтонцæ. Иристони кадæ
бæрзонд ка искодта, уæхæн зундгонд спортсментæ берæ
æнцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй иллюстрацион æрмæг спортивон
темæбæл.
Гъ. Бæгудæр, ес адæнтæ, кæцитæй нæ бæстæ сæрустур
æй, кæцитæ Уæрæсей искадгин кодтонцæ. Космосмæ
фиццаг космонавт Юрий Гагарин ку фæттахтæй, космоси
итигъдадæмæ Алексей Леонов фиццагидæр ку ракъахдзæф
кодта æ науæй, уæд нæ еугур адæн дæр сæрустур адтæнцæ
нæ бæстæй! Адæн рацудæнцæ фæзтæмæ, цийни арфитæ
æма хъуритæ кодтонцæ кæрæдземæн.
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Гъ. Уæрæсей еугонд команда хоккеййæй кенæ футболæй
ку рамолуй, уæд еугур болельщиктæ дæр, цийфæнди адæни
хæттитæй æма кæми фæнди цæрæг адæн дæр уæлахези
фæдбæл цийнæ кæнунцæ, нæ бæстæй си алкедæр сæрустур
фæууй.
Æз зонун, нæ биццеутæ сæ фиддæлтæ æма бабати хæццæ
телевизормæ футбол æма хоккеймæ фæккæсунцæ.
Зæгъайтæ, берæ ке уарзетæ уæхæн спортсментæ уин ес?
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй спортивон темæбæл
иллюстрацион æрмæг. Сабийтæ зæрдиуагæй сæ
зæгъуйнæгтæ дзорунцæ.
Гъ. Æма, æцæгæйдæр, кадæ æма аргъ кæнун гъæуй, дæ цори
ци зундгин, зæрдæхæлар æма искурдиадгин адæн цæруй,
уонæн. Ка ’й зонуй, етæ уæхе бийнонтæй, хæстæгутæй,
зонгитæ, синхæнттæ æма æмбæлттæй дæр æнцæ.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Берæ дæнцитæ æрхæссун æнгъезуй. Фал мах гъæуй
равзарун, хъæбæрдæр нæ ке хузæ искæнун фæндуй.
Ацибон уæхæн лæги хузæ кæнгæ æй, кæци бæззуй дæнцæн.
Уадзæ æма е аргъæутти имист архайæг ма уа, фал нæ
цори цæрæг адæнæй. Нæуæгæй уæ бон æй Къостай сорæт
æримисун, инæлар Плити Исси хузæ искæнун, дирижер
Гергити Валерикки кенæ футболист Газзати Валерикки,
фиццаг космонафт Ю. Гагарини æма у.и.
Ке уи фæндуй, е ба æхе хæстæгутæй, сæрустур кæмæй
айтæ, уой хузæ искæнæд: мадæй – ахургæнæгæй, фидæй –
æскъуæлхт дохтурæй, бабайæй – тугъди ветеранæй.
Гъ. Сæ хузтæ куд гæнгæ æнцæ?
С. Устур, æгас тъафи дзаг. Сæ цардæй син ести дессаг рæстæг райсун гъæуй. Бавдесун, цитæ косунцæ æма
циуавæр гъуддæгтæ кæнунцæ.
38-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, сумах нæ рæвдауæндонæмæ æрбацудайтæ
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хъæбæр минкъийтæй. Райдайæни уи берети мадæмæ,
хæдзарæмæ фæндæ адтæй, сауæнгæ ма кæугæ дæр кодтайтæ.
Нуртæккæ фæуустурдæр айтæ, рæвдауæндони берæ
цидæртæ базудтайтæ, лимæнтæ дæр уин си фæззиндтæй.
Уотæ нæ ’й?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Еу минкъий рæстæг ма рацæудзæй, æма скъоламæ
бацæудзинайтæ.
Ахсгиаг æй, цæхæн скъоладзаутæ уодзинайтæ æма уи
цæхæн лæгтæ рауайдзæй устуртæй. Æма е ба баст æй
лимæн ке хæццæ цæрдзæнæ æма дæнцæ ке дардзæнæ, уони
хæццæ.
Сабиййæн дæнцæн ун æ бон æй литературон бæгъатæрæн
дæр. Мах уобæл дзурдтан, аргъæуттæ æма сабийти
радзурдтæбæл ку дзурдтан, уæд.
(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 12 æма 13 темити 23–24 æма
45–46 ахури усмитæмæ).
Гъ. Уæ зæрди æрæфтауайтæ, уæ тæккæ уарзондæр
бæгъатæрти кети хузæнттæ уæ ун фæндуй?
Сабийтæ дзорунцæ радзурдтæ æма аргъæутти архайгути
нæмттæ.
Гъ. Хъазар уин цæмæн æнцæ? Алли сабийи дæр, ке фæнза,
уæхæн дæнцæ цæмæн гъæуй?
С. Сабийтæ зæрдæхæлар, æндиуд æма игъæлдзæг
бæгъатæри ку фæнзонцæ, уæд сæхуæдтæ дæр хуæздæр æма
зæрдæхæлардæр гæнгæ цæудзæнæнцæ.
Гъ. Хъæбæр раст. Литературон бæгъатæртæ, мультикти
архайгутæ хуарз агъаз æнцæ сабиййи исгъонбæл кæнунади.
Фæстаг ахури усми мах дзурдтан, айдагъ аргъæутти нæ,
фал нæ фалдзос царди медæгæ дæр ес, бафæнзунмæ ка
бæззуй, уæхæн адæнтæ: зундгинтæ, искурдиадгунтæ,
кустуарзонтæ. Зæгъайтæ, ке хузæ кæнун уæмæ æрцудæй.
Сабийтæ сæ хузтæ æвдесунцæ æма дзорунцæ, ке хузтæ
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исфæнда кодтонцæ кæнун.
Гъ. Иристони уотæ фæззæгъунцæ: «Æ рагфиддæлти ци
лæг нæ зонуй, е æнæ уедагæ бæласæ æй». Е куд лæдæргæ
æй? Сабийтæ, зонетæ, муггаги бæласæ ци æй, уой?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Алли саби дæр гъæуама æ хестæрти зона æма син
кадæ кæна. Фиддæлтæй нин ци æгъдау æма уагæвæрдтитæ
байзадæй, уони æнхæст гæнгæй.
Ка уи зæгъдзæй, етæ цæхæн уагæвæрдтитæ æнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Цидæриддæр зæгътайтæ, етæ раст æнцæ! Адæни
хуарздзийнадæбæл архайæ, маст макæмæн кæнæ,
уо æргомдзурд, æндиуд æма зæрдæхæлар. Адæнти
бафæнзуйнаг цард сабийтæн ахсгиаг æй, еске фæнзун берæ
ке уарзунцæ, уомæ гæсгæ. Уомæ гæсгæ еугур сабийтæ
дæр гъæуама зононцæ, нæ бæстæ æма Иристон сæрустур
кæмæй æнцæ, уони.
Ку рагъонбæл уайтæ, уæд еци адæни бæрцæ фæффулдæр
уодзæнæй, æма сумах базондзинайтæ æндæр бæститæй
æгас дуйнейтæбæл ка райгъустæй, еци зундгонд адæни.
Гъ. Сумах устуртæ ке айтæ, сæ кой син уомæ гæсгæ ракодтан, фæззæг ба скъоламæ бацæудзинайтæ. Фæндуй уæ
скъолай ахур кæнун?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уе ’сони цард æма уæ бæллецти исæнхæст баст æй:
ахур æма кустмæ ци цæстæй кæссинайтæ, хуæздæр ун уæ
фæнддзæй, æви нæ æма уæ къохи ести бафтуйуни архайдæй.
Алли биццеу æма кизгæмæ дæр гъæуама уа бæллец! Цæмæ
бæллетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Сабийтæ, фæстаг ахури усми
сумах ке хузæн ун фæндуй æма сæрустур кæмæй айтæ, уой
устур портрет искодтайтæ. Æма цæмæй бæрæг уа, æма ’й
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еугурæй дæр зононцæ, еци лæг ци куст кæнуй, уой туххæй
ин лæмбунæг æ фалдзоси уавæртæ исхузæ кæнун гъæуй.
Сабийтæ фæстаг ахури усми ци хузтæ кæнун
райдæдтонцæ, уони фæуунцæ. Гъонбæлгæнæг фарстати
фæрци сабийти фæййаразуй, цæмæй, ке хузæ кæнунцæ, уой
фалдзоси уавæртæ æ кусти дæсниади хæццæ баст уонцæ
(футболисттæ гъазæн фæзи, музыканттæ оркестри æма
у.и.).
39-40-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Силгоймаги фарнæ»
Темæ: «8 Мартъи». Арфи гæгъæди (открыткæ) искæнун.
Нисан:
– Силгоймаг æма мадæмæ сабийти уарзон рахаститæ
фулдæр кæнун.
Базонгæ сæ кæнун декоративон графики хузти хæццæ.
– Ирæзун кæнун исфæлдистадон арæхсдзийнæдтæ
æма эксперименттæ кæнуни ацъагъуæ.
– Сабийтæ сæ маддæлтæмæ, хуæртæ æма нанатæмæ
уарзон цæстæнгас куд даронцæ, уотæ сæ гъонбæл
кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Арфи гæгъæди (открыткæ) искæнуни арæхстдзийнæдтæ
фæлтарун, дзæбæх бæлвурд æма федауцæ хузтæй пайда
гæнгæй.
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Декоративон элементти хузти (уалдзигон деденгутæ æма
къалеутæ, хор, финст æма æнд.) кæрæдзей хæццæ гъæуама
хуарз федауонцæ. Открыткæ ба æнгъезуй, куд ирд, уотæ
имон æнгæс искæнун дæр.
3. Композици.
Тъафæбæл уалдзигон деденгути хузтæ æма арфи текст
рæсугъд æрæвæрун.
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Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ (æнгъезуй
гæгъæдин аппликацитæй пайда кæнун дæр.).
Хузфинст: декоративон-æндзæрон. Хузæкæнуни уагæ –
бæрæг деденгути æма текст – 8 Мартъий ирд æвдист.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: арфи открыткитæ аллихузон рæсугъд
фæлуститæй. Аллихузон уалдзигон деденгути хузтæ
(дзæкъолонтæ, тюльпантæ, фиццагæлойтæ æма æнд.) æма
бæласи уалдзигон къалеутæ (фæткъубæласи, мимози,
æхсинцъи).
Уалдзигон деденгутæ æма бæласи къалеутæй арæзт букет.
Иуарунмæ: гæгъæди А-4 дудагъæй, фломастертæ 12 хузи.
Санс æма кæрдæн.
39-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, æнкъаретæ цидæр ахсгиаг хабар ке æрбацæуй,
уой.
С. Рæхги ралæудзæй нæ маддæлти бæрæгбон – 8 Мартъи.
Гъ. Æмдзæвгитæ æма зартæ исахур кодтайтæ, цæмæй син
сæ бæрæгбони арфæ ракæнайтæ? Радзоретæ, разаретæ.
Сабийтæ æмдзæвгитæ дзоргæй æма зартæ заргæй, сæхе
зæрдирайдæр кæнунцæ.
Гъ. Айдагъ дзоргæ арфитæй уæлдай ма мадæн еститæ дæр
балæвар кæнун гъæуй, еци уалдзигон бæрæгбони. Уотæ нæ
’й? Арфити хæццæ ма цитæ фæддæдтунцæ?
С. Æнгъезуй деденгутæ балхæнун æма ин сæ рæсугъд открыткити хæццæ балæвар кæнун.
Гъ. Открыткитæ балхæнун дæр цæмæннæ æнгъезуй. Фал
... уæхуæдтæ минкъий хузгæнгутæ нæ айтæ!
Гъе, уомæ гæсгæ абони сумах уæхуæдтæ уæ уарзон
мадзæлттæн кæндзинайтæ арфи открыткитæ. Арази
айтæ? Гъæйдæ, æркæсæн хузгæнгутæ цæхæн открыткитæ
фæккæнунцæ аллихузон бæрæгбæнттæмæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй арфи аллихузон открыткитæ. Са188

бийти гъос æрдаруй открытки медæгæ элементтæ композицион амæлттæй куд аллихузон æвæрдтитæ æнцæ.
Уотемæй исбæрæг унцæ сæ открыткити кæнуйнаг хузтæ.
Гъ. Сабийтæ, арæхдæр цæмæй конд фæууй, силгоймæгти
бæрæгбонмæ – 8 Мартъимæ конд открытки хузæ?
С. Алкæми дæр си уалдзигон деденгутæй пайда кæнунцæ.
Гъ. Æвæдзи мæнæ ауæхæн дессаги рæсугъд æма тæфгæнагæ
деденгутæй.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ хæстæгæй æвдесуй уалдзигон
деденгути бæститæ æма рæзæ бæлæсти дзæгæрæгкалгæ
къалеутæ, кæцитæ дзæгæрæг ракалуни агъонмæ дони
æвæрд адтæнцæ.
Гъ. Сумах уалдзигон деденгути хузтæ кодтайтæ, зонетæ,
куд гæнгæ æнцæ, уой.
(Кæсæ кæстæр къуари 14 теми 24 ахури усмæмæ удта
хестæр къуари 19 теми 43–44 ахури усмитæмæ).
Гъ. Сабийтæ, уалдзигон деденгути нæмттæ ма гъуди
кæнетæ? Кæцити си фулдæр уарзетæ? Уæ маддæлтæ ба си
кæцити уарзунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Райсæн гæгъæдий тъафæ æма ’й дудагъ саст фæккæнæн,
цæмæй нæ откриткæн игон кæнæн уа. Мæнæ атæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй гæгъæдий тъафи фæддудагъ
кæнуни мадзæлттæ.
Гъ. Фиццаг бал открыткæн е ’ндаг фарс исфæлосдзинан.
Бæрæгбæнттæ æма открыткитæ берæ ке фæуунцæ, уомæ
гæсгæ алли бæрæгбонмæ дæр сæрмагонд открыткитæ
искæнунцæ. Откриткæбæл ци ниффинсун гъæуй, цæмæй æй
мадæ базона, айдагъ уомæн ке арфæ кæнис аци бæрæгбони
фæдбæл, уой?
С. Открыткæбæл ниффинсун гъæуй: «8 Мартъи».
Гъ. Фиццаг бал устур 8 исхузæ кæнун гъæуй удта æй
исрæсугъд кæнун дæр. Дамугъатæ финсун ка нæма зонуй,
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уонæн ба æз фенхус кæндзæнæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй нимæдзæ 8 æма амонæн фæйнæгбæл
кенæ тъафæбæл цалдæр гъæугæ дамугъай куд финсгæ
æнцæ, уой.
Гъ. Финсти алфанбулай ба цæй хузæ кæнæн?
С. Дзæгæркалæ къалеутæ кенæ уалдзигон деденгути.
Гъ. Гъæйдæ, еу хатт ма æркæсæн уалдзигон деденгутæмæ,
цæмæй уи алкедæр равзара сæ тæккæ хуæздæрти.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй аллихузон уалдзигон
деденгути æма рæзæ бæлæсти дзæгæрæгкалæ къалеути
хузтæ.
Гъ. Арæхсгай хузæ кæнетæ, тагъд ма кæнетæ. Алкедæр
гъæуама æхуæдæг открыткæ æргъуди кæна, фæууинд открытки хузæн куд нæ уа. Гæнæн ес æма уæ откриткæ
рауайдзæй бæрæгбонау ирд кенæ ба – имонау. Равзаретæ,
уæ зæрдæмæ фулдæр цæхæн цæуй. Е уодзæй, уæ уарзон
мадæн лæвар. Уæхе къохæй конд ке æй, е ба никки хуæздæр!
40-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, ци дзæбæх мин айтæ! Æгас къуæрей
дæргъци зæрдиуагæй уæхе фæццæттæ кодтайтæ 8 Мартъий бæрæгбонмæ. Уæ уарзон маддæлтæбæл зартæ æма
æмдзæвгитæ исахур кодтайтæ. Æма, куд æцæг хузгæнгутæ,
уотæ ба сæ æнæ хузæгонд лæвæрдтæй нæ ниууагътайтæ.
Мах фæстаг ахури усми аразтан арфи открыткитæ. Цæй
хузæ ибæл искодтайтæ? Гъæйдæ, æрсæмæ кæсæн.
С. Открыткæбæл устур асти хузæ искодтан æма мæйи ном –
«8 Мартъи» ниффинстан, удта сæ исфæлустан. Алкедæр æ
мадæн равзурста, æ мадæ фулдæр ци уалдзигон деденгутæ
уарзуй, уони æма сæ исхузæ кодта. Æз устур сурх тюльпанти
хузæ искодтон. Мæ мадæ сæ берæ уарзуй. Мæн
деденгутæ ба æнцæ розæхуз. Æз ба берæ уарзун мимозитæ
æма син сæ хузæ искæнунбæл байархайдтон. Мимози
къалеутæбæл хумæтæги деденгутæ нæ фæууй, фал мин190

къий тумбул, хæмпос, тæфгæнагæ деденгутæ.
Гъ. Ацибон идарддæр коссинан открыткæбæл. Открытки медæггаг фарсбæл ма уи алкедæр еу хузæ лæварæн
искæнæд. Мадæ открыткæ æ къохмæ ку райса, ку фæууина
куд рæсугъд æй, уой, удта æй ку байгон кæна ... Уоми ба
æнæнгъæлæги лæвар – еума хузæ! Хузи темæ уæхуæдтæ
равзаретæ. Рагъуди кæнетæ, уæ мадæ ци фулдæр уарзуй, æ
зæрдæмæ ци фæццæудзæй! Цæй хузæ искиндæ уа?
С. Æз бæхи хузæ дзæбæх кæнун æма мæ фæндуй мæ мадæн
уой исхузæ кæнун. Æз ба мæ мади портрет искæндзæнæн.
Мæн мадæ ба тикистæ берæ уарзуй æма ин тикиси хузæ æд
бæдæлттæ искæндзæнæн. Мæн мадæ ба хуæнхтæмæ цæун
берæ уарзуй æма ин рæсугъд хуæнхти хузæ искæндзæнæн.
Гъ. Арæхстгай хузæ кæнетæ. Алцидæр тергадигай хуаретæ.
Цæмæй хузæ бæрæгбонау рæсугъд рауайа, уой туххæй
циуавæр хуарæнтæ равзарун гъæуй?
С. Игъæлдзæгдзийнадæ бавдесунмæ хуæздæр уодзæй
тæккæ рæсугъддæр, ирддæр æма имонаудæр хуарæнтæ
равзарун. Æрмæст уотæ æвзаргæ æнцæ хуарæнтæ, цæмæй
кæрæдзей хæццæ федауонцæ.
Фæстаг ахури усми рæстæг сæ куст ци сабийтæ исæнхæст
кодтонцæ, уонæн ба æнгъезуй æндæр ихæслæвæрд радтун.
Сæ нанатæ кенæ хуæртæн дæр открыткитæ искæнæнтæ,
æрмæст æндæр хузти хæццæ.
Гъ. Сабийтæ, ихæслæвæрд дзæбæх исæнхæст кодтайтæ.
Æ открыткæ кæронмæ ка искодта, уони бон ма æй еума
открыткæ нана кенæ хуæрæн искæнун.
Открыткæ уæ бон æй искæнун техникон аппликаций
мадзалæй, цæттæ хузти хæйтти лухгæндтитæй пайда
гæнгæй.
Гъ. Æрмæст æндæр открыткæ æргъуди кæнетæ. Кæд
уæ миййаг открыткæ аппликацион мадзалæй искæнун
фæндуй? Е цæхæн мадзал æй?
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С. Аппликаци гæнгæй, фиццаг деденгути хузтæ искæнун
гъæуй, удта сæ ралух кæнун æма банихасун.
Гъ. Раст айтæ. Уæхуæдтæ равзаретæ, ци мадзалæй
коссинайтæ, уой æма райдаетæ архайун.
41-42-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг лæвæрттæ иуаруй».
Темæ: «Ци фæййидтон балций». Раздæр феппæйдти
бундорбæл хузæ кæнун.
Нисан:
– Уалдзæги сæйраг бæрæггæнæнтæ баеумæ кæнун.
– Ирæзун кæнун феппайунадæ æма æнкъарунæдти
зæрдæбæлдарунадæ. Зонун сæйрагдæр равзарун,
еумæйаг æма хецæндзийнади бæрæггæнæн æууæлтæ
æртасун.
– Райгурæн бæсти æрдзæ куд уарзонцæ, æ фæууинд
син æхцæуæн куд уа, æ хузæ кæнун ба сæмæ куд цæуа,
уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон – ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Æрдзи элементти хузтæ кæнуни арæхсдзийнадæ фæлтарун,
сæ ирд æма син сæ аллихузон кæндтитæмæ фулдæр æнгæс
даргæй.
Зонун сæйраг хузæн тъафæбæл бавдесун æ асæ æма æ
хуарæни хузтæ.
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Уалдзигон хор бони зæрдиуагæ ка æвдеса, уæхæн æрдзи
хузгин сорæт исаразун ирд æма цъæхснаг хуарæни хузтæй
пайда гæнгæй.
Æрдзи эмоционалон уавæр ба хуарæни цъæппитæй бавдесун.
3. Композици.
Тъафæбæл æрдзи хузæ искæнун, æрмæст си куд уонцæ,
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зæрдæмæ ци цæрæгойтæ, мæргътæ æма зайæгойтæ
фæццудæнцæ, етæ. Хузæмæ ци зæрдæ дарунцæ, уой хузисконди бавдесæнтæ.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь кенæ фломастертæ.
Хузфинст: хузæкæнунадон. Хузæ кæнуни уагæ – схематикон, уалдзигон æрдзи хецæн хæйтти лæмбунæг бавдесгæй,
æрдзи хузтæ кæнуни, раздæри фæлтардæй, испайда гæнгæй.
Хузи раззаг плани еу объект – сæйрагдæри бавдесун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: уалдзигон æрдзи дзæгæркалæ рæсугъд
бæлæсти æма деденгути хузтæ. Гæбæлотæ, биндзитæ,
мæргътæ, æнкъуæлхитæ, хæпуситæ æма æнд. хузтæ.
Тютчев Ф. И. æма Пушкин А.С. æмдзæвгитæ уалдзæгбæл.
Хузгæнгути хузти репродукцитæ æма 7-8 анздзуд сабийти
конд хузтæ.
Иуарунмæ. А-3, гуашь 12 хузи, цъæпотæ (минкъий,
рæстæмбес æла устур), палитрæ, дони къос, салфеткитæ.
Фломастертæ 12 хузи.
Рагагъонмæ куст: гъæунги уогæй сабийтæ базонæнтæ
уалдзигон æрдзи уагæ, æ тæф, æ хуарæни хузтæ, мæргъти
зарун æма у. и. Сабийти ахур кæнун, цæмæй естæбæл дес
кæнонцæ: бæласæбæл, рæсугъд цъеу кенæ гæбæлобæл æма
у. и.
41-аг ахури усмæ
Гъ. Гъар бæнттæ, рæвдаугæ хор, цъеути сæумон зард.
Нæуæг кæрдæги, деденгутæ æма дзæгæркалæ бæлæсти къалеути дессаги тæфтæ, кæцити рæуæг гъар уадæ алфанбулай
хæлеу кæнуй ... Сабийтæ, цæй кой кодтон? Байзонайтæ!
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Бæгудæр – уалдзæги туххæй! Сабийтæ, уæддæр уалдзæг
цæй туххæй уарзæн? Е ’рбацуд адæмæн ци балæвар кæнуй?
(Кæсæ хестæр къуари 19 теми 41–42 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Ацибон мах дзордзинан уалдзæги лæвæртти туххæй.
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Сабийтæн æ бон ци балæвар кæнун æй? Гъазæн киндзæ
балхæнун? Гъазæн машийнæ балæвар кæнун?
С. Нæгъ! Уалдзæг лæвар кæнуй гъар, хорбæнттæ. Гъари
хæццæ ба цæрæгойтæ æма æрдзæн нæуæг цард. Æрдзæ æ
зуймон хуссæгæй райгъал уй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æвдесуйнаг рæнгъæ, кæцими
уалдзæги æрцуд иллюстраци конд æй.
Гъ. Æцæгæйдæр, уалдзæг балæвар кæндзæй æхсидзгон
æнкъарæнтæ, æрдзæ æма цæрæгойти хæццæ фембæлди
игъæлдзæгдзийнадæ.
Нивæ дæ ку уа, удта ма æндегæй уогæй, фæууиндзæнæ, æхе
дорбæл хори тунтæмæ тавæг, минкъий кæрдæгхузцæстæ
æнкъуæлхæ. Кенæ ба уалдзигон гъар бони æ фур цийнæй
ратæх-батæх гæнгæй, æ базуртæ ци фиццаг гæбæло сор
кæнуй, уой.
Ма уи феронх уæд, меттад фæзи ке фæууидтан дзæкъолонтæ
– фиццаг уалдзигон деденгутæ, кæцитæ нæ фæттарстæнцæ
уазалæй. Куд сæбæл цийнæ кодтан?
С. Иссердтан ма бор хъæбуза, кастан мулдзугутæ гъæмпи
халæ сæ гобатмæ куд хастонцæ, уомæ. Æндегæй уогæй ма
фæууидтан æнæуагæ рæсугъд гæбæло дæр!
Гъ. Гæбæлотæ ци дессаг æнцæ! Цæветтонгæ, цума уалдзигон думгæ æрбадумдта, деденæги сифтæ ратудта æма
сæ фæххæссуй. Нæ деденæг ратахтæй ... æма си рæсугъд
гæбæло рауадæй.
Гъонбæлгæнæг, дзоргæй, æвдесуйнаг рæнгъæ æвдесуй,
кæцими ес æрдзи хецæн хæйтти устур хузтæ.
Гъ. Бæгънæг æма фунæй бæлæсти æхсæн цæститæ
æрхуæцунцæ дессаги рæсугъд абрикъос бæласæбæл, кæци
нæуæг киндзау, розæхуз дзæгæрæги буни фæцæй. Æма ци
хуæрздæф хæссуй гъар дунгæ, е ба!
(Кæсæ астæуккаг къуари 17 теми 25 ахури усмæмæ.)
Гъ. Мудибиндзитæ куддæр тæф банкъардтонцæ, уотæ
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ибæл æрæмбурд æнцæ. Исфæндæ кодтонцæ муд бамбурд
кæнун. Ани, æндегæй уогæй, лæмбунæг кæсгæй, бафеппайун æнгъезуй! Æнгъезуй син сæ хузæ искæнун дæр!
С. Цъеутæ куд æртахтæнцæ, аллихузон гъæлæстæй куд
зарунцæ æма астъæнттæ куд аразунцæ, уони хузтæ кæнун
дæр фæндуй.
Гъ. Уинетæ, уалдзæг уин хузæ кæнунмæ ци берæ дессæгтæ
фæууинун кодта! Фал еугурæй хузи нæ бацæудзæнцæ.
Алкедæр равзарæд æ зæрдæмæ фулдæр ци фæццудæй, уой.
Тагъд ма кæнетæ, расагъæс кæнетæ уæ хузи сæйрагдæр ци
уодзæй, уобæл дæр.
Æрдзи хузæ гæнгæй, гъонбæлгæнæг алкæддæр гъæуама
сабийтæй дома композицион гæнæнтæй пайда кæнун –
асæ бавдесунæй: ци фулдæр гæнгæ æй тъафæбæл (арв,
хор, хуæнхтæ, кæрдæгхуз зайæгойтæ), аци хузи тæккæ
устурдæр цæй хузæ уодзæй (маргъи, гæбæлой, мудибиндзи,
хъæбузай). Æрдзи хæйтти куддæр-муддæр конд композиций бакаст æмæнтъери кæнуй.
Гъ. Хузи сæйрагдæр куд æвдесгæ æй?
С. Сæйраг хузæ гъæуама раззаг плани устур æма лæмбунæг
конд уа. Цума имæ хъæбæр хæстæгæй лæмбунæг кæсæн.
Гъ. Гъæйдæ, уæ зæрдæмæ ци фæццудæй æма уалдзæги
хецæндзийнæдтæ ка æвдесуй, уой равзаретæ æма хузæ
кæнун райдаетæ.
Сабийтæй сæ æримисунадæ гъæздуг кæмæн æй, уонæн
ба байхæс кæнун, цæмæй исаразонцæ Уалдзæги аргъауон
сорæт.
Гъ. Сабийтæ, мах Метдумугъ æма Уазал-Зумæги хузтæ
кодтан.
(Кæсæ астæуккаг къуари 8 теми 12 ахури усмæмæ).
Гъ. Цума Уалдзæги рæсугъдæн æ бакаст цæхæн æй? Кæд
уи, миййаг, еске фæндуй æ хузæ искæнун? Уалдзæги сорæт
исаразун. Цæхæн æй æнгъæл айтæ?
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Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Рæсугъд уалдзæги хузæ ке фæндуй искæнун, уонæн ба
æз бакæссæнæн æмдзæвгæй скъуддзаг:
					
Ф.И. Тютчев
Ци ма ’й æ бон,
Фæцæй æ цард зумæгæн,
Фал ма уæддæр гъизуй.
Стъæлфгæй æ уод уалдзæгæн, –
Нæ тургътæмæ гъузуй.
Зумæг уæддæр не ’ргъосуй –
Уалдзæгмæ æвзедуй.
Уалдзæг имæ не ’гъосуй, –
Ходуй ибæл, ходуй.
Зумæг мæлуй фур мæстæй,
Тохуй ибæл меттæй.
Бустæги исфæлмаст æй,
Æ бартæ ба не ’ттуй.
Уалдзæг зарун нийдæдта
Е ’знаги фудæнæн.
Æхе метæй нихснадта
Æма скалдта тæман.
(Къибирти Амурхани тæлмац)
Уалдзæги аллегорион сорæт поэттæй ке æмдзæвгити ес,
уонæй гъонбæлгæнæг скъуддзæгтæ бакæсуй.
Гъ. Æ зæрдæмæ кæмæн фæццудæй, етæ Уалдзæги сорæт
искæнæнтæ куд аргъауи архайæги кенæ æмдзæвги.
42-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах æндегæй уогæй, архайдтан бафеппайун уалдзæги æрдзæ куд райивта, кастан, нæуæгæй нин
ци æрбахаста æма исфæндæ кодтан уалдзæги æрдзи хузæ
искæнун. Æ хузæ ин куд искæнун гъудæй?
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С. Цæмæй хузæ хуарз рауадайдæ, уой туххæй гъæуама
алкедæр æхецæн ести сæйрагдæрæн равзурстайдæ,
дессагдæр имæ ци фæккастæй, уой.
Гъ. Æма æрдзи хузтæ æгас къуари сабийтæн дæр
фæйнæхузти рауадæнцæ, æма е махæн, куд кæсгутæн, уотæ
ахсгиаг æй. Мах æрæги дзурдтан, адæймаг алфанбулай
дуйне куд æнкъаруй, уобæл. Дзурдтан адæймаги æнкъарæн
оргæнти туххæй дæр.
(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 15 теми 29–30 ахури
усмитæмæ.)
Гъ. Цитæ ма си гъуди кæнетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма кæд уотæ ’й, уæд сумах ба, мæ минкъий
хузгæнгутæ, уæ хузти цитæ гъæуама бавдистаййайтæ?
С. Гъæунги уогæй ци æнкъарæнтæ бавзурстан, уони –
уалдзæги тæф, тъинккити къæпп-къæпп, цъеути цъубарцъубур, уалдзигон ирд хори гъар.
Хузæгæнгæй, сабий гъæуама æргъуди кæна е ’нкъарæнтæ.
Гъонбæлгæнæг сабийти разæнгард кæнуй, цæмæй уотид
ма хузтæ кæнонцæ, фал се ’нкъарæнти фæрци алфанбулай
дуйней туххæй цитæ базудтонцæ, уони. Гъонбæлгæнæг
гъæуама лæдæра, уотид хузæкæнунадæ неци агъаз æй графикон хузæкæнунади арæхстдзийнадæ фæххуæздæр кæнунмæ,
уомæн æма æ бундор гептæй æма зонгæ дæнцигтæй арæзт
æй. Æма, уомæ гæсгæ, сабийи гъудикæнуйнадæ активондæр
нæ кæнуй, кæци исфæлдистадон архайди æхсидзгон гъæуй.
Гъ. Уони еугурæй бавдесунмæ нин ци фæййанхос кæндзæй?
С. Бæгудæр, хуарæнтæ. Гъæуй равзарун ирд хуарæнтæ,
гъартæ, имонаутæ, тæмæнтæ калгутæ, кæцитæ хуæздæр
бавдессæнцæ уалдзæги зæрдиуагæ.
Гъ. Æцæгæйдæр, уалдзæгæн хецæн хузтæ ес: рæсогтæ,
кæдзостæ, нæугутæ, хорхузтæ. Сумах зонетæ палитрæбæл
имонау æма хорхуз хуарæнти хузтæ æзмæнтун.
197

(Кæсæ кæстæр къуари 10 теми 19 ахури усмæмæ.)
Гъ. Айдагъ хуарæнти равзурст нæ, фал ма хузæ куд
хуардзинайтæ, е дæр бавдессæй, ци цæстæ даретæ уæ
хузæмæ, уой. Уæ зæрди æрæфтауетæ, ци дессаги хуарæн
мадзæлттæ зонетæ æма си испайда кæнетæ уалдзигон
æрдзи хузæ гæнгæй.
43-44-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Иристони Сурх киунугæ»
Темæ: «Æрдзи æнбæлттæ». Иллюстративон æма фегъосгæ æрмæги бундорбæл хузæ кæнун.
Нисан:
– Сабийти базонгæ кæнун нæ республики æма нæ
планетæбæл ци экологион проблемитæ ес, уони
хæццæ.
– Ирæзун кæнун феппайунадæ æма эмоционалон
æнкъарунади бундор.
– Æрдзæ гъæуай кæнун ке гъæуй, е сабийтæмæ дæр
ке хауй, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Æстæн цæрæгойти хузтæ кæнуни арæхстдзийнадæ
фæлтарун, сæ бакаст æма син сæ гурисконди
хецæндзийнæдтæ æвдесун (метин мусуй тасæ-уасæ
федауцæ цуд, дзæбодури сæрустур лæудт æма у. и.)
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Хуарæни хузтæй, цæрæгоййи хузгин сорæт аразгæй ин бавдесун, куд дессаг дæмæ кæсуй æ рæсугъддзийнадæ, уой.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун цæрæгойти хузтæ Кавкази æрдзи
медæгæ æрдзон уавæри.
Косæн фæрæзнитæ: сойнин мелтæ (сабийти æвзурстмæ
гæсгæ).
Хузфинст: ханхон-графикон хузæ фæндон хурстæй: хузæ
198

кæнуни уагæ-схематикон ирд бавдист цæрæгоййи хузæ
удта æ гурисконди арæзти бастдзийнадæ, алфанбулай
æрдзи хæццæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: Сурх киунугæмæ хаст цæрæгойтæ æма
мæргъти хузтæ (метин мусу, дзæбодур, архар, уорс тигр
æма æнд.). Хæдзайрон игъæлдзæг æма гъазагæ цæрæгойти
хузтæ. Сирддони хузæ æма цирки архайæг сирдти хузтæ.
Дзæуæгигъæуи хедбæл конд метин мусути хузтæ.
7-8 анздзуд сабийти конд цæрæгойти хузтæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, гуашь 12 хузи, цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес), палитрæ, дони къос, салфеткитæ.
Фломастертæ 12 хузи. Сойнин мел.
Рагагъонмæ куст:
Сабийти хæццæ радзорун, ка фесавдæй æма фесæфунæй
тæссаг кæмæн æй, уæхæн цæрæгойтæ æма зайæгойти
туххæй. Гъонбæлгæнæг бацæттæ кæнæд Кавказаг æрдзи ци
цæрæгойтæ цæруй, уонæбæл иллюстрацион æрмæг.
43-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, цæрæгойти дуйней туххæй нæуæг
темæ райдайгæй, мах алкæддæр дзурдтан ести дессаг,
рæсугъдбæл. Ацибон ба хецæн бон æй, уомæн æма нæ
темæ æй сагъæссаг. Махæй берæ хæттити байруагæс уидæ
нæ алфанбулай дуйней æрдзи рæсугъддзийнадæ. Фал æ еугур хабæрттæ хиццаг нæ ’нцæ.
Адæймаги архайунадæ æрдзæбæл лæгъузæрдæмæ ахедуй.
Цума цæмæ, куд гъуди кæнетæ? Исбæлвурд æй кæнайтæ.
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ архайунцæ ахури усмити
экологий туххæй ци зонундзийнæдтæ базудтонцæ, уони
фæрци сæ гъудитæ зæгъун.
Гъ. Гъулæг ба е æй, æма уой фудæй еуæй-еу зайæгойти
æма цæрæгойти хузтæ фесæфунцæ. Алли бæстити ес
уæхæн адæнтæ, кæцитæн, æрдзи цитæ цæуй, уонæбæл
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сæ зæрдæ ресуй, æма тухсунцæ. Етæ баевдалдæнцæ æма
еумæ исаразтонцæ Æгасдуйнеон æрдзæбагъæуай кæнуни
бастдзийнадæ. Еци организаци нуртæкки дзамани уадзуй «Адæмон Сурх Киунугæ». Ами хуарæни сурх хузæ ци
æвдесуй?
С. Тæссаг, сагъæссаг уавæр.
Гъ. Еци киунугути ахургæндтæ финсунцæ нуртæкки дзамани æхсирæйхæсгæ цæрæгойтæ æма мæргъти нæмттæ,
кæцитæн тæссаг æй фесæфунмæ. Зæгъун гъæуй уой дæр,
æма фулдæр хатт адæймаги фудæй. Æрдзæ ци ахургæндтæ
ахур кæнуй, етæ уæхæнтти исбæрæг кæнунцæ æма сæ Сурх
Киунугæмæ бахæссунцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй, Сурх Киунугæмæ хаст
цæрæгойти хузтæ.
Гъ. Ес киунугутæ, кæцити финст æнцæ, исæфгæ ци
хелгутæ, амфибитæ æма кæсæлгитæ кæнунцæ, етæ. Ес
киунугæ, кæцими финст æнцæ бæлæстæ, къотæртæ æма
кæрдæгхалæ зайæгойтæ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, етæ
цæмæн гъæунцæ?
С. Цæмæй еугур адæн дæр балæдæронцæ, куд лæгъуз
уодзæй, етæ ку нæбал уонцæ, уæд. Зæнхæбæл цидæриддæр
ес, уони гъæуай кæнун гъæуй.
Гъ. Зæгъæн, Цæгат Кавкази хуæнхти раздæр берæ гъæддаг
сирдтæ адтæй: дзæбодуртæ, сæгтæ æма мусутæ. Иристони
герббæл мусуй хузæ дæр уомæ гæсгæ конд æй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй Республикæ Цæгат Иристон-Аланий герби хузæ.
Гъ. Мусуй скульптуритæ ба æвæрд æнцæ горæти, Терки
дони сæрти хедбæл.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй Дзæуæгигъæуи Терки дони сæрти
хеди хузтæ, кæцитæбæл зиннунцæ мусуй скульптуритæ.
Гъ. Кæсайтæ имæ ци рæсугъд æма гурведауцæ цæрæгой æй.
Берæ æнзти ибæл адæн цауæн кодтонцæ æма сæ цагътонцæ.
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Нур ба, уони дæр æма берæ æндæр барæуадзæ цæрæгойти
фæууинун æнгъезуй айдагъдæр рагон хузти.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй цæрæгойти хузтæ удта скифонсæрматон культури дзамани цæрæгойтæбæл куд цауæн
кодтонцæ, уæхæн сугъзæрийнæ æма бронзæй конд хузтæ
дзаумæуттæбæл.
Гъ. Мах цалдæр цæрæгоййей кой ракодтан. Фал етæ
берæ фулдæр æнцæ. Еуетæ си устуртæ æнцæ, иннетæ ба
– хъæбæр минкъийтæ. Æрхæссæнæн ма еу дæнцæ. Идард
хорискæсæни раздæр цардæй берæ уорс амураг тигртæ.
Æрбакæсайтæ, ци рæсугъд æнцæ! Нуртæккæ ма си хъæбæр
минкъий байзадæй. Амæй уæлдай некæми æнцæ, æма сæ
ку нæ багъæуай киндæ уа, уæд аци рæсугъд сирдтæ дæр
бунтон фесæфдзæнцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй омураг тигри хузтæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, е хуарз æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мах аллихузон цæрæгойтæмæ лæмбунæг фæккастан,
нæ зæрдæ си барохс æй, нур ба син, гъæйдæ, сæ хузтæ
искæнæн. Алке дæр уи равзарæд, ке хузæ кæнун уæ фæндуй,
уой.
Сабийтæ, цæрæгойти хузтæ куд гæнгæ æнцæ, цæмæй сæхе
хузæн рауайонцæ?
(Кæсæ хестæр къуари 7 теми 15–16 ахури усмитæмæ.)
С. Сæ хузтæмæ син лæмбунæг æркæсун гъæуй æма базонун,
иннетæй игъауги си алкæмæ дæр цидæр хецæндзийнадæ ке
ес, уой.
Гъ. Байархаетæ еци дессаги цæрæгойти рæсугъддзийнадæ
бавдесунбæл.
44-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах идарддæр дзорæн æрдзæбæл, кæци
æй нæ еумæйаг хæзна – гъæздугдзийнадæ. Æрдзон
гъæздугдзийнæдтæ паддзахадæ гъæуай кæнуй.
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Ес сæрмагонд бунæттæ – заповедниктæ, националон
парктæ, дендраритæ, кæми цæрæгойтæ æма мæргътæбæл
цауæн кæнун нæ фæткуй. Уоми æстæн цæрæгойтæмæ
зелунцæ, ахур сæ кæнунцæ, уазал рæстæги син хуæрун
кæнунцæ, цæмæй цæуæт кæнонцæ. Незгун æма минкъий
бæдæлтти исхæссунцæ, цæмæй сæ уой фæсте æрдзæмæ
сæребарæ цард кæнунмæ рауадзонцæ. Махмæ дæр Цæгат
Иристони хуæнхбæсти (Цъæййи) ес заповедник. Заповедники æрдзæ ма æнæвнæлд æма æнæихæлд æй. Сабийтæ,
кæд уи миййаг ескæмæ уæхæн амонд архаудтæй æма
Цъæййи æ ниййергути хæццæ уолæфтæй?
С. Мах сæрди Цъæймæ уолæфунмæ фæццудан. Цъæййи
æрдзæ хъæбæр рæсугъд æй, уæлдайдæр ба – кæдзос.
Уоми æрдзæ гъæуайгонд цæуй, уомæ гæсгæ си деденгутæ
æртонун дæр нæ уадзунцæ.
Гъ. Сабийтæ, берæ тауæрæхъти æма уонæмæ гæсгæ ист
мультикти мах уинæн сабийти куд фæндуй цæмæй син уа
æмбалæн куй, тикис, тотий. Уæ зæрди сæ æрæфтауетæ æма
сæ зæгъетæ.
С. «Кизгæ æма къохæрходæ», «Простоквашино», «Биццеу
æма Карлсон» æма æнд.
Гъ. Радзорайтæ, куд фæййанхос кодтайтæ цæрæгойтæй
кенæ мæргътæй кæмæндæр, уæ хæдзари ка цæруй, кæмæ
зелетæ?
Сабийтæ дзорунцæ куд фæййервæзун кодтонцæ сæ уарзон
æмбæлтти.
Гъ. Алли хæдзари дæр гъæуама уа бунат хæдзайрон
деденгутæн, тикис кенæ куййæн, аквариумæн кенæ тотиййи хæццæ клеткæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй игъæлдзæг æма гъазагæ хæдзайрон
цæрæгойти хузтæ.
Гъ. Радзорайтæ уæ хæдзари цæрæг цæрæгойти туххæй,
цæмæ гæсгæ сæ уарзетæ?
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Сабийтæ цæрæгойти хæццæ гъазгæй ци æнкъарæнтæ
бавзарунцæ, уони дзорунцæ.
Гъ. Ци рауæн цæрæн, е хуннуй хæдзарæ, фатер ба æй нæ
минкъий дуйней, æрдзæ ба – нæ еумæйаг устур хæдзарæ,
нæ устур дуйне. Æма устур æрдзи дуйней медæгæ, е сконд
цæрæгойтæн еугуремæн дæр гъæуама уа бунат.
Гъонбæлгæнæг, дзоргæ-дзорун æвдесуй хузтæйдзаг рæнгъæ.
С. Цæмæй зæнхæбæл еугурæй дæр хуарз цæронцæ!
Гъ. Хуарз ке зонай, е æнцондæр бауарзæн æй. Алли
цæрæгой дæр нæ естæмæй деси бафтауй: алфанбулай
æрдзи фадуæтти æрцардæй, еуæй-еу хатт ба зин уавæрти, æ
цæрæн бунат багъæуай кæнуй, тогцъух сирдтæй хе гъæуай
кæнуни мадзæлттæй, æ бæдæлттæмæ æнгæс даргæй.
Æма, уомæ гæсгæ, адæн цæрæгойти туххæй куд фулдæр
зононцæ, уотæ сæ хуæздæр гъæуай кæндзæнцæ. Æрдзæн
е ’мбæлттæ фулдæрæй фулдæр кæнунцæ. Æрдзæ гъæуай
кæнунмæ сабийтæ дæр анхос кæннуцæ. Адæймаг æрдзи
æцæг æмбал æй, æма ин анхос дæр гъæуама кæна. Удта айдагъ анхос нæ, фал ма ин æ сосæгдзийнæдтæ дæр гъæуама
базона.
Уодæгас букварь
Адæймагæн цæргæбонти
Фæууй æрдзæ зундамонæг:
Маргъ нин зарун байамонуй,
Хæлаур ба – тунæ уафун.
Некæд уарзта мудибиндзæ
Дзæгъæл бадун, дзæгъæл кафун.
Хор нæ тавуй æ гъар тунтæй,
Æхецæн ни неци домгæй...
Алли бон дæр адæймагæн
Æрдзи скондбæл ести зонгæ ’й.
Гъ. Сабийтæ, æрдзи туххæй зонундзийнæдтæ кæми базонун æнгъезуй?
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С. Æрдзи туххæй фулдæр базонунмæ нин агъаз кæнунцæ
киунугутæ удта цæрæгойтæ æма зайæгойти энциклопедитæ,
телеуинунадон равдиститæ «Планети цæрæгойти дуйней»,
«Кустой команди дæлдон балци».
Гъ. Еци равдиститæ дессаг æма зонунадон æнцæ, уомæн
æма се ’скæнгутæ æрдзæ берæ уарзунцæ.
Сабийтæ, гъæддаг цæрæгойтæн сæ фулдæр мах бон
фæууинун æй айдагъдæр киунугути удта телевизори. Фал
гъæддаг сирдти хе цæститæй кæми фæууинун æнгъезуй?
С. Сирддони, зоопарки.
Гъ. Раст айтæ, цæмæй адæн сæхе цæститæй фæууинонцæ
æма хуздæр базононцæ идард бæстаг цæрæгойти, уой
туххæй конд æнцæ зоопарктæ. Уордæмæ фембурд кæнунцæ
мæлæтæй фæййервæзæг кенæ дзæгъæл, æнæмадæ седзæр
бæдæлдти. Уоми сæмæ зелунцæ, хуæруйнаг син дæдтунцæ,
дзæбæх сæ кæнунцæ. Сабийтæ, ка уи адтæй зоопарки?
Ке си фæууинун æнгъезуй? Ка си цæруй, уони туххæй ци
зæгъдзинайтæ?
С. Зоопарки фæууинун æнгъезуй пили, зебри, кенгуруй, теуай, донбаййи, тигри, арси, сауæнгæ ма аллихузон хелæгтæ
дæр.
Дессаг ба е æй, æма куд аллихузæнттæ æнцæ, ходæг æма
гъазагæ. Æппун дæр нæ нæ фæндуй, цæмæй нæ планетæй
фесæфонцæ!
Гъ. Бæдæлтти сæрæндæрти радтунцæ циркмæ. Цирки сæ
исæрмахур кæнунцæ удта сæ аренæмæ рауадзунцæ æма сæ
дессаги миутæй адæни зæрдитæ барохс кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æвдесуйнæг рæнгъæ æма цирки
темæбæл сабийти конд хузтæ.
(Кæсæ хестæр къуари 16 теми 35–36 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Ка уи фæууидта цæрæгойти архайд цирки? Уæ
зæрдæмæ си ка хъæбæрдæр фæццудæй?
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Цæрæгойи бакасти сæйрагдæр
циййес, уой бавдесунбæл байархаетæ.
Гъонбæлгæнæг, ахури рæстæг, фарстати фæрци сабийти
аразуй, цæмæй цæрæгоййи бакасти (асæ, хузæ, гурисконд)
хецæндзийнæдтæ исбæлвурд кæнонцæ.
Гъ. Цæрæгойти хуарæни хузти туххæй ци зæгъдзинайтæ?
С. Цæрæгойтæн сæ хуарæни хузтæ ахсгиаг æнцæ, уомæн
æма сæ тогцъухтæй аууон дарунцæ удта цæрæн бунæтти
æбæрæг исфедаунмæ.
Гъ. Сабийтæ, мадта син сæ алфанбулай ци хузæ искæнун
гъæуй? Циуавæр æрдзæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Раст загътайтæ. Кæд хузæ кæнунмæ хуæнхаг дзæбодур
кенæ метин мусуй равзурстайтæ, уæд уæ цæститæбæл рагъазун кæнайтæ, куд дзæбæх син адтæй Кавкази хуæнхти.
Кæд æндæр еске удта æй æ агкаг уавæрти бавдесетæ.
Сабийтæ, æрдзи хузæ гæнгæй, гъæуама хуарæнти фæрци
архайонцæ, цæмæй цæрæгой æ æрдзон бунати рæсугъд федауа.
Гъ. Абони уæнгæ дæр ма беретæй не ’руагæс кæнуй,
куд ихалæн нæ дуйне, е. Æнарæхст æма æнæргъуди
архæйдтитæй æрдзæн берæ ’знаггадæ искæнун æнгъезуй,
æ федауцæ уагæвæрдтитæ ин фехалун.
(Кæсæ астæуккаг къуари 21 теми 30 ахури усмæмæ.)
Гъ. Бæрæг нæ ’й, кæд а фæстаг анз дæр Зæнхæй еу
æхсирæйхæссæг цæрæгой фесавдæй, еу маргъ, еу хелæг, еу
зайæгой ... Цæмæй уæхæн цаутæ мабал цæуа, уой туххæй
æрдзæ гъæуайгæнгутæ архайунцæ цæрæгойтæн анхос
кæнунцæ.
Мах дæр нæ хузтæй зæгъдзинан нæ зæгъуйнаг, мæ зæрдæ дарун, сумахæй активон æрдзæгъæуайгæнгутæ ке рауайдзæй,
уобæл.
Сабийтæ, мах æрдзи туххæй цалдæр хатти амбурд код205

тан бацеутæ æма æмбесæндтæ. Мæнæ цæйбæрцæ æнцæ.
Се ’хсæн ес мæнæ ауæхæн: «Æрдзæ ихалгæй, адæн лух
кæнунцæ, ци къалеубæл бадунцæ, уой». Аци æмбесонд куд
лæдæретæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæйдæ, нæ æмбесæндти къæндони æй ниввæрæн.
45-46-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Киунугæ – нæ лимæн æма нæ
ахургæнæг»
Темæ: «Цæбæл ахур кæнунцæ аргъæуттæ?» Æримисунадæ, фантази æма сорæтон æргъудитæмæ гæсгæ
хузæ кæнун.
Нисан:
– Радзорун, киунугæ адæни царди медæгæ æма ахуради ци агъаз æй, уой. Балæдæрун син кæнун, киунугæ
зонунадон æма гъонбæладон кусти медæг куд ахсгиаг
æй, уой.
– Ирæзун кæнун зонунадон цæмæдесдзийнадæ,
эмоционалон æнкъарунади бундор, фантази æма
æримисунадæ.
– Аргъæутти бæгъатæрти дæнцæн хæсгæй, сабийтæмæ
æвзурун кæнун меддуйнеон лæдæруйнæдтæ: хуарз
æма фуд, еузæрдон æма гадзирахат, раст æма мæнгæ.
Сæ алфанбулай адæнмæ уарзон цæстæнгас дарун куд
райдайонцæ, уобæл байархайун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Аргъæутти архайгути хузтæ кæнуни архайд фæлтарун,
уæлдайдæр ба: зæрдæхæлартæ æма фудзæрдити. Зонгæ аййевадон мадзæлттæй пайда гæнгæй.
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Хуарæнти хузтæй бавдесун, аллихузон уодигъæдгун
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архайгутæмæ ци зæрдæ дарис, уой.
3. Композици.
Тъафæбæл искæнун уарзон аргъæутти архайгути хузтæ,
сæ нихмæвæрд сорæттæ (зæрдæхæлартæ æма фудзæрдитæ)
син бавдесгæй.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь кенæ фломастертæ (сабийти
æвзурстмæ гæсгæ).
Хузфинст: ханхон-графикон хузæ фæндон хурстæй. Хузæ
кæнуни уагæ – схематикон, аргъауи архайгути нихмæвæрд
сорæтти агкаг уавæри бавдесун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: сабийтæн финст киунугутæ æма энциклопедитæ рæсугъд иллюстрацити хæццæ. Хузгæнгути конд
иллюстрацитæ аргъæуттæмæ.
7-8 анздзуд сабийти конд хузтæ аргъæутти темæбæл.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, гуашь 12 хузи, цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес, устур), палитрæ, дони къос, салфеткитæ.
Æрттевагæ удта тæмæнтæ калгæ гуашь. Фломастертæ 12
хузи.
Рагагъонмæ куст:
Гъонбæлгæнæг равзарæд еу кенæ цалдæр зæрдæмæдзæугæ
аргъауи. Сабийтæн сæ бакæсæд æма син сæ архайгути
миутæбæл æрдзорæнтæ.
45-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, сумах уæ уарзон аргъæутти архайгути
хузтæ цалдæр хатти кодтайтæ. Аргъæуттæ аргъаун æма
мультиктæмæ кæсун дæр нури сабийтæн, гъæзтити хузæн,
ерхæфсæн æнцæ.
Е ба уобæл дзорæг æй, æма уæбæл аргъæуттæ ке бедунцæ,
уе гъдау æма лæг цæхæн гъæуама уа, уой лæдæрунмæ.
Мадта, аргъæуттæ хумæтæг нæ ’нцæ! Алкæддæр си арф
гъуди æвæрд фæууй, кæци фиццаг бæрæг нæ фæууй.
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(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 12 теми 23–24 ахури
усмитæмæ.)
Гъ. Мах байаргъудтан æма дзурдтан берæ аргъæутти
туххæй! Сæ цъеуетæ нæмæ раги дзаманæй æрбацудæнцæ.
Етæ адæмон аргъуттæ, тауæрæхътæ æма кадæнгитæ æнцæ.
Адæн сæ сæхуæдтæ имистонцæ æма нæ феронх æнцæ, уомæн
æма сæ берæ æнзти дæргъци цъухæй цъухмæ дзурдтонцæ,
уомæн æма адæн æнахургонд адтæнцæ – нæ зудтонцæ
нæдæр кæсун, нæдæр финсун. Æрмæстдæр æрæгиау еци
аргъæуттæ финст æрцудæнцæ æма си киунугæтæ рауадæй.
Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, адæн аргъæуттæ кæмæн
имистонцæ æма сæ кæмæн дзурдтонцæ?
С. Етæ сæ сæхе сувæллæнттæн имистонцæ, цæмæй сæ цард
дессагдæр æма игъæлдзæгдæр адтайдæ.
Удта ма сæ, цæмæй ахур кодтайуонцæ. Аргъæуттæмæ
игъосгæй,
сабийтæ
гъуди
кодтонцæ
аргъæутти
архайгутæбæл æма лæдæрдтæнцæ, ци æй хуарз, ци ба
лæгъуз, зудтонцæ ци гæнгæ æй æма хе куд дарун гъæуй.
Гъ. Æцæгæйдæр, адæн аргъутти медæгæ æвдистонцæ куд
лæдæрдтæнцæ фуд æма хуарз, тухст æма амонд, уарзт
æма æнæуинонадæ, еузæрдион æма фæливд, гъæла миутæ
æма раст гъуддæгтæ. Гъеууотæмæй, аргъæутти фæрци еци
лæдæруйнæдтæ нæуæг фæлтæртæн лæвар кодтонцæ.
Æма е æхсидзгæ гъудæй, уæлдайдæр ба сабийти. Еци дзамани нæдæр рæвдауæндæнттæ адтæй, нæдæр скъолатæ æма
кæми гъæуама исахур кодтайуонцæ! На ’дтæй телеуинунадæ
дæр æма киунугутæ дæр. Абони хузæн, на ’дтæй! Уой фæсте
аргъæуттæ айдагъ адæн нæбал имистонцæ. Фæззиндтæй,
сабийтæн сæрмагондæй аргъæуттæ ка финста, уæхæнттæ.
Уадзун райдæдтонцæ берæ киунугутæ.
Сабийтæ, финсгутæй ке аргъæуттæ уæ зæрдæмæ фулдæр
цæунцæ, уони нæмттæ уæ бон зæгъун æй?
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъ. Цард æма цардиуагæ анзæй анзмæ æййивд цудæнцæ,
фал лæдæруйнæдтæ хуарз æма фуд ба уартæ кæддæр куд
адтæнцæ, уотемæй байзадæнцæ. Æз уин аргъæуттæй
цалдæр зæгъдзæнæн, сумах ба расагъæс кæнетæ æма
сæбæл, темæмæ гæсгæ, ести зæгъетæ.
Гъонбæлгæнæг цийфæнди аргъæуттæ дæр равзарæд,
æрмæст сæ сабийтæ хуарз зонæнтæ æма темæбæл
уæнтæ. Гæнæн ку уа, уæд рагагъонмæ бакаст дигорон
аргъæуттæбæл æрлæуун гъæуй.
Гъ. «Дюймовочкæ», «Морозкæ», «Цъамар бабуз», «Федар
оловойæй конд салдат», «Хуæрæ Аленушкæ æма æнсувæр
Иванушкæ», «Гъæддаг хъæзтæ» æма у.и.
С. Аци аргъæуттæ кæд æнкъард æма тæрегъæддаг æнцæ,
уæддæр сæ æз берæ уарзун. Мæ мадæ мин сæ ку аргъудта,
уæд ма кæугæ дæр искодтон.
Гъ. Уотæ æй, зæрдæмæ гъарунцæ, тухсис сæбæл, тæрсис
архайгутæн æма уи байруагæс уæд, айдагъ сабийти
зæрдитæ сæбæл нæ ресунцæ, фал ма устурти зæрдитæ дæр!
Æма уæд уæхæн æнкъард аргъæуттæ сабийти цæмæн
гъæунцæ? Цума æцæгæйдæр финсгути уотæ фæндуй,
цæмæй сабийтæ исхъурмæ уогæй, кæуонцæ?
С. Аци аргъæуттæ сабийти ахур кæнунцæ хуарздзийнадæбæл удта аргъæутти архайгутæбæл мæтæ кæнунбæл.
Гъ. Уотæ æй. Етæ нæ уоди æнкъарунадæбæл ахур кæнунцæ.
Цæмæй сабиййи зæрдæ уа гъар æма рохс, ма уæд уазал æма
сау, мæнæ, уæ зонгæ еу аргъауи архайæги зæрди хузæн!
Зæгъайтæ еци аргъауи ном.
С. Ейæ Каи зæрдæ æй, «Метин паддзахи уоси» аргъауæй.
Ехи къæртт ин си бахаудтæй.
Гъ. Равзаретæ, уæ зæрдæмæ ци аргъау багъардта,
архайгутæбæл уæ ка тухсун кодта, ести ахсгиаг хуарзбæл уæ
ка исахур кодта, уой. Æ архайгути хузтæ дæр ин искæнетæ.
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Æрмæст си цæмæй бæрæг уа, ка си æй зæрдæхæлар, ка ба
– фудзæрдæ.
Сабийтæ хузтæ кæнунцæ. Гъонбæлæгæнæг ба сæ разæнгард
кæнуй, цæмæй зонгæ мадзæлттæй пайда кæнонцæ,
зæрдæхæлар æма фудзæрдæ архайгути сорæттæ аразгæй.
(Кæсæ кæстæр къуари 9 теми 17 ахури усмæмæ, астæуккаг
къуари 19 теми 27 ахури усмæмæ, цæттæгæнæн къуари 12
теми 23–24 ахури усмитæмæ.)
46-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах ацибон фæууодзинан нæ уарзон
аргъæуттæн иллюстрацитæ конд. Уой фæдбæл мæ фæндуй
сумахмæ еу фарста радтун: «Цæмæй хецæн кæнунцæ
аргъæуттæ сабийти радзурдтитæй, кæцити мах аргъудтан?»
С. Радзурдтити финст фæууй сабийтæ æма цæрæгойти
туххæй æцæг, игъæлдзæг цаутæ. Аргъæутти ба æнахур
алæмæти дессæгтæ. Царди медæгæ алци уотæ нæ фæууй.
Гъ. Мадта уæд цæмæн æнцæ? Ци пайда æнцæ, кæд
аргъæуттæ æцæг нæ ’нцæ? Цæмæй сабийти сайонцæ?
Берæ аргъæуттæ фæуунцæ мæнæ ауæхæн дзурдтæй: «аргъау – мæнгæ æй ...»
С. «... ес си гъуди римæхст – хуарз кæстæрæн фæдзæхст!»
Гъ. Аци гъуди куд лæдæргæ æй?
Гъонбæлгæнæг сабийти разæнгард кæнуй, цæмæй
сæхуæдтæ хатдзæг искæнонцæ æма ’й раæргом кæнонцæ.
С. Аргъæутти цæрæгойти кенæ аргъауи архайгути цардæй
бавдесунцæ уæхæн уавæртæ, кæцити еуетæ бавдесунцæ сæ
лæгигъæдæ, иннетæ ба – æнагкаг фудмиутæ.
Сабийтæ ба уонæбæл ахур кæнунцæ фудмиутæ æртасунбæл,
зонунцæ, фудгæнæгæн æ тæрегъæддаг фудмиутæ фæстагмæ
æхемæ æрцæунцæ, дæнцæн ба аргъауи бæгъатæрти миутæ
райсунцæ.
Гъ. Мадта нæ бон зæгъун æй уой, æма аргъутти айдагъ
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адæни амондмæ бæлдтитæ нæййес, фал ма рæстдзийнадæ
хуарздзийнæдтæ ке ’рбахæссуй, е дæр. Аргъæутти ма
ниффедар æнцæ адæни æнауагæ хуарз сорæттæ, кæцитæ
еугуремæн дæр дæнцæн бæззунцæ. Зæгъæн, силгоймаги
сорæт ку уа, уæд цæхæн уодзæй, зæгъайтæ æй.
С. Рæсугъд, зæрдæхæлар, зæрдесгæ, имон, ездон, сæрустур,
кустуарзон, къохгин, æнæзудæ, цæстуарзон æма у.и.
Гъ. Æма нæлгоймаги сорæт ку уа, удта? Цæхæн гъæуама уа
бæгъатæр, зæгъæн, дигорон аргъæутти?
С. Тухгин, нифсхаст, æндиуд, лæгигъæдгун, зундгин,
цæрдæг æма у.и.
Гъ. Бæгъатæр цæйбæрцæдæр рæстæг сабур, æнæмæтæ ку
уа, уæддæр багъæуаги сахат ба е ’гæрон тухтæ æрбамбурд
унцæ!
Сабийтæ, сæйраг архайæги цæмæн фæгъгъæунцæ æгæрон
тухæ, æрдзæ æма дæснити анхос (зæгъæн, æхсаргард, фат,
тугул дор)?
С. Сæйраг архайæгæн хъаурæ лæвæрд æй, цæмæй фудбæл
фæууæлахез уа, æнæхъаури багъæуай кæна, æ киндзаги
фæййервæзун кæна, фудгæнæги бафхуæра.
Гъ. Уинетæ, еунæг аргъауи дæр хъаурæ исгъæздуг унмæ,
мæгур æма æвæгæсæги фæстаг къæбæр байсунмæ æма
æнæхъаури бафхуæрунмæ лæвæрд нæ ’й?
Еугур аргъæутти кæрæнтти дæр ралæууй рæстдзийнадæ
– хуарздзийнади тухтæ фудголи тухтæбæл фæууæлахез
унцæ, сæ мæститæ си райсунцæ. Аргъауи уæхæн кæрони
æвæрд æй адæни тундзунадæ раст æма амондгун цардмæ!
Арази айтæ?
С. Аргъæуттæ сабийти зæрдæхæлардæр кæнунцæ.
Сабийтæ, аргъæуттæ кæсгæй, æууæндунцæ хуарздзийнади
тухтæбæл, дессæгтæ æма амондбæл, цийфæнди бæллецтæ
дæр ке исæнхæст унцæ.
Гъ. Удта ма ци?
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С. Аргъæуттæ ма сабийти ахур кæнунцæ имисун æма
бæллунбæл, уомæн æма, аргъуттæ кæсгæй, алкæддæр
фæффæндуй еститæ æримисун, æргъукди кæнун, исхузæ
кæнун.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Хузæ гæнгæй, байархаетæ,
архайгутæмæ ци цæстæнгас даретæ, уой бавдесунмæ,
хуарæнти хузтæ дæр уæ архайгути уодигъæдтæмæ гæсгæ
равзаретæ.
Сабийтæ идарддæр хузтæбæл косунцæ. Гъонбæлгæнæг
кæсуй, цæмæй сабийтæ архайонцæ исаразунмæ нихмæвæрд
архайгути сорæттæ, зундгонд мадзæлттæй пайда гæнгæй;
сорæти агкаг хуарæни хузтæ, детальтæ æма уавæртæ
æвзаронцæ.
Гъ. Сабийтæ, аргъæуттæ цæмæ гæсгæ уарзетæ?
С. Аргъау æргъудигæнгутæ ци зæрдæхсайæн сюжет, æнахур
бæгъатæртæ, дессаги цаутæ æма уавæртæ æримистонцæ
удта, æ хуарз кæронмæ гæсгæ.
Гъ. Сабийтæ, раздæри ахури усмити мах дзурдтан киунугути туххæй. Хумæтæги киунугути туххæй нæ –
сæрмагондтæбæл. Ка зæгъдзæй, етæ циуавæр киунугутæ
æнцæ?
С. Етæ Сурх киунугутæ æнцæ, кæцити ахургæндтæ
финсунцæ гæзæмæ цæрæгойти, мæргъти, кæсæлгити æма
зайæгойти туххæй, кæцитæн тæссаг æй фесæфунмæ.
Гъ. Цæмæн гъæунцæ еци киунугутæ?
С. Уони фæрци адæн базонунцæ, циуавæр цæрæгойти
гъæуй æнхус æма син сæ фæййервæзуни мадзæлттæбæл
байархайунцæ.
Гъ. Уинетæ, ци гъæугæ киунугутæ æнцæ. Гъæйдæ, хатдзæг
искæнæн. Зæгъайтæ, сабийти киунугутæ цæбæл ахур
кæнунцæ? Киунугутæ цæй туххæй уарзæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, сумах уæ уарзон аргъæуттæн иллюстрацитæ
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конд фæцайтæ. Ацибон хузæ кæнунмæ æвзурст адтæнцæ
сæрмагонд аргъæуттæ, кæцити тох кæнунцæ фуд æма хуарздзийнади тухтæ. Сæ хузæ син куд кодтайтæ?
С. Хузти гъудæй архайгути æнкъарæнтæ бавдесун, хе
цæстдард архайгутæмæ бæлвурд бавдесун гъудæй: ка си
æй фудгол, ка ба – хуæрзгæнæг.
Гъ. Гъæйдæ, æрсæмæ кæсæн, цитæ нæмæ рауадæй.
Сабийтæ хузтæмæ кæсунцæ æма сæ зæгъуйнæгтæ
дзорунцæ.
47-48-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Глобусбæл балци»
Темæ: «Дуйней зундгонд циртдзæвæнтæ». Фегъуст æма
иллюстрацигонд æрмæгути бундорбæл хузæ кæнун.
Нисан:
– Сабийти базонгæ кæнун алли бæстити архитектурон æнтæстити хæццæ.
– Ирæзун кæнун зонунадон архайд, фæууинд
зæрдæбæлдарунадæ, сорæтон имисунæдтæ.
– Ирæзун кæнун сабийти зонундзийнæдти ирæзт, куд
лæдæронцæ, дуйней культурон бунтæмæ зæрдæ ке
дарунцæ, сæ базонунадон ацъагъуæ син разæнгард
кæнун.
Аййеадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Феппайун æма син сæ хузæ кæнунбæл ахур кæнун аллихузон арæзт форми конструкцитæ (пирамиди, мæсуги, мовзолеййи).
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Хуарæни хузтæй бавдесун, хузæкæнуйнаг объект дæмæ куд
дессаг кæсуй, уой.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун, бæрæг бæсти, æрдзон рæсугъд
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рауæнтæ.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ кенæ гуашь (сабийти æвзурстмæ гæсгæ).
Хузфинст: ханхон-графикон. Хузæ кæнуни уагæ - схематикон ирд бавдист архитектурон объектæн æ бакасти
федауцæ хузæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: аудиофинст: «Сурх Ходгини зар». Ю. Михайлови дзурдтæ.
Рагон наути æма зундгонд балцигæнгути хузтæ. Зæнхи рагон хузæ æртæ киттебæл. Глобус. Идард бæстити (Египет,
Франци, Итали, Америкæ, Инди) фæййиндгундæр æма
рæсугъддæр рауæнти хузтæ æма хузиститæ.
7-8 анздзуд сабийти конд хузтæ темæбæл.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, хузгин фломастертæ, гуашь 12
хузи, цъæпотæ (минкъий æма устур), палитрæ, дони къос,
салфеткитæ.
Рагагъонмæ куст:
Гъонбæлгæнæг равзарæд зундгонд циртдзæвæнтæ æма
æрдзи фæййиндгун рауæнтæ, адæни цард æма цæрæгойти
дуйней туххæй æрмæг цийфæнди бæсти дæр.
Сабийти хæццæ сæбæл радзубанди кæнун, цæмæй исбæрæг
уа, цæй хузæ кæнун син цæмæдесдæр уодзæй, уой.
47-аг ахури усмæ
Игъусуй Сурхходгини зар.
Гъ. Сабийтæ, кизгæ цæбæл заруй?
С. Дуйнебæл балци куд дзæбæх æй, уобæл!
Гъ. Сабийтæ, ацибон нин хузæ кæнунмæ заманай темæ ес!
Мах али бæститæбæл балци кæндзинан æма дуйней тæккæ
уингундæр рауæнтæ базондзинан.
Мах нæхе бæстæбæл балци кодтан. Гъуди ма ’й кæнетæ?
(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 7 теми 13–14 ахури
усмитæмæ.)
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С. Балци кæнунмæ нин фенхус кодта алæмæти кæсалгæ
(щукæ) аргъауæй.
Гъ. Ацибон ба нигки идарддæр æгас дуйнебæл, идард
бæститæмæ балци цæуæн.
С. Раги аргъæутти куд дзурдтонцæ: «авд хонхей æма авд
денгизей фæсте бæстæмæ».
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй глобус.
Гъ. Еу хатт ма глобусмæ, материктæмæ (сор зæнхи устур
хæйттæмæ) æркæсæн: Цæгат æма Хонсар Америкæ,
Африкæ, Еврази, Австрали æма Антарктидæ.
Раздæр адæн уотæ æнгъæл адтæнцæ, цума зæнхæ æртæ
гайабæл (киттебæл) лæууй.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй, Зæнхæ æртæ
киттебæл куд лæууй, уæхæн хузæ.
Гъ. Зæнхи кæрон иссерунбæл архайдтонцæ. Базонун сæ
фæндæ адтæй, уоми ци ес æма куд æй. Уой фæсте, бæлццонæсгаргути фæрци исбæлвурд æй, зæнхæ агъазиау тумбул
шар ке æй, уой.
С. Шарæн ба кæрон нæййес. Уой нуртæккæ алли сабий дæр
зонуй.
Гъ. Айдагъ зундгонд бæлццон-æсгаргути бон адтæй
нæуæг зæнхитæ æма континенттæ ерун. Балций етæ цæбæл
цудæнцæ?
С. Уæд етæ æндæр хузон адтæнцæ – парусон, къохарти
хæццæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй зæронд наутæ æма парусонти
хузтæ.
Гъ. Нур ба балци кæнун цæбæл æнгъезуй?
С. Машинттæбæл, поезди, хуæдтæхгути, наути.
Гъ. Бæлцæнттæ уотæ идард цæмæ фæццæунцæ? Нуртæкки
сæмæ цæмæдессагдæр ци кæсуй? Æгас зæнхитæ дæр
бæрæггонд ку æнцæ, картæ дæр син ес. Сауæнгæ ма сæ
космосæй дæр бæлвурд кодтонцæ.
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С. Уони базонун фæндуй, циуавæр адæнтæ цæруй æндæр
бæстити, сæ æрдзæ цæхæн æй, циуавæр цæрæгойтæ си ес.
Гъ. Æцæгæйдæр, бæлццæнттæн цæмæдессаг æй æндæр
рауæни æрдзæ, сæ адæн æма адæни цардиуагæ, культурæ
базонун. Уомæ гæсгæ, нуртæккæ берæ адæнтæ уолæфунцæ
æма балций æндæр бæститæмæ рандæунцæ.
Мах дæр нæ цæститæбæл рауайун кæндзинан, балций
уогæй, ци дессæгтæ фæууинианæ æма зæрдæбæл ке
бадарианæ, уони.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй иллюстрацигонд рæнгъæ темæмæ
гæсгæ: Итали: Венеци – донбæл сахар (горæт), гъæунгти
бæсти – къанæуттæ, игъусгонд «кæлæдздзаг» Пизани
мæсуг. Америкæ: Сæребари циртдзæвæн, берæуаладзугон
хæдзæрттæ. Египет: пирамидитæ, галауантæ, сфинкстæ.
Франци: Эйфелион мæсуг æма æнд.
Гъ. Нур ба сæмæ кезугай æркæсæн. Зари куд зардæуй?
С. «Берæ, берæ надбæл ку ... æвæдзи ... Африкæмæ дæр
нихъхъæртдзæнæ».
Гъ. Гъæйдæ, нæ балци Африкæй райдайæн! Египет
Африкæн æ цæгат-хорискæсæн æрдæги паддзахадæ æй.
Гъонбæлгæнæг темæбæл æвдесуйнаг рæнгъæ æвдесуй.
Гъ. Сабийтæ, кæд уи миййаг еске зонуй, атæ цитæ æнцæ?
С. Етæ Египетти пирамидитæ æнцæ.
Гъ. Раст айтæ. Етæ рагон египеттæгти зундгонд арæзтитæ
æнцæ. Хуарз уавæри ма си æй æртæ устур пирамиди,
фараонтæ – Хеопс, Хефрен æма Микерин ке исаразтонцæ,
етæ.
Иннетæй хецæн кæнунцæ сæ асæ æма æнæуагæ раст форми
кæндтитæй. Еци устур пирамидитæ æнцæ Египетти фараонти уобæйттæ. Алке дæр си дæлиуон цардбæл æууæндгæй,
æхецæн, уæлæбæл царди, аразта пирамидæ.
Уæхæн пирамидитæ аразунбæл, берæ æнзти дæргъци
кустонцæ мингай цагъайрæгтæ. Æзменсæ будури хори
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лæфинттæмæ æнæуагæ рæсугъд федаунцæ. Сабийтæ, багъуди кæнетæ, мæнæ ауæхæн форми конд кæмæн уа, æ бундор квадрат кенæ берæкъумон, æ фæрстæ æртикъумæнттæ,
еумæйаг цъоппи хæццæ, е æй пирамидæ.
С. Уæхæн форми хæццæ мах зонгæ кодтан математики ахури усмити.
Гъ. Египеттæгтæ ма зудтонцæ уæхæн фудрæсугъд
галауантæ аразун. Галауанти фæрстæ рæсугъд фæлосгонд
адтæнцæ цæгиндзитæ æма фараонти устур статуйтæй.
Сфинкс æй æнцаддзийнадæ гъæуайгæнæг, тауæрæхъон
цæрæгой.
С. Етæ дæр донбæйтти хузæн æнцæ, æрмæст, адæймаги
сæри хæццæ.
Гъ. Раст айтæ. Сфинкс æй, лæги сæр кæбæл ес, уæхæн дорин домбай хъанæй.
Петербухи цæугæдон Невай билæбæл ес, Египеттæй ласт,
дууæ уæхæн сфинкси. нæ бæсти музейти ес, египеттаг мастерти конд скульптуритæ, æма æндæр дессаги рæсугъд
аййевадон предметтæ. Ку исустур уайтæ, уæд сæ сумах
дæр, æнæмæнгæ, фæууиндзинайтæ.
Сабийтæ хузтæмæ кæсгæй, се ’нкъарæнтæ æвдесунцæ
æма сæ гъудитæ дзорунцæ.
Гъ. Нур ба Европæ бабæрæг кæнæн. Сабийтæ, е адтæй раги,
19-аг æноси кæрон. Франций сæйраг горæт Парижи цæрæг
инженер Эйфель исаразта мæсуг. Мæсуг колдуареуæг кодта Парижи Æгас дуйнеуон равдистмæ бацæуæнæн, кæцими
архайдтонцæ берæ бæститæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй Эйфелеон мæсуги
хузæ.
Гъ. Зæгъун гъæуй уой, æма еци дзамани архитектортæ нæ
зудтонцæ хъæбæр бæрзонд азгъунститæ аразун. Куд гъуди
кæнетæ, цæмæннæ зудтонцæ?
С. Уомæн æма хæдзæрттæ аразтонцæ дор кенæ агорийæй
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æма уæхæн æрмæгутæй ба бæрзонд азгъунститæ не
сараззæнæ.
Гъ. Эйфель айдагъ зундгонд инженер нæ адтæй, фал ма
гениалон конструктор дæр. Е æфсæйнагæй æргъуди кодта уæхæн конструкци, кæци кæд 325 метрей бæрзæндæн
адтæй, уæддæр федар æма æнæсайд лæудтæй. Еци мæсуг
берæ æнзти дæргъци адтæй æгас дуйней тæккæ бæрзонддæр
азгъунст.
Парижи цæргутæн мæсуг сæ зæрдæмæ æппундæр нæ
фæццудæй! Куд гъуди кæнетæ, цума цæмæннæ?
С. Мæсуг сæ зæрдæмæ нæ фæццудæй уомæн, æма иннæ
азгъунстити хузæн нæ адтæй, нæдæр рæсугъд хæдзари
хузæн, нæдæр галауани.
Гъ. Æцæгæйдæр. Нæуæг адæни зæрдæмæ алкæд нæ фæццæуй, цæбæл исахур унцæ, уæхæн ку нæ уа, уæд. Мæсуг ба
æ формæй адтæй æнахур, удта ма тар æфсæйнагæй конд.
Парижæгтæ домун райдæдтонцæ, цæмæй æй равдисти
фæсте райхалонцæ. Фал мæсугбæл Парижи цæргутæн
æхсидзгæ гъæугæ радиой антеннæ ке адтæй, е æй
фæййервæзун кодта.
Сабийтæ, гъæйдæ æркæсæн, Эйфелион мæсугæн цæхæн
формæ ес, уомæ.
С. Бунæй фæтæн æй, удта куд уæлдæр, уотæ ба нарæгдæр
æма циргъдæр гæнгæ рандæуй сæрмæ.
Гъ. Нуртæккæ Парижи æнæ еци барæуадзæ мæсугæй неке
базондзæй! Берæ туриститæ æрбацæуй горæтмæ, цæмæй
имæ Эйфелион мæсуги сæрæй ракæсонцæ. Уордæги æгас
Париж дæр, цума тæбæгъи æй, уотæ зиннуй. Æхсæвæ ба
мæсугбæл мингай цирæгътæ иссодзунцæ æма горæти æгас
къумтæй дæр фæззиннуй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æхсæйвон Парижи хузтæ.
Гъ. Мæнæ италиаг горæт Венеций ба мах тротуартæ æма
асфальтгонд гъæунгти хузæнттæ нæййес. Æркæсайтæ,
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фæндæгти бæсти сæмæ цитæ ес?
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй Венеций хузтæ.
С. Дон.
Гъ. Автобустæ æма машинтти бæсти ба ци?
С. Бæлæгътæ (лодкатæ).
Гъ. Атæ къанæуттæ æнцæ. Горæт дони ке ’й, уомæ гæсгæ
адæн гъæунгæн æ еу фарсæй иннемæ хедтæбæл бацæунцæ.
Горæтæн æ еу рауæнæй иннемæ ба бæлæгъти цæунцæ.
Уæлдай дессагдæр ба Венеци фæууй, венецион карнавали
рæстæг. Еци бæнтти еугур адæн дæр фæуунцæ аллихузон
карнавалон рæсугъд дарæсти.
С. Нæуæг анзи махмæ куд фæууй, уотæ.
Гъ. Гъо, уой хузæн. Фал адæн игъæлдзæг æма кафгæ елки
рази нæ фæккæнунцæ, фал горæти фæзтæ æма гъæунгти.
Венеций цæрæг адæн еугурæй дæр гъæунгтæмæ рацæунцæ.
Берæ туриститæ ба алли бæститæй æрбацудæнцæ, цæмæй
еци уинуйнаг дессæгтæмæ айдагъ кæсгæ ма кæнонцæ, фал
ма си архайгæ дæр кæнонцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй венецион карнавали
хузтæ.
Гъ. Венециæгтæ берæ уарзунцæ сæ карнавал. Сæхе имæ
æгас анз фæццæттæ кæнунцæ: кæфтитæ æма равдиститæ
исахур кæнунцæ, дарæстæ бахуйунцæ.
Сабийтæ хузтæмæ лæмбунæг кæсунцæ æма сæбæл дестæ
кæнунцæ.
Гъ. Айæ ба Инди æй. Индий ес барæуадзæ мавзолей ТаджМахал. Арæзт æрцудæй паддзах шах-Джахани приказмæ
гæсгæ, æ уарзон рæсугъд бийнойнаги (Мумтаз-Махал)
номбæл, кæци хуæрз æригонæй рамардæй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй мавзолеййи хузæ.
Гъ. Мавзолей Тадж-Махал æй фондзкуполон азгъунст. Æ
цуппар къумеми ба минареттæ. Мавзолеймæ хауй фонтан æма бассейни хæццæ дзæхæрадонæ дæр. Сабийтæ,
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кæсайтæ, цæхæн куполтæ!
С. Æ сæйраг купол æй тæккæ устурдæр æма рæсугъддæр. Æ
цуппар къумебæл ци куполтæ ес, етæ ба минкъийтæ æнцæ.
Гъ. Мавзолеййи фæрстæ даст æнцæ уорс лигъзгонд
мраморæй. Мраморбæл листæг фæрдгутæй узортæ конд
ес, кæцитæ æй уæлдай рæсугъддæр кæнунцæ. Фæлосгæй
пайда кодтонцæ бирюза, агат, малахит æма æндæр дортæй
конд фæрдгутæй. Мрамормæ ес уæхæн сæрмагонд минеуæг,
бони рохсмæ фæууй уорс, хорискасти – розæхуз, мæйрохси
ба – æвзестхуз.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, мавзолеймæ аллихузон рохскæлдтити ист хузтæ.
Гъ. Гъай-гъай, уæлдай рæсугъддæр æй кæнуй æ цори
донæй, айдæнау е ’нгæс ке зиннуй, е дæр.
Мавзолей Тадж-Махал нимад æрцудæй ЮНЕСКИ
Æгасдуйнеон объектбæл: «Индий пусулмæнтти аййевади
исфæлдистадон шедеврбæл, кæци æгас дуйне дæр деси
æфтауй».
Дуйней алли бæститæй берæ туриститæ Индимæ
æрбацæунцæ, цæмæй æй сæхе цæститæй фæууинонцæ æма
ибæл бацийнæ кæнонцæ.
Мах дæр аци дессаги архитектурон циртдзæвæнбæл
бацийнæ кодтан. Кæд уи миййаг, еске бафæндæ уодзæй æ
хузæ искæнун. Сабийтæ, зæгъайтæ уе ’нкъарæнтæ.
Сабийтæ сæ гъудитæ дзорунцæ.
Гъ. Сабийтæ, мах айдагъ цалдæр бæстеми адтан. Дессæгтæ
ба цæйбæрцæ фæууидтан! Нæуæгæй цæйбæрцæ базудтан!
Равзаретæ, уæ зæрдæмæ ци фæццудæй уой, æма ин æ хузæ
искæнетæ.
48-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, фæстаг ахури усми мах балци кодтан
дуйнебæл. Уæ зæрдæбæл си ци бадардтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
220

Гъ. Гъæйдæ æркæсæн, хузтæ кæнунмæ цитæ равзурстайтæ.
Сабийтæ сæ хузтæ æвдесунцæ æма сæбæл дзорунцæ.
Гъ. Ацибон хузтæбæл идарддæр коссинан, цума цæй
хузæ кæнæн, уой цори ан, уотæ гъуди гæнгæй: карнавалон
дарæсти Венеций гъæунгти хæтæн, лодкати къанæуттæбæл
цæуæн, египетти пирамидити æхсæн теуатæбæл бадгæй
æзменси цæуæн. Гæнæн ес æма æнæнгъæлæги Парижи
Эйфелион мæсуги цори равзурстан.
Гъонбæлгæнæг темæбæл æвдесуйнаг рæнгъæ æвдесуй,
цæмæй сабийтæ се ’нкъарæнтæ сæ зæрди æрæфтауонцæ.
Гъ. Сабийтæ, уоми ун уæ фæндуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Адæймаги алци дæр фæндуй, цæмæдес имæ кæсуй
алкæмити фæуун æма хе цæститæй алцидæр фæууинун,
уомæ гæсгæ фулдæр гæнгæ цæуй æндæр бæститæмæ цæуæг
адæни бæрцæ.
Мæнæ мах дæр алли бæститæбæл балци кодтан. Неци
кæнуй, нæ балци æнгъæл гъудити фæрци ке адтæй, е.
Æрцæудзæй рæстæг, раустур уодзинайтæ æма æгас
дуйнебæл балций рандæ уодзинайтæ. Куд дзæбæх
уодзæнæй, кæддæр рæвдауæндони цæй хузтæ кодтайтæ
уони хе цæститæй фæууинун. Идарддæр хузæ кæнæн.
Ацибон нæ исхузæ кæнун гъæуй нæ архитектурон объекти
фæлдзос ци æрдзæ ес, уой. Хуарæнти хузтæ равзаретæ æма
алцидæр рæсугъд ниххуаретæ.
Сабийтæ хузæ кæнунцæ, гъонбæлгæнæг сæ фарстати
фæрци аразуй, цæмæй айдагъ объекти хузæ ма кæнонцæ,
фал ма æ фæлдзос, уони дæр.
Гъ. Радзорай, цæй хузæ кæнис?
С. Æз Эйфелион мæсуги хузæ кæнун. Мæн ма исхузæ
кæнун гъæуй æ рæбун ци бульвар, хæдзæрттæ, бæлæстæ
ес, уони дæр, цæмæй бæрæг уа, æдзæрæг будури ке нæ ’й,
фал горæти.
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Æз ба мавзолей Тадж-Махали хузæ кæнун.
Æ рази рæсугъд донуат фантанти хæццæ, цæмæй си
мавзолеййæн айдæнау е ’нгас зинна. Пирамидитæ тæвдæ,
æдзæрæг, æзменсæ будури æнцæ. Теуатæ уæхæн рауæнти
цæрунцæ. Æз дæр теуати хузтæ искодтон. Æз ба æдзæрæг
будури тæвдæ хори устур хузæ искодтон. Фæндуй ма мæ
сфинкси хузæ искæнун.
Гъ. Сабийтæ, ци ма исхузæ кæнун гъæуй, цæмæй бæрæг
уа, аци бунæттæ адæни зæрдæмæ цæунцæ, кадæртæ си ес,
цæмæй сæ фæууинонцæ?
С. Гъæуй туристити хузтæ искæнун, кæцитæ кæсунцæ,
хузтæ есунцæ, азгъунстити рæсугъддзийнадæбæл дес
кæнунцæ. Æнгъезуй теуатæбæл бадæг туристити хузтæ
искæнун дæр.
Сабийтæ адæни гурти хузтæ минкъийтæ кæнунцæ,
цæмæй сæ объекттæ, циртдзæвæнтæ устур ке æнцæ, уой
бавдесонцæ.
Гъ. Ци бæстити уай, уони фулдæр уарзун райдайдзæнæ.
Алли бæстити цæрæг адæнтæ кæрæдзей культурæ,
аййевадæ æма æгъдæуттæ ку базонунцæ, уæд кæрæдзей
дæр хуæздæр лæдæрун райдайунцæ.
Адæймаг, балций уогæй, æхе æгас дуйней хайбæл нимайун
райдайуй.
Сабийтæ, мæ зæрдæ уин зæгъуй, ку раустур уайтæ, уæд
æгас дуйнебæл балцитæ куд фæккæнайтæ.
49-50-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Космос»
Темæ: «Космос æсгаргутæ». Фегъуст, фантази æма
æримисунадæмæ гæсгæ хузæ кæнун
Нисан:
– Фæффулдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ
космоси туххæй. Хори системи туххæй син хумæтæги
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зонундзийнæдтæ радтун.
Сабийтæн балæдæрун кæнун, адæн еумæ космос ку
æсгаронцæ, уæд сæ кусти фарнæ дæр æма кæрæдзей
лæдæруйнадæ дæр фулдæр уодзæй.
– Ирæзун кæнун фантази, æримисунадæ æма сорæтти
имиститæ.
– Æгас дуйней исконд базонунмæ цæмæдес куд
уонцæ, уобæл архайун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Космонавтти хузтæ вазуггин космосон корабли медæгæ –
æуæзи кæнуни арæхсдзийнæдтæ фæлтарун.
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Хуарæни хузтæй бавдесун æнахур уавæр – космосон
итигъдади хуарæни хузти федуд, кометити ирддæрадæ,
æстъалути æрттивдадæ.
3. Композици.
Тъафæбæл исхузæ кæнун дууæ тæхæг космосон аппаратти
куд баеу æнцæ, космонавттæ аппараттæй æндæмæ куд
рахизтæнцæ æма æуæз уавари куд косунцæ.
Косæн фæрæзнитæ: аллихузон хуарæнтæ, сабийти
равзурстмæ гæсгæ.
Хузфинст: ханхон-графикон хузгонд фæндон хурстæй.
Хузæ кæнуни уагæ – космосон аппаратти схематикон ирд
æвдист, космонавтти ба – æуæз уавæри.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: стъалугин арви хузæ, хори системи
планетитæ,
космосон корабльтæ, космонавттæ æуæз
уавæри æма æнд.
Хузгæнгути хузти репродукцитæ æма 7-8 анздзуд сабийти
конд хузтæ космоси темæбæл. Э. Артемьеви финст музыкæ
космосон темæбæл «Space», «Enigma».
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, сæ хузæ ка æййевуй, уæхæн дууæ
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хузгин фломастери, гелион ручкитæ, сойнæгун мелтæ.
49-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, арвмæ кæсун уарзетæ? Уе ’нкъарæнтæ
зæгъайтæ.
С. Арвбæл мегътæ ку фæууй, уæд уонæмæ кæсун дессаг
фæууй. Сæ формæ раййевæ-баййевæ гæнгæ фæццæунцæ
æма ескети хузæнттæ фæуунцæ: уæд кæфхъундари, уæд
дельфини, уæд маргъи кенæ фусти. Еу хатт ба изæди хузæн
мегъæ фæууидтон!
Æз ба арвмæ кæсун берæ уарзун, хор Кавкази хуæнхти
аууон ку фæууй, уæд. Хорæфтуди арв хъæбæр рæсугъд
фæууй! Арв еугурæй дæр фæлорссурх ниууй. Мегътæ æма
хонхи цъоппитæ хори тунтæй сугъзæринхуз фæддарунцæ.
(Кæсæ хестæр къуари 9 теми, 19–20 ахури усмитæмæ).
Гъ. Æстъалутæй идзаг арв æнахур дессаг фæууй. Мæйи
рохсмæ ба æхсæйвон æрдзæ æндæрхузон фæууй, уотæ нæ
’й?
С. Мæйи алфанбулай рохсгомау, рæсугъд фæууй. Мæйæмæ
ку кæсай, уæдта уотæ фæззиннуй, цума ибæл цæсгон ес:
цæститæ дæр æма гъæлæс дæр. Мæйæ еудадзугдæр æхе
æййевуй: ку тумбул фæууй, ку – æрдæг, ку ба – нарæг æма
æрттевагæ. Мæйи æнгас донæй айдæнау ку фæззиннуй,
уæдта дессаги рæсугъд фæууй.
Гъ. Арв æ сосæгдзийнæдтæй алкедæр деси æфтауй,
гъудитæ кæнун райдайунцæ, идарддæр итигъдади ба, цума,
арви сæрмæ цитæ ес.
Нæ хори системи конд уотæ æй, æма еугур планетитæ
дæр, аллихузон идæрдадитæбæл, хори алливарс зелдогъ
кæнунцæ. Еугурæй æнцæ аст: Зæнхæ, Меркури, Марс,
Венерæ, Юпитер, Сатурн, Нептун æма Уран. Æхсæйвон
арвбæл сæ, минкъий æстъæлфити хузæн, фæууинун
æнгъезуй. Æстъалутау тæбар-тубуртæ нæ кæнунцæ,
еудадзугдæр хори тунти фæрци рохс фæуунцæ. Мæйæ
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Зæнхи спутник æй. Еугуремæй минкъийдæр æй, фал
зæнхæмæ хæстæгдæр ке æй, уомæ гæсгæ ба устур зиннуй.
Еугур планетитæ хори алливарс куд зелунцæ, уотæ Мæйæ
ба Зæнхи алливарс зелуй.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй хори системи
планетити цуди схемитæ.
Гъ. Ахургæндтæ, ахур кæнунцæ, нæ галактикæ куд конд æй,
уой. Архайунцæ фулдæр базонун нæ зæнхæмæ хæстæгдæр
планетити туххæй. Базонун сæ фæндуй, ес си цæрунмæ
уавæртæ, æви нæ.
Æма етæ уони кутемæй базондзæнæнцæ?
Гъонбæлгæнæг темæбæл æвдесуйнаг рæнгъæ сабийтæмæ
æвдесуй.
Гъ. Мæйæбæл æрбадтæнцæ америкаг астронавттæ æма мах
мæйæбæлдзæуæг аппарат. Æрæги Марсмæ исхъæрттæй
америкаг космосон аппарат, кæци цалдæр анзей разæй
фæттахтæй зæнхæй. Еци аппарат планети ахур кæнуй, æ
хузтæ æма ин е ’гъзæл-мортæ зæнхæмæ исæрветуй.
Сабийтæ, сумах цалдæр хатти космосон темæбæл хузтæ
кодтайтæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сабийти темæбæл конд хузтæ.
Гъ. Мах нæ цæститæбæл уайун кодтан, цума космосон
корабли балци кодтан. Æ къæрæзгитæй ин æстъалутæ
æма планетитæмæ кастан. Рагъуди кодтан, Ю. Гагаринмæ
космосæй нæ Зæнхæ куд минкъий кастæй, уобæл.
(Кæсæ астæуккаг къуари 16 теми 22 ахури усмæмæ).
Гъ. Нæ цæститæбæл гъазти балций æндæр планетæбæл
æрбадтан, цæмæй ин æ цæргути хæццæ базонгæ адтаййанæ.
Удта ма цæмæ гæсгæ?
С. Цæмæй сæ айдагъ уингæ æма зонгæ ма бакæнæн, фал
ма син нæ планетæ æма нæ цæрæн бæсти хаййи туххæй
радзорæн удта син нæ Зæнхи номæй еститæ балæвар
кæнæн.
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(Кæсæ хестæр къуари 22 теми 49–50 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Нæхе туххæй ба син куд æма цитæ дзурдтаййанæ?
Æндæр планетаг æвзаг ку нæ зонæн?
С. Мах сæмæ нæ хузтæ бавдистаййанæ, æма нæ
балæдæрдтайуонцæ.
Гъ. Уинетæ, дзæбæх хузтæ кæнун куд хуарз æй! Хузти
æвзаги дæр, мæнæ музыкæ æма кафти æвзаги хузæн
тæлмаци кæнун нæ гъæуй.
С. Æрæги дæр ма сабийтæй кадæртæ ксмонавттæ
Ю. Гагарин æма корабльæй космосмæ фиццаг рахезæг,
А. Леонови хузтæ кодтонцæ, кæцитæй нæ бæсти сæрустур
æнцæ.
(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 19 теми 37–38 ахури
усмитæмæ.)
Гъ. Сабийтæ, сумах космоси туххæй берæ цидæртæ
базудтайтæ. Зонетæ, куд æй æсгарунцæ, уой дæр. Æма
уæд цæттæ айтæ хузæ кæнунмæ. Цæмæй хузтæ дзæбæх
рауайонцæ, уой туххæй ба уи алкедæр фиццаг равзарæд
космоси туххæй имæ абони дессагдæр ци кæсуй, уой.
Зæгъæн, Уæрæсей æма Америкаг космосон карабльти Союз
æма Апполони баеуадæ, кенæ адæмти еумæйаг корабли
экипаж куд æртахтæй орбиталон станцæмæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй космосон корабльти хузтæ,
космосон аппаратти баеуадæ, сабийтæ син сæ дессаги
вазуггин конструкцитæ æма хæйттæмæ кæсунцæ.
Гъ. Исхузæ кæнун æнгъезуй мæйæбæлдзæуæг мæйæбæл
куд æрбадтæй кенæ марсбæлдзæуæг сурх планетæбæл
æрбадгæй æсгарунмæ æгъзæл – мортæ куд иста.
Æнгъезуй, космонавттæ космосон корабли кабини кенæ е
’ндегæй, æнæуæзадон уавæри маргъау куд фæттæхунцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ космонавти, скафанри
медæгæ, æвдесуй. Сабийтæ дарæси хæйттæмæ кæсунцæ
æма сæ гъудитæ дзорунцæ.
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Гъ. Сабийтæ, æнæуæзадон уавæр ци æй, ка æй зонуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, космонавттæ космоси итигъдадæмæ цæмæ
рахезунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Равзаретæ хе сюжет æма райдаетæ хузæ кæнун.
Гæнæн ку уа, уæд аци ихæслæвæрди сæйрагдæр космосон
итигъдадæ ма уæд, фал космосон корабльтæ кенæ
космонавттæ, уомæ гæсгæ син сæ хузтæ тъафæбæл, устур
æма лæмбунæг кæнун гъæуй.
50-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах космоси туххæй нæ дессаги дзубанди
идарддæр кæнæн Уæрæсей космосон корабльти космосмæ
æндæр бæстити космонавттæ ке фæттæхуй, е хæларцардæн
хуарз бундор æй еци бæстити хæццæ. Мах ин æ кой кодтан,
зæнхи космосон орбитæбæл еудадзугдæр орбиталон станцæ
ке тæхуй, кæций космонавтти экипажтæ ба кæрæдзей арæх
æййевунцæ. Е куд фæууй, кæрæдзей куд фæййевунцæ?
С. Космосон карабль станцæмæ æрбахæстæг уй удта баеу
унцæ. Уой фæсте ба космонавттæ еу корабльæй иннемæ
бахезунцæ.
Гъ. Уæзласæн корабльтæ космонавттæн исласунцæ
хуæрдæ, дон, космос æсгарунмæ дзаумæуттæ, уомæ гæсгæ
космонавтти бон æй берæ рæстæг уоми ун. Космос ахур
кæнун æма базонун хъæбæр вазуггин æма хъазар æй, уомæ
гæсгæ алли бæстити ахургæндтæ баеу унцæ æма еумæйагæй
фæккосунцæ.
Космос дессаг айдагъ ахургæндтæмæ нæ кæсуй. Берæ
финсгутæ фантастикон киунугутæ финсунцæ, сæ архайд
æндæр планетитæбæл кæмæн цæуй, уæхæнттæ. Хузгæнгутæ
дæр космоси туххæй берæ хузтæ кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй хузгæнгути хузти
репродукцитæ космосон темæбæл.
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Гъ. Режиссертæ кинотæ есунцæ сæ сюжеттæ, – лæги зæрдæ
ка æхсайун кæнуй, уæхæнттæ. Ка уи кастæй æндæр дуйнети
туххæй киномæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Композитортæ, æнæзонгæ муртæй, архайунцæ æргъуди
кæнун æнахур дессаг музыкæ, кæци сæ гъудимæ гæсгæ
космосони хузæн æй.
Ацибон уæ хузтæ хурст фæууотæ. Космоси хæццæ баст
цидæриддæр æй, етæ еугурæйдæр æнахур æнцæ! Уомæ
гæсгæ уæ хуарæнти хузтæ дæр гъæуама уонцæ ...
С. Æнахур, тæмæн калгæ. нæ аййевадон æрмæгутæ дæр
ацибон уомæн æнцæ æндæрхузон: æрттевагæ гелион
ручкитæ, сæ хуарæни хузтæ æййевæг фломастертæ.
Гъ. Уæ зæрдиуагæ фæххуæздæр кæнунмæ, цæмæй
цæститæбæл хуæздæр гъаза космоси ке айтæ е, уой туххæй
уин æвæрун космосон музыкæ. Фæндуй уæ музыкæмæ
байгъосун?
Гъонбæлгæнæг бафтауй космосон музыкæ. Сабийтæ
нидæн музыкæмæ игъосгæй хузтæ кæнунцæ. Музыкæ
син сæ зæрдиуагæ фæххуæздæр кæнуй æма уотемæй, сæ
исфæлдистадон имисунадæ фенцондæр уй.
Гъ. Сабийтæ, мах ацибон имисгæ балций хузæ кодтан, фал
æрцæудзæй уæхæн рæстæг æма айдагъ космонавттæ нæ,
фал ке фæндæ уа, уони бон уодзæй туриститау космосмæ
фæттæхун, мæнæ нуртæккæ адæн æндæр горæттæ æма
бæститæмæ куд фæттæхунцæ, уотæ.
Ка ’й зонуй, сумах дæр ку рагъонбæл уайтæ, уæд уæ
сабиййи бæллец исæнхæст кæндзинайтæ, гъома, космосмæ
фæттæхдзинайтæ. Æма уæд, рæвдауæндони ци хузтæ
кодтайтæ, етæ уæ зæрди æрæфтуйдзæнцæ.
Космоси ма берæ сосæгдзийнæдтæ ес, кæронмæ ахургонд
нæма æй. Æма уи кæд еске бафæндæ уа космосон наукæ
исахур кæнун кенæ космонавт исун, уæд уин уæхæн фадуат
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уодзæй. Æрмæст дæ гъæуама хъæбæр фæндæ уа æма еци
бæллецмæ æновудæй тундзай.
51-52-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Зæнхæ – мæ хæдзарæ»
Темæ: «Цæхæртæ калæ, Зæнхæ!» Еумæконд хузæ
– плакат, аппликаций техникон мадзалæй арæзт,
рагагъонмæ конд хузти хæйттæй пайда гæнгæй.
Нисан:
– Сабийти хæццæ радзорун Зæнхи царди арæзтбæл.
Сабийти базонгæ кæнун лæдæруйнадæ «плакат» æма
еци графикон мадзали хецæндзийнæдти хæццæ.
– Кусти медæгæ сабийтæн ирæзун кæнун сæ
гъудикæнунади арæхстдзийнæдтæ.
– Алли адæни хæттитæ æма аллихузон динтæбæл
хуæст адæнмæ хæлар зæрдæ дарун.
Сабийтæ ци дуйней медæгæ цæрунцæ, уой базонун
сæ куд фæндæуа, уобæл архайун.
– Еумæйаг куст кæнун куд уарзонцæ, уотæ сæ
гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Деденгутæ æма адæймаги гурти хузтæ кæнуни
арæхстдзийнадæ фæлтарун. Декоративонадæбæл косун,
хумæтæг формитæ æма детальти минкъий бæрцитæй пайда
гæнгæй.
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Плакатæн конд хузæ гъæуама уа хумæтæг мадзалæй ирд
æма федауцæ хурст.
Хуарæни хузтæй бавдесун планетæ Зæнхæбæл цæрæг
аллихузон адæнихæттити сабийти игъæлдзæгдзийнадæ.
3. Композици.
Устур гæгъæдий тъафи астæу Зæнхи хузæ искæнун æма æй
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хузгин хурст никкæнун. Зæнхи алливарс тумбул зилдæй
сабийти хузтæ, кæрæдзей къохтæбæл хуæцгæй, исхузæ
кæнун.
Сабийти хузæгонд дамугъати лухгæндтитæй æрæмбурд
кæнун дзурдтæ, зæгъæн: «Зæнхæ – нæ хæдзарæ»,
«Сабурдзийнадæ – Зæнхæн».
Косæн фæрæзнитæ: рагагъонмæ конд хузти лухгæндтитæй пайда кæнун.
Хузфинст: плакатон уагæбæл, гъома декоративон. Хузæ
кæнуни уагæ – ирд, лæмбунæг конд хузæ, идардмæ дæр
хуарз зиннуй.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: аллихузон деденгути хузтæ (гæнæн ку уа,
уæд хузиститæ). Аллихузон адæнихæттити хузтæ, сæ
националон дарæсти. Сæ медес аллихузон кæмæн æй,
уæхæн плакаттæ. Горæти плакаттæ кæми ес, уæхæн рауæни
хузæ. Æрдзæбæл финст æмдзæвгитæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-4, æставд фломастертæ 12 хузи,
кæрдæн, санс. Гæгъæди А-1 (ку уа, уæд дууæ устур
фæйнæхузон хузгин гæгъæдий) еумæйаг кустæн.
51-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, сумах ацибон базондзинайтæ, ци æй плакат
æма æй хузгæнгутæ цæмæн искæнунцæ.
Плакат æй фарсбæл ауиндзгæ, естæбæл агитаци кæнæг,
хузгин хузæ. Плакат ма фæууй рекламон финсти хæццæ
дæр. Плакатон мадзалæй архайд фæууй ирд, хумæтæг æма
федауцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй плакатти дæнцитæ.
Гъ. Хузгæнæг плакат ку исхузæ кæнуй, уæд æй исберæ
кæнунмæ геппи рауадзунцæ удта сæ адæн фулдæр ци
рауæнти фæууй, уоми æрауиндзунцæ. Сабийтæ, куд гъуди
кæнетæ, плакат гъæуама цæмæ седа?
С. Плакат гъæуама адæнмæ ести хуарздзийнади туххæй
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седа. Зæгъæн, æрдзæ кенæ цæрæгойти дуйне гъæуай
кæнонцæ, фæндагбæл цæуни уагтæ æнхæст кæнонцæ,
æнæнездзийнадæ гъæуай кæнонцæ.
Гъ. Плакати бон ма æй ести товартæ æстаун (рекламæ
кæнун), удта аллихузон равдиститæ æма уарзон артистити
концертти туххæй фегъосун кæнун.
Сабийтæ, плакаттæ горæти ескæми фæууидтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, плакат ирд, федаунцæ æма
рæсугъд цæмæн гъæуама уа?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй горæти медæгæ плакатти æвæрди
варианттæ.
С. Плакаттæ фæййауиндзунцæ гъæунгти рекламон
фæйнæгутæбæл, тукæнтти витринитæбæл, адæн фулдæр
ци рауæнти фæууй, уоми. Уомæ гæсгæ гъæуама идардмæ
зиннонцæ æма сæ адæн феппайонцæ.
Гъ. Раст загътайтæ. Плакати хузæ гъæуама уа хумæтæг
æма æнцон багъуди гæнæн, уомæн æма имæ адæн идардæй
фæккæсунцæ удта ескумæ тагъд гæнгæй – туканмæ, кустмæ,
ахурмæ. Сабийтæ, сумах ба еугур адæнæн ци зæгъиайтæ?
Ци си ракориайтæ?
С. Æрдзæ æма цæрæгойти багъæуай кæнун. Тугъдтитæ
æрсабур уæнтæ æма адæн хæларæй цæрун райдайæнтæ.
Нæ планетæ – нæ Зæнхæ гъæуай кæнæнтæ.
Гъ. Ралæудзæй уæхæн рæстæг æма адæн исахур уодзæнцæ
æрдзи хæццæ кæрæдзей лæдæрун æма зæрдæхæларæй
цæрдзæнæнцæ.
Сабийтæ, гъæйдæ, мах дæр бавзарæн плакат исхузæ кæнун.
Нæ плакатти медæгæ уæ адæнæн ци зæгъун фæндуй?
С. Фæндуй нæ, цæмæй еугур адæн дæр лимæнæй цæронцæ.
Цæмæй æгас бæстити адæн еумæ гъæуай кæнонцæ нæ
дзæбæх Зæнхæ.
Гъ. Плакатæн ба ци ном ратдзинан? Мæн фæндуй, зæгъæн,
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мæнæ ауæхæн ном: «Деденæг калæ, Зæнхæ!» Уæ зæрдæмæ
цæуй?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ сæ варианттæ дзорунцæ.
Гъ. Æма уæд нæ планети хузæ, куд нæ фæндуй, уотæ рæсугъд
дзæгæрæгкалгæ искæнæн. Мæ зæрди мин æрæфтауайтæ,
Зæнхæн цæхæн формæ ес?
С. Шари хузæн.
Гъ. Æма уæд тъафи астæу устур тумбулæг искæнæн, е
уодзæй нæ Зæнхæ. Тумбулæг еудадзугдæр деденгутæй
исфæлосæн, кæцити сумахæй алкедæр исхузæ кæндзæй.
Цæмæй уин æнцондæр уа, уомæ гæсгæ ба, гъæйдæ, плакат
искæнæн аппликаций техникон мадзалæй. Сумах уæхæн
техникон мадзалæй кустайтæ. Гъæйдæ, æргъуди кæнæн, ци
æй аппликаци?
С. Фиццаг естæй хузæ ку искæнай, удта æй ку ралух
кæнай æма ’й ку банихасай, уæд, е æй аппликаци. Мах еци
мадзалæй сæрдæн панно кодтан.
(Кæсæ хестæр къуари 27 теми 59–60 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Райдайæн косун.
Сабийтæ, хъæбæр гъæуама байархайайтæ! Сумахæй
алкедæр гъæуама исхузæ кæна зæнхæбæл тæккæ дессагдæр
дедæнæги хузæ! Берæ хæттити кодтайтæ деденгути хузтæ
æма уин дзæбæх уайунцæ сæ хузтæ.
Кæсæ кæстæр къуари 14 теми 26 ахури усмæмæ æма
хестæр къуари 19 теми 43–44 ахури усмитæмæ.
Сабийтæ æнæ гъæдæ, деденгути хузтæ кæнунцæ уой
фæсте сæ ислух кæннуцæ æма сæ зæнхæ æвдесæг –
тумбулæги хурфи ниввæрунцæ.
Гъ. Гъе, ауæхæнæй нæ фæндуй нæ планетæ уинун –
рæсугъд, деденæг калгæй! Идарддæр ци кæнæн?
С. Нихасгæ æнцæ.
Сабийтæ гъонбæлгæнæги хæццæ, кезугай, тумбулæги хурфи
нихасунцæ деденгутæ, уотемæй аразунцæ деденæгкалгæ
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планети рæсугъд сорæт.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Зæнхæ айдагъ мах еумæйаг устур
хæдзарæ нæй, фал ма ибæл ци æндæр адæнтæ цæруй, уони
дæр. Аци дуйне уотæ конд æй.
Нæ Зæнхæбæл берæ бæститæ ес, кæцити цæруй берæ
аллихузон адæнихæттитæ. Гъæйдæ, нур ба исхузæ кæнæн,
хæларæй цæрун ке фæндуй, уæхæн адæни хузтæ.
С. Етæ уæнтæ алли бæстæй сабийтæ!
Гъ. Уотæ дæр уæд. Етæ æрæмбурд æнцæ, цæмæй Зæнхæ
еумæ багъæуай кæнонцæ, уомæ гæсгæ ибæл, сæ къохтæбæл
хуæцгæй, æртумбул æнцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй бакаст æма цæсгони
цъарæй фæйнæхузон ка æй, уæхæнтти хузтæ (африкæгтæ,
азиæгтæ, европæйæгтæ, индийæгтæ.)
Гъ. Куд хузæ гæнгæ æнцæ, цæмæй бæрæг уонцæ алли
адæнихæттити сæбийтæ ке æнцæ, е?
С. Сабийти бауæрти хузтæ дæр æма сæ дарæс дæр гъæуама
фæйнæхузон уонцæ. Æнгъезуй сæ националон дарæсти
исхузæ кæнун.
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй националон дарæсти
хецæндзийнади хæйттæмæ (элементтæмæ). Сæйраг
детальтæ дæр фагæ æнцæ.
Гъ. Æмиæстæ ку уонцæ, уæд хуæздæр уидæ, æнцондæр
уодзæй се ’рæвæрун.
Сæ хузтæ син искæнетæ, удта уони дæр ралух кæндзинан
æма сæ хузгин гæгъæдий тъафæбæл рæсугъд æрæвæрун
бавзардзинан. Сабийти фæндуй негр-сабиййи хузæ
искæнун, япойнаг кизги хузæ кимоной, дигорон кизги ба –
националон дарæси.
52-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, фæстаг ахури усми мах базонгæ ан еу
графикон мухури хузи хæццæ. Æма е ци æй?
С. Е плакат æй.
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Гъ. Ка мин зæгъдзæй, цæмæн гъæуй плакат?
С. Плакат гъæуй естæмæн рекламæ кæнунмæ.
Гъ. Æрхæссетæ дæнцæ.
С. Зæгъæн, æрдзæ гъæуай кæнунмæ.
Гъ. Æма æй гъæуай кæнун цæмæн гъæуй?
С. Адæн æрдзæ ку нæ гъæуай кæнонцæ, уæд фесæфдзæй.
Нуртæккæ адæн, горæттæ аразгæй, бæлæстæ æма рæзбунтæ
цæгъдунцæ. Заводтæ æма фабрикитæ уадзунцæ, æзнаггадæ
ка хæссуй, уæхæн газтæ, хъуæцæ. Цъумур кæнунцæ, айдагъ
уолæфгæ ци уæлдæфæй кæнæн, уой нæ, фал ма донуæттæ
æма хумзæнхитæ.
Гъ. Уотемæй æрдзи цитæ цæуй, ци кæнуй?
С. Бæлæстæ исæфунцæ. Мæргътæ, цъеутæ рауадзунмæ
астъæнттæ
кæми искæнонцæ, е нæбал. Гъæддаг
цæрæгойтæн хуæруйнаг нæбал фагæ кæндзæй æма
ниммæлдзæнцæ.
Гъ. Раст зæгътайтæ. Уонæбæл хуæрз æрæги мах дзурдтан.
Гъуди ма кæнетæ?
Кæсæ цæттæгæнæн къуари 22 теми 43–44 ахури
усмитæмæ.
С. Сурх киунуги туххæй ку дзурдтан, уæд. Фесæфунмæ
тæссаг кæмæн æй, еци зайæгойтæ, цæрæгойтæ, кæсæлгитæ
имæ ку бахастонцæ.
Гъ. Сабийтæ, æнгъæлдæн, æма сумах дæр нæ зæнхи
хъисмæтбæл тухсетæ, æма æ багъæуай кæнунмæ цæттæ
айтæ. Уомæ гæсгæ уæ фæндæ адтæй плакат искæнун. Цæй
хузæ ибæл искодтайтæ?
С. Деденæгкалгæ планети хузæ.
Гъ. Æрцудæй рæстæг нæ зæнхи цъарæбæл аллихузон
адæмихæттитæ æрцæрун кæнунмæ, сæ бауæри хузтæ æма
цæстити конд фæйнæхузон кæмæн æнцæ, уæхæнтти. Етæ
еугурæй дæр нæ планетæбæл цæрунцæ æма сæ фæндуй,
цæмæй уа рæсугъд æма æй еумæйаг тухтæй гъæуай
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кæнæн, цæмæй нæ арв алкæддæр уа ирд æма сабур, хор
кæса, мæргътæ тæхонцæ, æгас зæнхи цъарæбæл рæзбунтæ
деденæг æфтауонцæ.
Мæнæ мах нæ плакатæй бавдессинан нæ рæсугъд планетæ,
айдагъдæр еумæ æма æмхузонæй ке багъæуай кæнун
æнгъезуй. Фæууотæ сабийти гурти хузтæ конд.Уотæ сæ
кæнетæ, æма сæ кæрæдзей рази ку æрæвæрæн, уæд цума
кæрæдзей къохтæбæл хуæцунцæ, уотæ куд рауайонцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийти хæццæ зæнхи алливарс æвæруй
лухгонд сувæллæнтти хузтæ, цæмæй уотæ зиннонцæ, цума
сæ кæрæдзей къохтæбæл хуæцунцæ. Се ’вæрдтитæ ку
исхъулай унцæ, удта сæ банихасунцæ.
Гъ. Тъафæбæл ма уæгъдæ бунæттæ ци рауæнти байзадæй,
уоми ести хузтæ æргъуди гъæуй. Цума нин циуавæр хузтæ
исбæззæй?
С. Æнгъезуй хори, мегъи, мæргъти æма æндæрти хузтæ
искæнун.
Гъ. Фæууæд уотæ. Хузтæ кæнæн æма си ралух кæнæн хори,
мегъти, мæргъти æма гæбæлоти.
Аци ихæслæвæрди хузтæ хуæздæр æрæвæрунмæ испайда
гъæуй «динамикон райвæрди» мадзалæй, удта еугур
композиций элементти дæр банихасун, текст дæр сæ
хæццæ, уотемæй.
Гъ. Куд фæууидтайтæ, уотæ арæх плакаттæбæл фæууй
текст финст. Финст гъæуама уа цубур: устур дамугъатæй
бæрæг, кæци гъæуама плакати сæйраг гъуди æргон кæна.
Нæ текст ниффинсуни рæстæг дæр æрхъæрттæй. Плакатæн
ном равзаретæ: «Амондгун Зæнхæ», «Деденæг калæ,
Зæнхæ!», «Багъæуай кæнæн нæ Зæнхæ!»
Ка уи зонуй дамугъатæ финсун?
Гъонбæлгæнæг сабийтæн бабарæ кæнуй, ка си циуавæр
дамугъа финссæй, уой. Уой фæсте дамугъатæ лухгонд
æрцæунцæ æма сæ плакатбæл банихасунцæ.
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Гъ. Ралух сæ кæнæн æма нæ финст æрæмбурд кæнæн. Нæ
плакат цæттæ æй. Нæ къуари уати æй æрауиндздзинан.
53-54-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Ка уодзæнæн»
Темæ: «Еугур куститæ дæр хуарз æнцæ». Царди
фæййинд, феппæйдтитæмæ гæсгæ хузæ кæнун
Нисан:
– Идарддæр дзорун аллихузон дæсниæдти
хецæндзийнæдти туххæй удта куст ци бунат ахæссуй
æхсæнади æма хецæн адæймаги царди медæгæ.
– Ирæзун кæнун фантази æма имисунадæ удта
гъосдарунадæ æма феппайунадæ.
– Аллихузон дæсниæдти косæг адæнмæ хуарззæрдæ
куд даронцæ, алли куст дæр гъæугæ ке кæнуй, уой куд
лæдæронцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæни гурти хузтæ (косгæй) кæнуни арæхсдзийнæдтæ
фæлтарун. Хæнхитæ æма цъæппити фæрци бавдесун кусти
карз архайд.
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Хуарæни цъæппити нихмææвæрд хузтæ æма цъæпой
архайдæй темæмæ гæсгæ раст пайда кæнун.
3. Композици.
Тъафæбæл косгæ адæймаги (кенæ цалдæрей) хузæ
искæнун, æ дæсниадæмæ гæсгæ ин хузи æ кусти уавæртæ
дæр бавдесун.
Косæн фæрæзнитæ: фломастертæ кенæ гуашь (сабийти
æвзурстмæ гæсгæ).
Хузфинст: ханхон-графикон хузæ фæндон хуаргæй. Хузæ
кæнуни уагæ – схематикон ирд бавдист, æмгуст гæнæг
адæни гурти хузтæ.
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Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: аллихузон дæсниæдти косæг адæни хузтæ.
Хузгæнгути хузти репродукцитæ æма 7-8 анздзуд сабийти
конд аллихузон дæсниæдти косæг адæни хузтæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, фломастертæ 12 хузи, гуашь 12
хузи, цъæпотæ (минкъий æма рæстæмбес), палитрæ, дони
къос, салфеткитæ.
Рагагъонмæ куст:
Бакæсун В. Маяковскиййи æмдзæвгæ «Ка уодзæнæн».
Радзорун æстæн, цæмæдес æма æнахур дæсниæдти туххæй, цæмæй сабийти зонундзийнæдтæ дæсниæдти туххæй
фæффулдæр уонцæ.
53-аг ахури усмæ
Гъонбæлгæнæг сабийтæй ескæмæн райсун кæнуй хузæ,
кæцими бæлвурд дæсниади косæг адæн æвдист æнцæ æма
си коруй, цæмæй хузи туххæй ци зонуй, уой зæгъа. Уой
фæсте дуггаг хузæ райсæд æма маци дзоргæй, къохти
амундæй, бавдесæд аци дæсниади ба адæймаг циуавæр
куст фæккæнуй. Сабийтæ базонунцæ дæсниади куст.
Гъ. А дуней цæйбæрцæ аллихузон дæсниæдтæ ес! Уони
бæлвурдгæнгæй нæбæл нæ гъазт ниддаргъ уодзæй!
Зæгъайтæ, циуавæр дæсниæдтæ зонетæ æма сæбæл еститæ
радзоретæ.
Сабийтæ дæсниæдтæ нимайунцæ æма си хуæздæр
ке зонунцæ, уони туххæй ба лæмбунæг еститæ дæр
фæззæгъунцæ.
Гъ. Сабийтæ, мах цалдæр хатти дзурдтан аллихузон
дæсниæдти косæг адæни туххæй. Баæруагæс ни æй, еугур
дæсниæдтæ дæр гъæугæ æма æхсидзгон ке æнцæ.
(Кæсæ кæстæр къуари 12 теми 22 ахури усмæмæ;
астæуккаг къуари 15 теми 21 ахури усмæмæ; хестæр
къуари 16 теми 35–36 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Царди берæ кæмæн бантæсуй, еци адæн сæ дæсниæдтæ
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минкъиййæй равзарунцæ æма сæмæ фæттундзунцæ.
(Кæсæ цæттæгæнæн къуари 19 теми 37–38 ахури
усмитæмæ).
Гъ. Сабийтæ, ескæд сагъæс кодтайтæ, устурæй ци куст
кæндзинайтæ, циуавæр, дæсниадæ æвзардзинайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Алли адæймагæн дæр фæууй уарзон куст, естæмæ
фæббæллуй. Æма еци бæлд рæстæгмæ ку нæ уа, уæд
адæймаг фæййархайуй, цæмæй æ бæллец исæнхæст уа.
Берæ сабийтæ ба сæ ниййергути фæдбæл фæццæунцæ.
Сабийтæ, уæ ниййергути уарзон куст зонетæ? Цæмæй
косунцæ, сæ бон ци æй, æма ци кæнун уарзунцæ уæ
маддæлтæ æма фиддæлтæ?
Сабийтæ зæрдиуагæй дзорунцæ сæ ниййергути куст æма
кустуæтти туххæй.
Гъ. Уотæ дессаг нæ ’й, кæми æма ци куст кæнуй адæймаг.
Ахсгиагдæр æй, цæмæй уарза æма зона æ куст, уа аци кусти
хуæздæр. Уомæ гæсгæ ахсгиаг æй зæрдæмæдзæугæ куст
равзарун, æма устурæй дæ уарзон куст кæнæ.
(Кæсæ хестæр къуари 16 теми 35–36 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Ацибон кæндзинан, аллихузон дæсниæдтæ кæмæ ес,
уæхæн адæни хузтæ. Равзаретæ, дзæбæх ке зонетæ, кенæ
уæ зæрдæмæ фулдæр циуавæр дæсниадæ цæуй, уой.
Сабийтæ, кæд уи миййаг еске равзурста е ’сони дæсниадæ?
Сабийти дзуæппитæ.
С. Мæн фæндуй дохтур исун, мæ мади хузæн æма
сувæллæнтти дзæбæх кæндзæнæн, цæмæй ма сæйонцæ.
Æз ба æфсæддон уодзæнæн, мæ хестæр æнсувæри хузæн.
Мæн ба фæндуй устур машийнæ тæрунбæл исахур кæнун.
Мæ фидæ мæмæ руль равардта æма мин уадæй. Æз æ
хæццæ коссæнæн. Машийнæ ку фæццалцæг кæнуй, уæд ин
фæййанхос кæнун.
Мæн ба балеринæ исун фæндуй, цæмæй уорс дарæсти
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сценæбæл кафон.
Æз ба аразæг уодзæн æма исараззæнæн тæккæ рæсугъддæр
хæдзарæ. Фæндуй мæ æргъувæн кранбæл косун æма аразæн
æрмæги уæргътæ есун. Кран рæсугъд æма хъæбæр бæрзонд
уодзæй. Бæрзондæй мæмæ Дзæуæгигъæу æгасæй дæр
зиндзæй! Мæ алливæрсти ба мегътæ цæудзæнцæ, мæргътæ
ба тæхдзæнцæ.
Гъ. Нуртæккæ сумах гъеууони хузтæ кæндзинайтæ. Ци
дæсниæдтæ равзурстайтæ, етæ ба еугурæйдæр гъæугæ æма
кадгин æнцæ.
Сабийтæ равзарунцæ дæсниадæ æма ин æ косæги хузæ
кæнунцæ. Дæсниади кусти хецæндзийнæдтæ æвдесунцæ
косæн дзаумæуттæ æма детальтæй. Гъонбæлгæнæг
фарстати фæрци сабийтæн æнхус кæнуй темæ хуæздæр
базонунмæ.
54-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, фæстаг ахури усми сумах, хузæ кæнунмæ,
равзурстайтæ, уæ зæрдæмæ фулдæр ци дæсниадæ цудæй,
уой. Гъæйдæ, уæ хузтæмæ уин æркæсæн, циуавæр хузтæ
искодтайтæ.
Гъонбæлгæнæг сабийти хæццæ хузтæмæ кæсуй. Сабийтæ
сæ хузти туххæй дзорунцæ.
Гъ. Алли дæсниадæн дæр æхе хецæндзийнæдтæ ес. Зæгъæн,
циуавæр лæгигъæдтæ гъæуама уа æфсæддони дæсниадæ
равзарæгмæ, артхуссунгæнæгмæ, полици косæгмæ кенæ
космонавтмæ?
С. Уæхæн дæсниæдтæ домунцæ, цæмæй уай нифсхаст,
коммæгæс, æгъдаугин æма сæрмагондонд цæттæдзийнадæ.
Гъ. Дохтури дæсниадæ равзаргæй ба?
С. Тæрегъæдгæнагæ, адæни уарзæг. Фонси дохтир ку уа,
удта ке дзæбæх кæна, еци цæрæгойти гъæуама уарза.
(Кæсæ астæуккаг къуари 15 теми 21 ахури усмæмæ.)
Гъ. Мах цалдæр хатти дзурдтан исфæлдистадон
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дæсниæдтæбæл, сæ хузтæ дæр син кодтан.
Гъонбæлгæнæг темæбæл сабийти конд хузтæ æвдесуй.
С. Мах дзурдтан музыкантти, кафгути æма заргути туххæй,
кæцитæ сæ исфæлдистадон искурдиади фæрци байгъæлзæг
кæнунцæ адæни. Цирки артистти дæр æримистан,
игъæлдзæг будзæуи (клоуни) хузæ ба кодтан.
(Кæсæ хестæр къуари 16 теми 35–36 ахури усмитæмæ.)
Гъ. Кæд исфæлдистадон дæсниæдтæ æнцæ – зарæг,
балеринæ, актрисæ, уæд цæхæн ацагъуитæ гъæуй?
С. Дæ рацуд гъæуама федауа, зонай кафун æма зарун.
Гъ. Гъо, артисти минеугутæ дæмæ гъæуама уа, музыкæ
лæдæрай, зонай дæ уодигъæдæ æййевун.
Аллихузон темитæбæл хузтæ гæнгæй, мах алкæддæр ести
дессæгтæ базонианæ, хузгæнæги дæсниади туххæй. Ами
дзубанди нæ цæуй, цæй хузæ æма куд хузæ кæнуй уобæл,
фал куд кæсуй дуйнемæ æма си цитæ уинуй.
Кæсæ хестæр къуари 5 æма 6 теми 11–12 æма 57–58 ахури
усмитæмæ; цæттæгæнæн къуари 4, 15 æма 16 теми 7–8,
29–30 æма 31–32 ахури усмитæмæ.
Гъ. Нуртæккæ циуавæр исфæлдистадон дæсниæдтæ уæ
бон æй æримисун?
С. Мультиктæ гæнæг хузгæнæг, гъосингæнæг хузгæнæг,
сабийти киунугутæн иллюстрацигæнæг, дарæсти хузгæнæг,
архитектор.
Сабийтæ сæ цæмæй æримисонцæ, уой туххæй сæмæ
гъонбæлгæнæг, темæбæл конд, æвдесуйнаг рæнгъæ
бавдесуй.
Гъ. Хузгæнгути коймæ нæ зæрди æрæфтудæй, мах дæр еу
минкъий хузгæнгутæй ке ан: æвзарæн, ахур кæнæн рæсугъд
хузтæ кæнунбæл. Райдайæн аллихузон дæсниæдти хузтæ
кæнун æма сæ фæууæн.
Гъ. Дæсниадæ æваст равзарун зин æй. Уинетæ, аллихузон
дæсниæдтæ цæйбæрцæ æнцæ! Сабийтæ, адæймаг си
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цæйбæрцæ гъæуама бавзара, цæмæй æхецæн æ зæрдæмæ
фæццæуа, царди ба ин исбæзза.
Гъе, уомæ гæсгæ, цæмæй уæ бон ци æй, ци хуæздæр
зонетæ æма уин уе ’скурдиадæ базононцæ, уой туххæй
рæвдауæндони аллихузон гъæзтитæ фæккæнунцæ:
музыкæбæл, хузтæ кæнунбæл, математикæбæл, æвзæгтæ
ахур кæнунбæл.
55-56-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Уæлахези Бæрæгбон»
Темæ: «Уæлахездзаутæ». Иллюстрацигонд æрмæгмæ
гæсгæ хузæ кæнун
Нисан:
– Сабийтæн идарддæр дзорун Фидибæсти Устур
тугъди советон адæни Уæлахези ахедундзийнади
туххæй.
– Ирæзун кæнун æнкъарунади бундор, зонунадон
архайд, имисунадæ.
– Нæ бæстæй сæрустур куд уонцæ, æ историмæ ба –
цæмæдес, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæни гурти хузтæ еумæйаг кусти кæнуни арæхсдзийнæдтæ фæлтарун.
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Таргомау æма уазал хуарæни хузтæ гъæуама фулдæр
уонцæ. Хуарæни хузтæй бавдесун хузи эмоционалон уавæр
æма адæни æнкъарæнтæ, æууæлтæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун тугъди рæстæги царди уавæр, æфсæддонти аллибони цардæй æскъуддзаг
(фæндурдзæгъдæг, рæстæгмæ госпиталь, акъоп, медицинон
хуæрæ æма æнд.). Хузæмæ ци зæрдæ дарунцæ, уой
241

бавдесæнтæ.
Косæн фæрæзнитæ: фломастертæ, сойнин мелтæ.
Хузфинст: ханхон-графикон. Хузæ кæнуни уагæ-цалдæр
адæймагей схематикон хузæ, еумæйаг архайди медæгæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: æфсæддонти хузиститæ (тугъди рæстæги)
аллихузон уавæрти: салдæттæ уолæфунцæ, хуæддзæугæ
хуæруйнæгтæ цæттæгæнæг, госпиталь.
Тугъди фæскъилдун косгути хузтæ: акъоппитæ къахунцæ,
заводти бомбитæ æма танкитæ аразунцæ æма у. и.
Тугъди бæгъатæрти циртдзæвæнти хузтæ. Хуæрзеугути
хузтæ.
Æфсæддон лирикон зари аудиофинст.
Плакаттæ: «Ду барвæндонæй финст дæ? Д. Моор
«Райгурæн бæстæ – Мадæ дзоруй» æма æнд. Хузгæнгути
хузти репродукцитæ æма 7-8 анздзуд сабийти конд хузтæ
тугъди темæбæл.
Æвдесунмæ: гæгъæди А-3, фломастертæ, сойнин мел.
Рагагъонмæ куст:
Сабийти хæццæ радзорун Устур Фидибæсти тугъди
туххæй. Еци рæстæги ист хузтæмæ æркæсун. Уæрæсе æма
Иристони тугъди бæгъатæртæн ци циртдзæвæнтæ ес, уони
хузтæмæ æркæсун.
Нæ Иристон дæнцæн æрхæсгæй, сабийтæн балæдæрун
кæнун, не ’мзæнхонтæ куд гъæуай кодтонцæ нæ Райгурæн
Бæстæ æзнагæй. Нæ республики цæргутæй алли 5-аг
адæймаг дæр архайдта Фидибæсти Устур тугъди. Уонæй 50
иссæй инæлартæ æма адмиралтæ, 72 ба – Советон Цæдеси
бæгъатæртæ.
55-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, ацибон бабæй дзордзинан Фидибæсти
Устур Тугъди туххæй. Зæнхæбæл æрцæуæг цаутæй тæккæ
æверхъаудæр æй тугъд. Тугъди рæстæг æгасемæй фулдæр
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рамæлуй цæргутæй, уони æхсæн фæууй æдзæллаг æма
æгъæуайгонд зæрæндтæ æма сувæллæнттæ. Ремæлунцæ
бомби рæмугъдæй, арти, уазалæй, æстонгæй æма уацари.
Террориститæ бомбитæ ку фехалунцæ, уæд ци тæссаг
фæууй, дæсгай кенæ сæдæгай адæн фæззиан уй, фæлдзос
ихæлдздзæги пурхæнтæй байдзаг уй. Телевизори сæ
фæууинæн, мах горæти дæр цалдæр хатти ауæхæн
хабæрттæ адтæй. Нуртæккæ рагъуди кæнун дæр зин æй,
тугъди мингай бомбити гæлсти фæсте æгас горæт дæр ке
фехæлидæ. Устур нихмæлæуд тохи ба мин æфсæддоней
бæрцæ фесафтайдæ.
Сабийтæ, еске уи тугъди туххæй киномæ кастæй?
Радзорайтæ, киномæ кæсгæй цæбæл гъуди кодтайтæ.
Сабийтæ Фидибæсти Устур Тугъдбæл киномæ бакасти
фæсте архайунцæ сæ гъудитæ бæгъатæр фæлтæри
туххæй зæгъунбæл.
Тугъд æй мæлæт æма пурхæнтæ удта ма адæни
цард, сæ тухст æма зин, сæ цийнæ æма уарзт. Æма еци
еугур æнкъарæнти дæр ес нæ адæни хъаурæ, еудзийнадæ,
цæрунвæндæ, уæлахезмæ турнунадæ.
1941 анзи тугъд ку райдæдта, уæд æгас адæн дæр,
æд кæстæр, æд кæстæр Фидибæстæ багъæуай кæнунмæ
фестадæнцæ. Барвæндонæй не ’гас бæсти гъонбæл адæн
сæхе тугъдмæ финсун кодтонцæ.
Уотæ адтæй Иристони дæр, мах ибæл дзурдтан, ахури
усмæмæ цæттæ гæнгæй. Тугъд нин нæ устур бæсти адæнтæ
æрбангон кодта.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй тугъди рæстæгон
плакаттæ.
Гъ. Айдагъ нæлгоймæгтæ нæ, фал ма силгоймæгтæ
дæр цудæнцæ тугъдмæ: дохтуртæй, медсестратæй,
санитаркитæй, хъæппæлæхснæнгутæй, хуæруйнаггæнгутæй, радиститæй.
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Тохун ке бон на ’дтæй, етæ ба акъоппитæ къахтонцæ,
аразтонцæ цæлхдортæ, кустонцæ æфсæддон заводти,
аразтонцæ хуæдтæхгутæ, дзармадзантæ, танкитæ, кæцити
заводтæй комкоммæ тугъдмæ æрвистонцæ. Сауæнгæ ма
минкъий сувæллæнттæ дæр станоктæбæл кустонцæ æма
тугъдмæ фæттæ кодтонцæ.
Гъонбæлгæнæг темæбæл конд æвдесуйнаг рæнгъæ
сабийтæмæ æвдесуй.
Гъ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, тугъди хуарзæй ести
фæууй, æви тугъд айдагъдæр гъезæмарæ æма зæрдинез æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æнæмæнгæ, тугъди хуарз хабæрттæ дæр уидæ.
Немуцæгтæ ци горæттæ байстонцæ, уони фæстæмæ ку
райсианæ, уæд, арти фарсмæ зæрдиуагон дзубандитæ
кæнгæй, хæстæгутæ æма уарзæнтти писмотæ тугъд
басабури рæстæг кæсгæй, цийнæ кодтан, цæфтæ исдзæбæхи
фæсте госпитæлæй дæхе роти æфсæддонтæмæ æрбацæугæй.
Тугъди, зæрдиуагæ фæххуæздæр кæнунмæ, удта сабур
цард æримисунмæ хуарз адтæй уарзон, зæрдæмæдзæугæ
зармæ кенæ фæндурдзæгъдæги цагъдмæ байгъосун. Мæнæ
ауæхæнмæ ...
Гъонбæлгæнæг
бафтауй
магнитофонбæл
финст
æфсæддон, лирикон зар.
Гъ. Топпадзагъд басабури рæстæг, тугъдон адæни æма
госпитæлти цæф æфсæддонти зæрдæ барохс кæнунмæ,
артиститæ æрбацæуиуонцæ æма син концерттæ
æвдистонцæ.
Сабийтæ, уæ бон æй, ацибон цæбæл дзурдтан, уони хузтæ
искæнун: тугъдон æмбæлтти лимæндзийнадæ, медицинон
хуæрæ цæф æфсæддонтæмæ куд зелуй, æфсæддонтæ
фæндурдзæгъдæги цагъдмæ куд игъосунцæ æма у.æ.
Сабийтæ, нидæн зармæ игъосгæй, хузтæ кæнун райдайунцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийти разæнгард кæнуй, цæмæй сæ хузти
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бавдесонцæ тæссаг уавæри бахауæг адæни æнкъарæнтæ.
56-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах аллихузон темитæбæл фæххузтæ кæнæн.
Зæгъайтæ, цæхæнттæбæл?
С. Алли бæстити æрдзæ æма цæрæгойтæбæл, уарзон
адæнбæл. Мах ма берæ уарзæн аргъæуттæ æма хе имиститæ
хузтæ кæнун. Мæн зæрдæмæ ба космосон балций темæ
фæццудæй.
Гъ. Алли темæн дæр агкаг хуарæни хузтæ æма техникон
мадзал равзарæн.
Аци ихæслæвæрди ба сæйрагдæр æй æма байархайун
гъæуй тугъдон адæни мæтæ, æнкъарæнтæ бавдесун.
Куд гъуди кæнетæ, ацибони темæн циуавæр хуарæни хузтæ
исбæззæнцæ?
С. Æфсæддон темæн гъæуй таргомау, æнкъард æма тузмæг
хуарæни хузтæ. Сюжет игъæлдзæг ку уа, уæддæр тугъди ка
фесавдæй удта хæстæгутæ æма нæ уарзон Райгурæн бæсти
тæссаг уавæрбæл гъудитæ адæни мæтъæл фæддарунцæ.
Гъ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, æфсæддон темæ графикон
мадзали, сау-уорс вариантти хузæ кæнун æнгъезуй?
С. Гъо. Графикон вариант бæззуй, æнгъезуй цалдæр
таргомау хуарæней хузтæ равзарун. Ирд хуарæни хузтæ ба
бæззунцæ Уæлахези Бæрæгбон æма Парад бавдесунмæ.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Гъæугæ хуарæни хузтæ
æвзаретæ. Темæмæ гæсгæ алфанбулай уавæр исфæлосетæ,
цæмæй бæрæг уа, тугъди рæстæг ке æй, е.
Мах æфсæддон техники хузтæ кодтан, салдæттæ æма
инæларти портреттæ, æфсæддон парад.
(Кæсæ астæуккаг къуари 13 теми 19 ахури усмæмæ,
хестæр къуари 18 æма 25 темити 39–40 æма 55–56 ахури
усмитæмæ.)
Гъ. Нур сумах берæ цидæртæ зонетæ. Цалдæр хатти кастан
æфсæддонти формæмæ. Мæнæ сæмæ нур дæр бацæуетæ
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æма уæ ци детальтæ гъæуй, уонæмæ æркæсетæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй темæбæл конд
иллюстрацион рæнгъæмæ хæстæгдæр бацæуонцæ æма
имæ лæмбунæг æркæсонцæ.
Гъ. Ацибон сагъæс кодтан æма нæ цæститæбæл гъазун
кодтан, еци цуппар анзи, цалинмæ тугъд цудæй, уæдмæ
цæйбæрцæ зинтæ бавзурстонцæ адæн. Цæйбæрцæ тухтæ
багъудæй, цæмæй æгас адæнтæ фашиститæбæл фæууæлахез
адтайуонцæ!
Адæн айдагъ алæмæти бæгъатæрдзийнадæ не ’вдистонцæ,
фал ма бафæнзуйнаг – федар æфсæддон лимæндзийнадæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй, æфсæддон темæбæл
конд, хузгæнгути хузти репродукцитæ, сæ хæццæ лирикон
медес кæмæн ес, уæхæнттæ дæр.
Гъ. Фæууæлахез ун æнцон на ’дтæй. Алли бийнонтæй дæр,
алли муггагæй дæр тугъди еске фесавдæй. Уомæ гæсгæ,
æгас адæнæн дæр аци бæрæгбон æй рохс æма сугъдæг.
Алли бийнонтæ дæр аци бæрæгбон фæббæрæг кæнунцæ.
Уотæ æй?
Сабийтæ дзорунцæ, сæ бийнонтæ Уæлахези Бæрæгбон куд
фæббæрæг кæнунцæ, циртдзæвæнтæмæ деденгутæ куд
фæххæссунцæ, ветерантæн куд фæййарфитæ кæнунцæ.
Гъ. Сабийтæ, мах кастан нæ республики, Уæрæсей æма
фæсарæнти тугъдон бæгъатæртæн æвæрд, скульптурон
циртдзæвæнти хузтæмæ. Гъæйдæ, еу хатт ма сæмæ
æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг темæбæл æвдесуйнаг рæнгъæ æвдесуй:
Гæздæнти авд æнсувæрей циртдзæвæн; Курттатаг
æфсæддонти циртдзæвæн – æнкъард бæх; Берлини,
немуцаг сувæллон фæййервæзунгæнæг, уруссаг салдати
циртдзæвæн;
Сталингради
мемориалон
комплекс
«Райгурæн бæстæ – мадæ» æма æнд.
Гъ. Радзорайтæ уæ гъудитæ, уе ’нкъарæнтæ.
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Сабийтæ циртдзæвæнтæ базонунцæ æма сæбæл ци
зонунцæ, уони дзорунцæ.
Гъ. Устур Фидибæсти тугъд, Уæрæсей адæнæн абони дæр
ма сæ зæрди нез æй. Уомæ гæсгæ, е нæ бæсти адæнæн сæ
тæккæ уарзондæр æма кадгиндæр бæрæгбон æй. Нæ бæстæ
аци бæрæгбон куд фæббæрæг кæнуй?
С. Мæску æма æндæр горæтти фæууй Уæлахези парад.
Тугъди ветерантæн арфитæ фæккæнунцæ, артиститæ ба
син тугъди рæстæги зартæ ракæнунцæ. Мæ баба сæмæ,
лæмбунæг игъосгæй, меднимæр сæ хæццæ фæззаруй. Æз
дæр сæ хæццæ фæззарун.
Гъ. Алли рауæнти адæн фæззарунцæ æма фæккафунцæ.
Кадгин уавæри бæгъатæрти циртдзæвæнтæбæл деденгутæ
ниввæрунцæ. Телевизорæй февдесунцæ бæгъатæр горæтти
Уæлахези Бæрæгбон куд фæббæрæг кæнунцæ.
Ацибон ци хузтæ искодтайтæ, уони тугъди ветерантæн
балæвар кæнун æнгъезуй.
57–58-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Сæрдæ тагъд уодзæй»
Темæ: «Мæ бæлдтитæ». Феппайд æма фантазимæ
гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан:
– Ниффедар кæнун сæрди туххæй зонундзийнæдтæ,
æрдзи туххæй нæуæг æнкъарæнтæ базонун.
– Ирæзун кæнун феппайунадæ, фæууинд зæрдæбæл
бадарунадæ, фантази æма имисунадæ.
– Архайун, цæмæй син æрдзæмæ балцитæ сæ
райгурæн бæстæ фулдæр бауарзунмæ агъаз кæнонцæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæймаг æма аллихузон объекти хецæн формити хузтæ
кæнуни арæхстдзийнадæ фæлтарун.
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
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Хуарæни хузти равзурстæй бавдесун игъæлдзæг
æнкъарунæдтæ. Сæрди рæсугъддзийнадæ бавдесунмæ
фулдæр æнцæ ирд, уорс æма игъæлдзæг хуарæни хузтæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун царди хумæтæг сценæ игъæлдзæг
æнкъарæнти хæццæ: нæуæг велосипедбæл цæун, футболæй
гъазт, денгизи билæбæл уолæфт, кафуни репетицæ æма у. и.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь, фломастертæ, сойнин мелтæ
(сабийти æвзурстмæ гæсгæ).
Хузфинст: хузæкæнунадон. Хузæ кæнуни уагæ – адæни
гурти схематикон ирд бавдист бæрæг эмоционалон уавæри.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: сæрдигон æрдзи рæсугъд пейзажи хузтæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, гуашь 12 хузи, цъæпотæ
(минкъий, рæстæмбес æма устур), палитрæ, дони къос,
салфеткитæ, фломастертæ, сойгун мел
57-аг ахури усмæ
Гъ. Сæрдæ дæр æрбахæстæг кæнуй. Æма уæд, естæмæ
бабæллун дæр æнгъезуй! Сæрди, дан, ку фенхæст кæнунцæ
сабийти берæ бæллецтæ. Бæллун уарзетæ? Ес уæмæ сæрди
хæццæ баст фæндтæ?
С. Денгизмæ фæццæунмæ бабæй бæллун. Фæндуй мæ,
фарæ сæрди ци аквопарки адтан, уордæмæ. Фæндуй
мæ поезди Мæскумæ нæ хæстæгутæмæ фæццæун. Мæн
ба фæндуй цъæх кæрдæги, æрдзи гъæбеси, хуæнхаг
цæугæдони билæбæл бауолæфун. Мах алли сæрди дæр
æгас бийнонтæй уолæфунмæ Фиййагдонмæ фæццæуæн.
(Кæсæ астæуккаг къуари 21 теми 30 ахури усмæмæ.)
С. Мæн ба фæндуй тагъддæр гъæумæ рандæун. Уоми мин
берæ æмбæлттæ ес, удта мæ уарзон баба æма Нанай хæццæ
фæуун.
(Кæсæ астæуккаг къуари 21 теми 29 ахури усмæмæ.)
Гъ. Удта ма хæдзайрон цæрæгойтæ æма мæргъти хæццæ
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рагъазун, сæ цард æма син сæ ахъæл-миутæ хуæздæр
базонун.
С. Гъо, гъæуи мæ нанай гъог уæс низзадæй. Уæхæн дзæбæх
æй! Æз æй сæрди цъæх кæрдæгбæл хеззæнæн.
Гъ. Хæдзайрон цæрæгойти туххæй фулдæр базонун
æнгъезуй æрмæстдæр сæрди, сабий фулдæр рæстæг
æндегæй, æрдзи гъæбеси ку фæууй: хуæнхти уолæфгæй,
гъæуи хæстæгути тургъи уогæй.
(Кæсæ кæстæр къуари 15 теми 30 ахури усмæмæ.)
С. Æз ба бæллун аци сæрди райдайун спортæй архайун, мæ
фидæ мæ футболон секцимæ ниффинста. Ме ’нсувæр дæр
уордæмæ цæуй, нур ба æз дæр æ хæццæ цæудзæнæн.
Æз ба дигорон кæфтитæмæ ниффинстон, фæндуй мæ
рæсугъд кафунбæл исахур кæнун. Мæнмæ дæр ес бæллец!
Фæндуй мæ, цæмæй мин мæ мадæ балхæна велосипед.
Мæнæн ба – роликтæ!
Сабийтæ сæ фæндæнттæ æма бæллецти туххæй
дзорунцæ. Гъонбæлгæнæг син анхос кæнуй, цæмæй си
хузæ кæнунмæ агкаг сюжет равзаронцæ: цæмæдес уавæр
аллихузон æнкъарæнти хæццæ.
Гъ. Мæнмæ гæсгæ, уæ бæллецтæн сæ фулдæр, бæгудæр,
исæнхæст уодзæнцæ.
Сабийтæ, сумах нур устуртæ айтæ, цалдæр анземæ
рæвдауæндони хъæбæр рæсугъд хузæ кæнун базудтайтæ.
Берæ хæттити равдистити архайдтайтæ.
Гъе уомæ гæсгæ, ацибон уæхе барæ айтæ, ци уæ фæндуй,
уой хузæ кæнетæ, уадзæ æма уæ хузти уа имист фантази,
сæрди хæццæ баст, уæ тæккæ уарзондæр бæллец.
58-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, ацибон идарддæр кæнæн нæ сæрди хæццæ
баст фæндтæ æма бæллецти хузтæ.
Сабийтæ сæ бæллецтæмæ арæхдæр Нæуæг анзи фенгъæлмæ
кæсунцæ, Метин Баба (Дед Мороз), дан, нин сæ исæнхæст
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кæндзæй. Алкæддæр сабийтæн лæвæрттæ ку фæккæнуй.
Сумах Нæуæг анзи естæмæ бæллетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Метин Баба уин Нæуæг анзи æхсæвæ елки буни ци
ниввардта? Ци си курдтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийти сæрдигон бæллецтæ Метин Баба, гъай-гъай, не
’сæнхæст кæндзæй. Фал сумахæн ес ниййергутæ, бабатæ,
нанатæ æма æндæр хæстæгутæ, кæцитæ сæ уарзон, зундгин
минкъийти хъæбæр берæ ку уарзунцæ.
Æма, ка ’й зонуй, ауæхæн рæсугъд хузтæ ку фæууинонцæ,
уæд балæдæрдзæнцæ, цитæ уæ гъæуй, уой æма
байархайдзæнцæ уæ бæллецтæ исæнхæст кæнунбæл.
Уинетæ, рæсугъд хузæ кæнун ци пайда æй, уой!
Гъонбæлгæнæг сабийти хузтæ иуаруй. Сабийтæ хузтæбæл
идарддæр косунцæ. Гъонбæлгæнæг сæ разæнгард кæнуй,
цæмæй хуарæни хузтæ æвзаргæй æма хузти рæбунтæ
детальтæ гæнгæй, равзурст сюжетмæ се ’нкъарæнтæ
(эмоцитæ) бавдесонцæ.
Гъ. Сабийтæ, ацибон алцидæр уæлдай хуæздæр æма
лæмбунæгдæр хузæ гæнгæ æй. Æма, уомæ гæсгæ, тагъд ма
кæнетæ, еугур детальти хузтæ дæр искæнетæ. Хуарæнтæн
сæ федауцæ хузтæ равзаретæ.
Аци ихæслæвæрд сæйрагдæрбæл нимад уодзæй, уомæн æма
си пайдагонд цæудзæй, амæй размæ æнзти хузæ кæнуни
æгъдауæй цидæриддæр базудтайтæ, етæ. Раздæри
темитæй имæ, æвæдзи, беретæ бахаудзæй: адæймаг
æма хæдзайрон цæрæгойти рахаститæ, бийнонти æхсæн
бастдзийнæдтæ, сабиййи цæмæдессæгтæ, райгурæн
бæсти æрдзæ уарзунадæ, хузи уагæ пейзажон ку уа, уæд,
æма у.и.
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59-60-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Фæндараст кæнæ рæвдауæндонæ,
æгас цо, скъола»
Темæ: «Мæ уарзон рæвдауæндонæ». Царди фæууинд
феппæйдтитæмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан:
– Сабийтæн радзорун сæ рæвдауæндонæмæ цæуни
рæстæг ке фæцæй, æма сæмæ идарддæр скъола ке
æнгъæлмæ кæсуй, уой.
– Ирæзун кæнун гъосдарунадæ, феппайунадæ æма
эмоционалон æнкъарунади бундор.
– Сабийти гъонбæл кæнун, цæмæй уарзонцæ, кæми
æма ци рауæн æнцæ, уой.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæни (сабийти) гурти хузтæ хумæтæг уавæри кæнунади
арæхсдзийнадæ фæлтарун. Зонун син æвдесун сæ гъудитæ
æма эмоционалон æнкъарунади бастдзийнæдтæ.
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Хуарæни ирд æма игъæлдзæг хузти равзурст гъæуама агъаз
уа, эмоцион æнкъарунæдтæ бавдесунмæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун цалдæр сабией еумæйаг хузæ рæфтад
гæнгæй, гъазгæй, балций уогæй, бæрæгбони рæстæг æма
у. и.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
Хузфинст: ханхон-графикон хузæ фæндон хуаргæй. Хузæ
кæнуни уагæ – схематикон ирд бавдист цалдæр сабией
еумæйаг архайд.
Æнхусон æрмæг
Æвдесунмæ: хузтæ æма камерæй ист æрмæг сабийти
рæвдауæндони цардæй. 7-8 анздзуд сабийти конд хузтæ
темæбæл.
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Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузгин фломастери.
59-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, хъæбæр тагъд нæмæ нæ рæвдауæндони,
кадгин уавæри, уодзæй цæттæгæнæн къуари рауагъд.
Мах еци бон исбæрæг кæндзинан æма уой адæбæл сумах
рæвдауæндонæн фæндараст зæгъдзинайтæ.
Амæй фæстæмæ скъоламæ цæудзинайтæ, уомæн æма
раустуртæ айтæ, зундгинтæ æма æгъдаугинтæ иссайтæ,
æма цæттæ айтæ скъолай ахур кæнунмæ.
Фæндуй уæ скъолай ахур кæнун, уæ хестæр æнсувæртæ
æма хуæрти хузæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сумах бæсти кæстæр къуармæ æрбацæудзæнцæ хъæбæр
минкъий сабийтæ. Ка ’й зонуй, сумахæй дæр си кæд еске
кæстæр хуæртæ кенæ æнсувæртæ уодзæй.
Етæ дæр ами игъæлдзæг æма зундгин гъæзтитæ кæндзæнцæ.
Зарун, кафун æма хузæ кæнун базондзæнцæ. Дигорон æма
уруссаг æвзагбæл раст дзорунбæл ахур кæндзæнцæ.
Сабийтæ, рæвдауæндонæбæл æрхун нæ кæндзинайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Рæвдауæндонæй ку рандæ уайтæ, уæд уæ зæрди
ци æфтуйдзæй? Рæвдауæндони уогæй, кæци хуæздæр
рæстæгутæ бадардзинайтæ уæ зæрди? Гъæйдæ, нæ къуари
хузти альбоммæ æркæсæн æма сæ нæ зæрди æрæфтауæн.
Гъонбæлгæнæг сабийти хæццæ кæсуй, сабийтæ
рæвдауæндони уогæй ци хузтæ искодтонцæ, уонæмæ. Е син
сæ зæрдæбæлбадард феппæйдтитæ æримисунмæ фенхус
уодзæй. Æнгъезуй бакæсун камерæй хузист æрмæгмæ дæр.
Гъ. Ами уæмæ дессагдæр ци кастæй?
Сабийтæ, хузтæмæ кæсгæй, сæ зæрди æрæфтаунцæ сæ
къуари цардæй дессагдæр цаутæ æма хабæрттæ. Уони
лæмбунæг имист син хузæ кæнунмæ испайда уодзæй.
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Гъ. Рæвдауæндони æрвист бæнтти туххæй мах хузтæ
искæндзинан.
Нæ къуари хузæ ести дессаг архайди рæстæг искæндзинан.
Циуавæри, уой ба уи алке æхуæдæг равзарæд. Нæ къуари
цал сабийи ес?
С. Берæ! Æма уæ уæд, берæ сабийти хузтæ кæнун гъæудзæй,
цæмæй бæрæг уа тургъи цалдæр сабией хузæ ке нæй, фал
рæвдауæндони устур къуари.
Гъ. Хузи ма феронх кæнун ци нæ гъæуй?
С. Сабийтæ рæвдауæндони алкæддæр гъонбæлгæнæги
хæццæ фæуунцæ. Ду ба нæ уарзон гъонбæлгæнæг дæ, æма
дæ хузæ гæнгæ æй. Алкæддæр нæ хæццæ фæгъгъазис, берæ
цæбæлдæрти нæ ахур кæнис, дессаги ихæслæвæрдтæ нин
æргъуди кæнис!
Гъ. Æма мин мæ хузæ куд кæндзинайтæ?
С. Мах дæ сабийтæй устурдæр исхузæ кæндзинан. Дæ
алливарс ба – не ’гас къуари хузæ. Мах, нæхуæдтæ дæр
гъазун базудтан, фал нæуæг æма дессаг гъæзтитæ æнæ дæу
нæ бон нæй кæнун.
Гъ. Радзорайтæ, циуавæр гъæзтитæ æма ахури усмитæ уæ
зæрдæмæ хъæбæрдæр цудæнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уæ хузтæн циуавæр темитæ равзурстайтæ?
Сабийтæ дзорунцæ, гъонбæлгæнæг ба син амонуй,
тъафæбæл хузæ куд кæнун гъæуй, æ сæйрагдæр ин куд
бавдесун гъæуй, сабийти æнкъарæнтæ сæ лæудт æма
къохти хузтæй куд бавдесун æнгъезуй.
60-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, ци дзæбæх æй уæ хузтæмæ кæсун, кæцити
сумах нæ рæвдауæндонæ бавдистайтæ!
С. Мæнæ ами æндегæй гъазæн, ами ба 8 Мартъий
бæрæгбони концерт, мæнæ аци хузи ба спортивон зарядкæ
кæнæн, ами ба елки алливарс зилдæгкафт кæнæн. Хузтæмæ
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гæсгæ бæрæг æй, нæ къуар лимæн ке æй, е!
Сабийтæ гъонбæлгæнæги хæццæ хузтæмæ кæсунцæ, сæ
хузтæ фæуунмæ сæхе цæттæ кæнунцæ.
С. Æз исхузæ кодтон сабийти сехуари (утренники) куд
кафтан, уой. Мах дигорон кафт рæсугъд националон
дарæсти кодтан.
Æз ба исхузæ кодтон зумæг къубурæй куд гурдан, мети
къубулæнттæй гъазгæй, еугурæйдæр куд игъæлдзæг адтан!
Мæнæ хузи ба физкульутри ахури рæстæг устур рæсугъд
къозотæй куд гъазæн, уой хузæ ес. Æз ба хузæ гæнгæй æма
æргъæй архайгæй берæ уарзун имисун. Уомæ гæсгæ исхузæ
кодтон, плакат куд кодтан, уой.
Æз ба исхузæ кодтон, æгас къуарæй къæразæй тъæфилтæй
хауæг хæмпос метмæ куд кастан, кæци сабургай æгас горæт
уорс-уорсид æрæмбарзта.
Æз ба исхузæ кодтон рæфтад. Еугур сабийтæ дæр стъолти
уæлгъос бадунцæ æма цихтгун хъæбунтæ хъаймагъи
хæццæ хуæрунцæ.
Гъ. Уæ хузтæ æнцон фæсмæрæн æнцæ. Мæнæ аци бид
дзиккоти хæццæ кизгæ Фатимæ æй, ами ба Маринæ Заури
хæццæ, мæнæ ами ба нæ къуар парки æй, æма минкъий
корабликтæ дони уадзæн.
Уæ хузтæ дзæбæх уодзæнцæ, тагъддæр сæ ку фæууиайтæ!
Сабийтæ идарддæр хузтæ кæнунцæ. Гъонбæлгæнæг сæмæ
æнгæс даруй, цæмæй хузтæ тъафæбæл дзæбæх бæрæг
уонцæ. Уой туххæй пайда кæнунцæ нихмæвæрд мадзалæй:
уорс хуарз зиннуй сау фонбæл, сау ба – уорсбæл.
Гъ. Сабийтæ, хузæ гæнгæй, архаетæ, цæмæй еугур
сабийтæн дæр сæ бакасти æууæлтæ дзæбæх лæмбунæг конд
уонцæ. Равдисти сæмæ ку кæсæн, уæд сæ цæмæй базонæн,
ке хузтæ æнцæ, уони. Хъæбæр дессаг уодзæй!
С. Мах не ’мбæлтти портреттæ кодтан æма син сæ хузтæ
кæнун зонæн.
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Кæсæ цæттæгæнæн къуари 11 теми 21–22 ахури
усмитæмæ.
С. Æрмæст нæ нур ба еуей хузæ кæнун нæ гъæуй, фал нæ
лимæн къуари æгасей хузтæ дæр.
Гъ. Берæ игъæлдзæг æма цæмæдессаг рæстæгутæ æрвистан
рæвдауæндони. Еци игъæлдзæг æнкъарæнтæ бавдесунмæ
нæ циуавæр хуарæнти хузтæ гъæуй?
С. Тæккæ уарзондæртæ, ирддæртæ, рæсугъддæртæ.
Гъ. Мах нæ рæвдауæндонæн хузти равдист искæндзинан,
е ба нæ ма иронх кæнонцæ, уотемæй ин фæндараст
зæгъдзинан.
С. Минкъий сабийтæ æрбацæудзæнцæ æма нин нæ хузтæ
ку фæууинонцæ, уæд уони дæр æрфæндæ уодзæй дзæбæх
хузтæ кæнунбæл исахур ун.
Гъ. Гъе, уомæ гæсгæ нæ дзæбæх байархайун гъæуй, цæмæй
нæ хузтæ рæсугъд рауайонцæ.
Скъолаагъонмæуон кари сабийти уодигъæди ирæзт
аййевадон архайди фæрци.
Хузæ кæнуни усмитæ раст æвæрд ку уонцæ, уæд
устур агъаз æнцæ сабийи айдагъ аййевадон уодигъæдæн
нæ, фал ма æ еумæйаг ирæзтæн дæр.
Ахургæнæн æрмæгутæ æвзаргæй нимад цудæнцæ
сабийти карон, психологион æма интеллектуалон
хецæндзийнæдтæ:
1. Уинуйнади хецæндзийнæдтæ (уинун аппарати
цæттæдзийнади бæрцæ);
2. Сабийти алли кари къуари психофизикон хецæндзийнæдтæ;
3. Æцæгдзийнадæ æнкъаруни хецæндзийнæдтæ;
4. Бæрæг кари сабийти зæрди фæндæнттæ.
5. Хузи бавдесуни хецæндзийнæдтæ.
Аци кари (цæттæгæнæн къуари) сабийтæ лæмбунæг
байгъосунмæ æма балæдæрунмæ фæттурнунцæ, ести
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архайд сæмæ цæмæдессаг ку фæккæсуй, уæд. Се ’рух син
цæмæй гъонбæлгæнæг æхемæ разела, уой туххæй пайда
кæнуй сæрмагонд фæрæзнитæ æма мадзæлттæй (къохи
фæттулд, цæмæдессаг дзубандитæ æма у. и.). Ахсгиаг
æй уомæ гæсгæ, хузæ кæнгæй, сабий айдагъ фæлгонцтæ
æвдесунбæл нæ фæццалх уй, фал ма æ зонундзийнæдтæ
дæр фулдæр кæнунцæ æма ин, иннæ предметтæ ахур
кæнунмæ дæр агъаз фæуунцæ.
Еу урокæй иннемæ сабийи аййевадон арæхстдзийнадæ фулдæр кæнуй, уой хæццæ ба ма ниффедар
унцæ æ уодигъæди минеугутæ – бауарзуй косун, æ куст
лæмбунæг кæнуй, хузæбæл зæрдæй ке косуй, уомæ
гæсгæ ба æ кусти уæлгъос берæ бадун фæразуй. Цубур
загъдæй, исфæлдистадон хузæкæнунадæ сабийбæл дæр
хуæрзæрдæмæ исбедуй.
Е ба бæрæг кæнуй, аййевадон искурдиади ирæзти
фæдбæл арæзт методикон амундтити ци ахуртæбæл
дзурдæуй, уони нисан ке æй – сабийти исразæнгард æма
исцæмæдес кæнун сæ алливарс дуйне базонунмæ æма
исфæлдистадон куст балæдæрунмæ.
Диагностикæ кæнуни фæндæнттæ.
Еумæ райсгæй, цæттæгæнæн къуари сабийтæ хузæ кæнуни
аййевадæмæ æмхиц фæуунцæ.
Аййевадон æгъдауæй ба зæгъун æнгъезуй:
а) æнæсайд схематикон фæлгонцти нимæдзæ
вазуггиндæр фæлгонцти фæрци фæффулдæр уй;
б) вазуггин объекттæ æма сæ формитæн сæ
хецæндзийнади минеугутæ æвдист цæунцæ;
в) дзæбæх конд хæйтти фæрци хузæ ирд æма
зæрдæмæдзæугæ рауайуй;
г) хуарæнти хузтæ æма аллихузон аййевадон
фæрæзнитæ
куститæн
дæдтунцæ
эмоционалон
æнкъарунадæ;
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д) лæвæрд темæ æргомгонд цæуй аллихузон сюжеттæ
æма композицион æвæрдтитæй.
Исбæрæг кæнæн, цæмæйти хецæн кæнунцæ
6–7 анздзуд сабийти хузтæ.
Сюжетон æгъдауæй еци кари сабийти хузтæ
аллихузон фæуунцæ. Сæ фулдæремæн цæмæдессаг æнцæ
сæ вазуггин фæлгонцтæ, зæгъæн, аргъауи архайгутæ,
æнахур цæрæгойтæ, аллихузон техникæ æма у. и.
Хузæ кæнун син амонун ку райдæдтонцæ, уомæн æ
цуппæрæймаг анзмæ сабийтæ цæбæлдæрти фæццалх унцæ.
Сæ арæхстдзийнадæн агъаз æй, фæстаг анз сæмæ хузæ
кæнуни усмитæ къуæре дууæ хатти ке фæууй, удта ахури
усмæ сахатти æрдæг ке ’й æма хузæ ба устур тъæфтæбæл
(А-3) ке фæккæнунцæ, е дæр.
Сабийтæ сæ куститæ кæронмæ арæхдæр рахъæртун
кæнунцæ, сæ хузти ци фæлгонцтæ февдесунцæ, уони
нимæдзæ ба фулдæр фæууй. Удта айдагъ нимæдзæй нæ
хецæн кæнунцæ сæ фæлгонцтæ: иннæ æнзти хæццæ
рабаргæй, зингæ хуæздæр рауайуй сæ бакаст, сæ бон æй
хецæндзийнади æууæлтæ бавдесун.
Сабийтæ зæрдиуагæй зонгæ кæнунцæ аллихузон
аййевадон æрмæгути хæццæ æма си æдæрсгæй пайда дæр
кæнунцæ.
Хузæ кæнуни аййевадæ еудадзугон ке ’й, уомæ
гæсгæ сабийтæ ахури усмити косунцæ сæ хузæ кæнуни
арæхстдзийнади фæлтардбæл. Еу ахурæй иннæ ахурмæ
урухдæр кæнуй архайæн аййевадон æрмæгути нимæдзæ,
уæлдæр кæнуй сæ хæццæ косуни арæхстдзийнадæ дæр.
Зæрдæбæл дарун гъæуй уой, æма еци еу объекти
хузæ гæнгæй, фæлгонци конд – арæзт гъæуама
хуæздæрæй-хуæздæр кæна. Цубур дзурдæй, сабийи нæуæг
зонундзийнæдтæ æма фæлтарддзийнадæ гъæуама æ нæуæг
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кустбæл беда (бæрæг уа).
Æ кустæн ин аргъгæнгæй, гъонбæлгæнæг гъæуама
сабийæн айдагъ æ арæхстдзийнадæ æма зонундзийнæдтæ
ма хинца, фал æ кари равгитæ, удта, си ци гъуди æвæрд ес,
уой дæр.
Рæвдауæндони цæттæгæнæн къуари исфæлдистадон
хузæкæнунади фæстеугутæ, сабийти зонундзийнæдтæ æма
фæлтарунадæ, иннæ æнзти хузæн, аци хатт дæр бæрæггонд
цæунцæ еци, еу схемæмæ гæсгæ:
композици æма хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Композиций æнкъарунади райрæзт
(4 анзей ахурæн диагностики еумæйаг схемæ)
I. Композицион гъудикæнунади райрæзт.
1. Феппайунадон композици (ирæзун кæнуй феппайунадæ
æма фæууинд зæрдæбæл бадарунадæ).
Ихæслæвæрд: бакæсун, бафеппайун, багъуди кæнун,
гæнæн ку уа, удта объекти æнгæс фæлгонц исхузæ кæнун.
Хузи хе æнкъарæнтæ бавдесун.
2. Цæститæбæл рауайун кæнуни композици. (Ирæзун
кæнун фæууинд багъуди кæнунадæ æма имисунадæ.)
Ихæслæвæрд: цæститæбæл рауайун кæнун уавæр, куд
фæууй, цæмæдессагдæр си ци уа, уой равзарун. Фегъуст
цау дæ цæститæбæл рагъазун кæнæ. Ци хузæ кæнис, уомæ
ци зæрдæ дарис, уой дæр си бавдесæ.
3. Натури фæдбæл кенæ натурæмæ гæсгæ композици.
(Ирæзун кæнуй феппайунадæ æма имисунадæ).
Ихæслæвæрд: натурæмæ лæмбунæг æркæсгæй, байгъосгæй, урзæй басгаргæй, басмотгæй, æргъуди кæнун ести
уавæр, æ асæ, формæ, хузæмæ гæсгæ ести æцæг цау зæрди
æрæфтаун æма æй исхузæ кæнун.
4. Фантази æма æримисти бундорбæл композици. (Ирæзун
кæнун цæститæбæл рагъазунадæ, фантази æма имисунадæ.)
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Ихæслæвæрд: зæнхæбæл ци нæййес, уæхæн ести кенæ ба
фегъуст цауи хузæ хе барæй искæнæ, цæмæй си барæуадзæ
фæлгонц рауайа.
II. Композиций формалон закъонти базунд:
1. Гæгъæдий тъафæбæл архайд – æнцонтæй тъафæ
байдзаг кæнун сæ асæ æма формитæ аллихузон кæмæн
æнцæ, уæхæн хузтæй.
Бæрæггæнæнтæ:
Бæзгæ
Уорс гæгъæдий тъафæй
нæ тæрсуй. Тъафи алли
хайбæл дæр хузтæ ес.

Нæбæзгæ
Æдзæллаг хузæ, тъафæн
æ кæцидæр (арæхдæр –
бунггаг) хаййи.
Бæрæг æй, сабиййи
зонундзийнæдтæ
фагæ ке нæ ’нцæ удта
къæндзæстуг æма æнарæхст куст ке кæнуй, е.

Арæх тъафи фæзуат æндæр естæй фудæй дæр хузæгонд
не ’рцæуй, зæгъæн: сабиййи цъæпотæ нæ бæззунцæ,
фломастертæ æма хуарæнтæ бахускъæ æнцæ æма у. и.
2. Сæйраги бæрæг асæй – сæйраг хузæ иннетæй гъæуама
устурдæр æма бæрæгдæр уа, уадзимисæн æ ном дæр
хузæбæл косгæй дæтгæ æй.
Сæйраг хузæ асæй
иннетæй нæ хецæн
кæнуй æма уомæ гæсгæ
бæрæг дæр нæ даруй.
Иннæ хузтæн ба се
’вæрд тъафæбæл нæ федауй.

Сæйраг хузæ ахæссуй
тъафæн æ фулдæр хай.
Иннæ
хузтæ
æнцæ
минкъийдæртæ, сæйраги
æнхæст кæнунцæ.
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3. Сæйраг хузæ æ бунатæй бæрæг æй – сæйраг хузæ
тъафæн æ бæрæгастæу лæууй, иннæ хузтæн ба се ’нгаст
ардæмæ æй, æма уомæ гæсгæ, кæрæдзей хæццæ баст
æнцæ.
Сæйраг хузæ æхе æгæр
ивазуй къуммæ кенæ
фæрсмæ æма уомæ
гæсгæ нæ бацудæй тъафи. Уæлæнхасæн хузтæ ба баст нæ æнцæ
сæйраги хæццæ, нæдæр
медесæй, нæдæр пластикон æгъдауæй.

Сæйраг хузæ тъафæбæл
аййев æвæрд æй, цæстæ
ибæл
уайтагъд
æрхуæцуй. Уæлæнхасæн
хузти æвæрд, æ алливарс, хуарз федаунцæ.

4. Сæйраг хузæ детальтæй исбæрæг кæнун – сæйраг
хузæбæл сабий зæрдиуагæй косуй, æ листæг æууæлтæ
æма хецæндзийнадон детальти кондæй бавдесуй, ци
зæрдæ даруй æ хузæмæ, уой.
Сæйраг хузæмæ фулдæр
æнгæс дард цауй. Аййевадон фæлгонц арæзт
цæуй, сабиймæ ахсгиаг ка кæсуй, уæхæн
федауцæ æма гъæугæ
листæг детальтæй.

Сæйраг хузæ дæр иннæ
хузти хузæн схематикон
æма уæлæнгай æвдист
æй, сабий детальтæ
бавдесунбæл нæ байархайдта.

Минкъий детальти хузтæ кæнунмæ устур цъæпо æма
æставд мелтæ нæ бæззунцæ. Æма цæмæй уони фудæй
сабийи хузæ къулумпигонд ма цæуа, уой туххæй ин листæг
цъæпо æма хузгин фломастертæ иссерунмæ фенхус кæнун
гъæуй.
5. Сæйраг хузæ хуарæни хузæй исбæрæг кæнун - сæйраг
хузæ сабий хузæ кæнуй ирд, нихмæвæрд хуарæнтæй,
листæг цъæппитæ æма æй узортæй исрæсугъд кæнуй.
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Сабий хуарæни хузæ раст
равзурста, уой фæрци
æ сæйраг хузи фæлгонц
дзæбæх бавдиста.

Сæйраг хузæ хуарæнтæй
фагæ хурст не ’рцудæй,
фонбæл нæ федауй.
Фæлгонц бавдесунмæ
ка нæ бæззуй, уæхæн
тар, мæтъæл хуарæнтæ
æвзурст æрцудæнцæ.

Сæ гъæдæ хуарз кæмæн нæй, уæхæн хуарæнтæй (тар,
мæтъæл) гъæугæ хузæ зин бавдесæн æй. Сор листæг
фломастертæ дæр фæндон ирд хурст нæ кæнунцæ.
Композицимæ куд арæхсунцæ, е зиннуй сабийти цæттæ
хузтæбæл:
1. Куститæ фæд-фæде куд конд адтæнцæ, каст дæр сæмæ
уотæ цæуй. Еу хузæй иннæ хузæмæ сæ хузæкæнуни
фæлтард куд ирæзуй, е куститæбæл зиннуй.
2. Æвзурст цæунцæ, композицион гъудикæнунадæ ци
ихæслæвæрдти фæрци ирæзуй, еци хузтæ. Каст цæуй,
ихæслæвæрдтæ куд æнхæстгонд æнцæ. Исбæлвурд
кæнунцæ, сабийтæ циуавæр хузтæ кæнун уарзунцæ æма
син хуæздæр ци уайуй, уони.
3. Ихæслæвæрдти теоретикон хаййи балæдæрд.
Композиций æууæлтæ сабий куд лæдæруй, е бæрæггонд
цæуй темæ амонгæй, ахури рæстæг æма хатдзæгтæ кæнгæй:
а) сабий амундмæ лæмбунæг игъосуй, гъазти зæрдиуагæй
архайуй, æ гъудитæ фæззæгъуй, е ’нкъарæнтæ раргом
кæнуй;
б) сабий цæмæдесæй кæсуй хузгæнгути уадзимисти
репродукцитæмæ, æхе æма е ’мбæлтти куститæн аргъ
кæнуй, æ гъудитæ фæззæгъуй;
в) сабий æртасуй аййевадон хузæкæнунади жанртæ:
пейзаж, натюрморт, портрет (аци дзурдтæ сабийи дзурдуати
къæбецмæ хæсгæ æнцæ);
г) сабий æхуæдæг хузæ кæнунмæ темæ æргъуди кæнуй, æ
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нæуæг конд хузтæн нæмттæ радтуй;
д) сабий зæрдиуагæй дзоруй æ кустити туххæй, æ гъудитæ
æма æнкъарæнтæ раргом кæнуй.
Анзи кæрон нæбæзгæ бæрæггæнæнбæл банимайун
æнгъезуй:
а) сабиймæ ку неци цæмæдесдзийнадæ æма æнкъарæнтæ
æвзурун кæна иллюстрацион æма æрдзон æрмæг;
б) æхе гъуди имæ ку нæ уа, кусти хъæппæрес ку не ’вдеса;
в) алкæд гъонбæлгæнæги анхосмæ ку æнгъæл кæса æма
уотемæй ку архайа;
г) иннæ сабийти хузтæмæ гæсгæ ку хузæ кæна;
д) алли урокки дæр еу фæлгонц ку хузæ кæна.
Гæнæн ес æма ами сабийи карæ æй фудгин – æгæр минкъий
ма æй æма уомæ гæсгæ тæрсуй, æ медæгæ тас бацудæй
æма у. и. Сабийи, æнæмæнгæ, гъæуй психологи æнхус.
Хуарæни хузæ æнкъарунади ирæзт.
Аци æууæл аййевадон æвзаги ахсгиаг хай ке æй,
уомæ гæсгæ уæлдай æргом æздахт цæуй хузæ æртасуни
æнкъарæни ирæзтмæ. Сабийтæ гъæуама феппайонцæ
æрдзон хуарæнти хузтæ æма фæлгъузтæ, кæрæдземæй сæ
æнцонæй æртасонцæ. Сабийтæ гъæуама зононцæ, æрдзон
хузтæ дæр тар æма рохс, гъар æма уазал, удта ма æзнæт
æма зæрдхæлар, игъæлдзæг æма мæтъæл ке фæуунцæ, уой.
Хуарæни хузæ фæлгонц бавдесуни мадзал уогæй,
æ медæгæ римæхсуй берæ равгитæ, кæцитæ хузгæнæгæн
æ зæрди уагæ æма хузæмæ ци зæрдæ даруй, уони раргом
кæнунмæ хуарз агъаз æнцæ.
Хуарæнти еци минеуæг сабийтæ дæр лæдæрунцæ
æма си хуарз пайда кæнунцæ.
6–7-анздзуд сабийти куститæмæ кæсгæй бафеппайун
æнгъезуй, хуарæнти хузтæй куд нифсгунæй пайда
кæнунцæ, хуарæнтæ кæрæдзей хæццæ хæлæмултæ кæнгæй
ба нæуæг фæлгъузтæ агорунмæ турнунцæ. Хуарæнти хузтæ
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хæлæмулæ гæнгæй, еци кари сабийти бон æй сæ зæрдæмæ
ка цæуй, уæхæн фæлгъуз аразун æма си хузæ гæнгæй пайда
кæнун.
Цуппар анзей дæргъи хузæ кæнуни усмити сабийтæ
архайдтонцæ цъæпойæй æма сæмæ нур, сæ карæмæ гæсгæ
фагæ фæлтæрддзийнадæ ес, цæмæй сæ конд фæлгонцти
хуарз ниххуаронцæ. Цъæпойæй минкъий предметти хузтæ
кæнунмæ дæр разæнгардæй бавналунцæ æма син аййев
рауайунцæ.
Зæгъун æнгъезуй уой дæр, æма сабийтæ айдагъ
хуарæнтæ хæлæмулæ кæнун æма нæуæг фæлгъузтæ агорун
нæ базудтонцæ: хузæбæл косгæй етæ пайда кæнунцæ
аллихузон мадзæлттæ, фæрæзнитæ æма æрмæгутæй,
кæцитæ син сæ хузтæ аййевадон æгъдауæй гъæздугдæр
кæнунцæ.
Хуарæни хузæ æнкъарунади ирæзт.
1. Сабийти идарддæр зонгæ кæнун, нæ алфанбулай
царди ци аллихузон хуарæнтæ ес, уони хæццæ.
Фæлтард æма
арæхсунадæ
Сабий ци хуарæни
хузтæ зонуй, уони
нимæдзæ фæффулдæр
кæнун – гъæуама
æртаса 20-25 хузи.
Гъæуама зона предметтæ сæ хузæмæ
гæсгæ рабарун.

Ихæслæвæрдтæ
1.
Гъазт
«Хузгин
рæхис»: сабийтæ кезугай
нимайунцæ зонгæ хузтæ.
Ка фæррæдуйуй, е гъазтæй
рацæуй. Хузтæмæ æфтаун
æнгъезуй дзурдтæ: ирд,
тар, фæлуорс. Зæгъæн,
фæлуорсмора,
тарсурх,
ирдцъæх.
2. Зæгъæ, дæхе удта де
’мбали хъæппæлти циуавæр
хузтæ ес, удта си циуавæртæ
– нæййес.
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Гъæуама зона хуарæни
хузтæ æрдзон предметти хузти хæццæ
бастдзийнæдтæ ерун
– сурх фæткъу, бор
цилауи,
фунукхуз
дор æма у. и. Аци
зонундзийнадæ
ин
агъаз æй æ ассоциативон гъудикæнунади
ирæзтæн.

3. Рæзæ, халсартæ æма деденгути сæ хузиститæмæ
гæсгæ исхузæ кæнæ æма
син
палитрæбæл,
сæ
ниххуарунмæ,
гъæугæ
хуарæнтæ исæзмæнтæ.
4. Алли сабий дæр хузгин гæгъæдий лухдзæгтæй
равзарæд,
æ
зæрдæмæ
фулдæр ка цæуй, еци хузæ.
Цæй хузæн æй?
Ауæхæн хузæ кæми фæууинун æнгъезуй? Зæрдæмæ
цæхæн уагæ хæссуй?
Ауæхæн хуарæнæй дæ цæй
хузæ искæнун фæндуй?
(Мади зæрдæ, рæсугъд
æнкъарæнтæ æма у. и.)
5. Дæ гъудитæ зæгъæ
хузгæнгутæ натюрмортти ци
рæзæ, деденгутæ æма халсарти хузтæ равдистонцæ,
уони туххæй.

2. Рохс хузи æнкъарунадæ ирæзун кæнун. Тар æма
райдзаст хузтæ.
Зонун тар, рæстæмбес
æма райдзаст хузтæ
æртасун;

1. Сæ цæрмтти хузтæ аллихузон кæмæн æнцæ,
уæхæн цæрæгойти (хузгин
гæгъæдийæй
лухдзæгтæ)
баримæхсунмæ равзарун се
’нгæс фон.
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Идарддæр
архайун
уорс хуарæни фæрци
хузæ фæррайдзастдæр
кæнунбæл,
сау
хуарæни фæрци ба –
фæттардæр.
Архайун нихмææвæрд
хузти мадзалæй пайда
кæнун: тар хуарз зиннуй райдзаст фонбæл,
райдзаст ба – тар
фонбæл.

Уой фæсте ба сæ, бæрæг
кæми
уонцæ,
уæхæн
фонбæл æрæвæрæ.
2. Гæгъæдий тъафæ дууæ
дехи фæккæнæ æма равзарæ
фæлгъузтæ:
– ирд хор бон æма талингæ
æхсæвæ;
– сæумæ æма изæрдалингæ.
3. Спектри хузтæй цийфæнди 5-7 тоналон фæлгъузи фæд-фæде æрæвæрун.
Фиццаг бал райдзастдæрæй
райдайæ æма рохсдæрæй
фæууо.
4. Хузгæнгути конд (тар
æма райдзаст хуарæнтæй)
хузти туххæй дæ гъудитæ
зæгъæ.
3. Сабийтæн амонун хуарæнти хузтæ уазал æма гъармæ
гæсгæ къуæрттæ кæнун. Уазал æма гъар хузтæ.
1. Равзарæ хузгин гæгъæдий
Зонун æртасун гъар –
хор æма зинг æнгæс
гъар (бор, сурх, зингхуз
хузтæ, удта уазал – ех
æма сæ фæлгъузтæ) кенæ
уазалтæ (кæрдæгхуз, цъæх,
æма дон æнгæс хузтæ.
æрвхуз æма сæ фæлгъузтæ)
æма сæ кæрæдзей фарсмæ
рæсугъд æрæвæрæ.
2. Равзарæ уæхæн федауцæ
рæсугъд
хузтæ,
кæцитæбæл рæзбуни деденгутау æрбаддзæнцæ мудибиндзитæ.
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3. Гъар кенæ уазал хузтæ
æвзаргæй исхузæ кæнæ:
денгизи фæлгъузтæ, арти
фæлгъузтæ, арви фæлгъузтæ, кæрдæги фæлгъузтæ,
фæззигон сифти фæлгъузтæ.
4. Гъар æма уазал хуарæнтæй
конд, хузгæнгути хузти
туххæй дæ гъудитæ зæгъгæ.
Циуавæр зæрдиуагæ æвдесунцæ?

4. Сабийтæн амонун хуарæни хузтæй æнкъарунади
æууæлтæ æвдесун. Хуарæни хузтæ зæрдхæлар –
фудзæрдæ, игъæлдзæг – æнкъард, нидæн – гъæр.
Хецæн
хуарæнтæй
сорæти бæлвурд зæрдиуагæ бавдесун: ирд,
бæрæг, хорхуз хузтæй – зæрдæхæлар,

игъæлдзæг; тар, саудалинг, цъумур хузтæй
ба – фудзæрдæ; райдзаст, фæлуорс хузтæй
ба – имон, рæуæг
сорæт.

1. Бакæсун æскъуддзæгтæ
А.С.
Пушкини
аргъау
«Кæсалгæахæссæг
æма
кæсалгæ»-й. Хуарæни хузи
фæрци бавдесæ фæлгонцтæ:

– сабур денгиз;
– денгизи уолæнтæ;
– денгиз æ кеми нæ ’й;
– денгиз æмбохуй.
2. Хъумæцти аллихузон
гæппæлтæй гъазæн киндзæй
аллихузон фæлгонцтæ исаразæ.
3. Игъусунцæ цагъди муртæ.
Дæ æнкъарæнтæ зæгъæ.
Муртæн сæ уагтæмæ гæсгæ
хуарæни хузтæ равзарæ.
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4. Бæлвурд æнкъарæн бавдесунмæ 3-4 хуарæней хузтæ равзарæ:
хуарз зæрдиуагæ, амонд;
мæтъæл, æнкъард;
бæллец, имон;
тас, бæлах.
5. Æркæсæ, фæйнæхузон
зæрдиуагæ кæмæн ес,
уæхæн
дууæ сюжеттон хуземæ æма
зæгъæ, циуавæр хуарæнти
фæрци æвдист æрцудæнцæ.
5. Сабийтæн амонун алфанбулай дуйней хуарæнти
хузтæ феппайун æма син сæ фæлгъузтæ æртасун.

Феппайун æма сæбæл
цийнæ кæнун æрдзи
медæгæ
аллихузон
хуарæни хузтæбæл.
Палитрæбæл аллихузон хуарæнтæ еумæ
æзмæнтгæй,
зонун
нæуæг
фæлгъузтæ
аразун. Цалдæр хуарæнемæй (4-5) бæрæг
анзи афони хузæ
бавдесунмæ арæхсун.

1. Гæбæломæ лæмбунæг
кæсгæй, зæгъæ, æ базуртæ
ин
циуавæр
хуарæнти
хузтæ аййев кæнунцæ. Дæ
цæститæбæл рауайун кæнæ
æма хуарæнти рæсугъд
фæлгъузтæй ести рæсугъд
объекти хузæ искæнæ (цъеу,
кæсалгæ, гæбæло).
2. Хузгин гæгъæдити лухдзæгти æхсæн равзарæ дæ
уарзон хуарæни (зæгъæн,
сурх, кæрдæгхуз, мора)
фæлгъузтæ. Цал дæмæ
рауадæй? Банимайæ сæ.
3. Хъумаци гæппæлтæй
равзарæ, косæн, бæрæг267

бони æма хуссæн дарæсæн
кæцитæ хуæздæр федаудзæнцæ, уони.
Хуарæни хузти æмведауцæ.
Хуарæнти хузтæ фæкъкъуæрттæ кæнæ:

нæлгоймаги
(карзгомау,
хебæлхуæцгæ); силгоймаги
(гъолæнттæ, хуæрзарæзт);
сабиййи (ирд, имон).
Хуарæнти
уотæ
фæкъкъуæрттæ
кæнун
балæдæрун кæнæ. Циуавæр
пъолци дæ гъæуй, уой хузæ
искæнæ. Дæ мадæн цæхæн
пъолци балæвар кæнисæ,
уой хузæ дæр искæнæ.
4. Æрдзон хузтæ феппайун.
Цал фæлгъузи ес фæззæгæн?
Сугъзæрийнæ, бор, сурх,
зингхуз æма мора.
Гæгъæдибæл сор сифтæ
æма деденгутæй композици исаразæ кенæ ба син сæ
хузæ искæнæ.
5. Дæ гъудитæ зæгъæ, анзи
алли афæнттæ æвдист кæми
æнцæ, хузгæнгути еци реалистон пейзажти туххæй.
Лæмбунæг
æркæсæ,
хузгæнæг
циуавæр
хуарæнтæ равзурста пейзаж
бавдесунмæ.
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6. Хуарæнтæ æма æндæр аййевадон æрмæгутæй куд архайун гъæуй, уой амонун.

Асæй аллихузон ка
æй, сауæнгæ хъæбæр
минкъийти
уæнгæ,
уæхæн
хузтæбæл
косгæй, фæлтард æма
арæхсунадæй пайда
кæнун.
Устур
предметти
хузтæ гæнгæй син, сæ
контуртæ ма сбæрæг
кæнгæй,
зонун
цъæпойæй сæ хузтæ
кæнун.
Хуаруни аллихузон
мадзæлттæй (цъæппитæ, цъæрнатæ, хæнхитæ æма у. и.) пайда
кæнун зонун.
Аллихузон хуарæнтæй
(сойнин мелтæ, фломастертæ, хузгин къариндæстæ æма у. и.)
архайун арæхсун.

1. Цъæпой кæронæй архайди фæрци (листæг хæнхитæ,
фæрсмæ – хурститæ, хæрдмæ – æстъæлфитæ, еудадзуг
– хурститæ) бавдесун музыкалон инструментти цагъди
муртæ: барабани гуппитæ,
гъесинфæндури
зæлтæ,
фæндури зæлтæ æма у. и.
Пейзажи хæйттæ:
рæуæг мегъти цуд, æрттевгæ
хор, лæхцорæни цъæппитæ,
хæл – хæлгæнагæ сауæдонæ.
2. Æргъуди кæнæ рæсугъд
хъумац. Æ уинд ин
фæррæсугъддæр
кæнæ
алдæнбидтити фæрци: фон
æма алдæнбидти хуарæни
хузтæй.
Сор хурст фæзæбæл æндæр
хуарæни хузæй минкъий
хузæ искæнæ. Идардæй
имæ ку кæсай, уæд æ хузæ
гъæуама æййева.
3. Дæ цæститæбæл рауайун кæнæ рæсугъд кæсалгæ, гæбæло кенæ маргъ
æма ин æ хузæ искæнæ. Æ
ниххуарунмæ ин испайда
кæнæ аллихузон ма-дзæлттæй æма хуарæни хузтæй.
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Æрдзи еумæйаг фæлгонц – пейзажон композици сæрмагонд уагигъæди
хæццæ.
Композици. Сæйраг хузæ исбæрæг
кæнун зонун – асæй, хуарæни хузтæ æма
фæлгъузтæй.
Хуарæнтæ æнкъарунади ирæзт. Зонгæ
фелгъузти нимæдзæ фæффулдæр кæнун,
сæ фæкъкъуæрттæ кæнунмæ дæр син
арæхсун.
Предметтæ æма объекттæ феппайун
удта сæ зонун кæрæдзей хæццæ рабарун (асæмæ, формæмæ æма хуарæнти
хузтæмæ гæсгæ).
Хузти фæлгонцтæ æцæгхуз хæйттæй
арæзт.

М. Н.

Аллихузон фæрæзнитæй (фломастертæ,
мелтæ, хуарæнтæ æма се ’нхæццитæй)
архайуни арæхстдзийнадæ

№

Скъолаагъонмæон кари (6–7-анздзуд)
сабийти хузæ кæнуни арæхсдзийнадæ бæрæггæнæн таблицæ

Зонун цалдæр хузи еумæйаг æцæгхуз
сюжетон композиций баеу кæнун кенæ
ба – æримисги.
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