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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
националон-регионалон компонент æфтуд æй скъолаагъонмæон
учрежденити ахурадæмæ, куд барæуадзæ хай сабийти ахур
æма ирæзтæн, уотæ. Еумæйаг ахурадон итигъдадæ искæнунмæ
рæвдауæндони арæзт æрцудæй хецæн перспективон-тематикон
пълан. 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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Хестæр къуари ахурадон план
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ахури усмæ

Хумæтæги математикон
зонунæдти ирæзт
Дигорон æвзаги ирæзт
Уруссаг æвзаги ирæзт
Алфанбулай дуйне
зонунадæ
Музыкалон аййевадæ
Хузтæкæнуни аййевадæ
Æдеугур

I вариант
(ахури усмитæ
къуæрей
медæгæ)
1

II вариант
(ахури усмитæ
къуæрей
медæгæ)
1

3
2
1

1
1
1

2
2
11

2
2
9

4

Ахури усмити темитæ хестæр къуари САУ
№

Темæ

Усмити
бæрцæ
2
2
2
2
4
2
2
2
2
1
3
2
2

1.
2.
3.
4.
5, 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Бийнонтæ
Алци зонун мæ фæндуй
Мæ бæстихай
Мæ бæстæ
Фæззæг
Зайæгойти дуйне
Цæрæгойти дуйне
Дæлдон дуйне
Æрдзæ – нæ хæдзарæ
Мæ бауæр
Музыкалон жанртæ
Хуæруни уаг
Националон дарæс

15.
16, 17.
18.

Транспорт
Зумæг
Дæсниæдти дуйне

2
4
2

19.
20.
21, 22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Спорт
Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ
Уалдзæг
Тæссаг уавæрмæ гъосдард
Зундгин машинттæ
Космос
Мæргътæ
Минкъий цæрæгойтæ
Уæлахези бон
Театр, кино
Æгас цо, сæрдæ

2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2

5

Мæйæ къуæретæ

1

2

Рухæн III - къуæре

Рухæн IV - къуæре

2

2

3

Ахури усмити
бæрцæ
4

5
Сабийти зæрдæбæл
æрлæуун кæнун
адæймаги гурæ
æма æрдзи объекти хузтæ кæнуни
арæхстдзийнæдтæ.

Сабийтæн архайгæй
балæдæрун кæнун:
1) хуарæни еу хузæй
пайда кæнуни цубур
фадуæттæ;
2) берæхузгин
хуарæнти æгæрон
фадуæттæ

Сабийтæн
балæдæрун æма
банкъарун кæнун
музикæ æма
хузæкæнунадæн
еумæйаг
исфæлдистадон
ихæстæ ке ’йес,
уой.

7

Æнгасдзийнади
мадзæлттæ

1. Хузтæ еу
хуæрæнæй
ниххуаргæй,
дзæбæх бæрæг
нæбал фæуунцæ.
2. Аллихузон
хуарæнти фæрци
равдесун мелодий
зæлланг уагæ.

Уарзондæр æма
зæрдæхæлардæр
хуарæнти хузтæ
равзарун бийнонти æхсæн
хæлардзийнади
хузæ бавдесунмæ.
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Хуарæнти хузтæ
зонунадæ

9

Композици

1. Тъафæбæл
искæнун
хумæтæгон хузæ,
еу хуарæнæй.
2. Музики
абстрактон кенæ
пейзажон уагæ
берæ хуарæнти
хузтæй бавдесун.

Тъафæбæл бавдесун бийнонтæй
цалдæрей гури,
бæлвурд рауæни
медæгæ.

Аййевадон-ахурадон ихæстæ

Бийнонти туххæй
радзорун куд социалон фæззинд,
уотæ.
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Нисантæ

Программи медес

Перспективон-тематикон план хестæр (5–6-анздзуд) къуарæн

Ахури темæтæ

«Сæрдигон
зæрдæбæлбадæрдтитæ»

«Нотитæ
хуарæнтæ»

Еумæйаг темæ

1. «Мæ бийнонтæ»

2. «Алци зонун мæ
фæндуй»

Аййевадон архайди хузæ
Зæрдæбæл
бадарди
бундормæ
гæсгæ
хузæ
кæнун.
Хузгин
фломастертæй косун.
Фегъуст цагъдмæ гæсгæ
хузæ кæнун. Гуаштæй
косун.

æма

6

7

2

2

2
Цæстæй
фæййинди
бундорбæл хузæ кæнун.
Гуаштæй косун.
Цæстæй фæййинди
бундорбæл хузæ
кæнун. Гуаштæ æма
фломастертæй косун.
Комкоммæ бафеппайуни
бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.

«Фиддæлти мæсуг»

«Мæскуй кремль»

«Натюрморт. Фæззæги
лæвæрттæ»

3. «Мæ бæстихай»

4. «Мæ бæстæ»

5. «Фæззæг»

Кæфти мæйæ I-къуæре

Кæфти мæйæ II-къуæре

Кæфти мæйæ III-къуæре

Предметти вазуггин характерон
формæ исхузæ
кæнун.

Берæвæрсуг
архитектурон
азгъунсти силуэт
бавдесун.

Сабийти базонгæ
кæнун нæ бæсти
сæрмагонд
циртдзæвæнтæй
еуей хæццæ –
Мæскуй Кремли.

Сабийтæн
радзорун тиллæг
æфснайæн
рæстæг –
фæззæги туххæй.

Бавдесун
мæсуги сæйраг
бæрггæнæнтæ (федар, нифсдæдтæг,
æнæсайт), æма
æ дорæй дасти
арæзт.

Сабийтæн
райгурæн
бæстихай
бауарзун кæнун.
Фиддæлти
мæсгутæ цæмæн
гъудæнцæ, уой
син балæдæрун
кæнун.

Натюрморт
аййевдæр равдесунмæ испайда
кæнун хуарæнти
нихмæвæрд
мадзалæй.

Хуарæнти фæрци
равдесун архитектурон арæзтади
рæсугъддзийнадæ
æма сæрустурдзийнадæ.

Æрдзон объекти
хуарæни хузтæ
феппайун. Фунукхуз хуарæн сæйраг
уæд, хуарæнти
фæлгъузтæ
æвзаргæй.

Тъафæбæл
искæнун: устур
(гогойнæ), рæстæмбес (насæ)
æма минкъий
халсарти хузтæ

Бавдесун
Кремли фарси
хай мæсуги
(мæсгути)
хæццæ.

Тъафæбæл,
хуæнхти
фонбæл, мæсуги
хузæ искæнун.
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2

2

2

«Фæззæг мæ горæти»

Феппайд æма фегъусти Зæрди æрæфтудмæ гæсгæ
бундормæ гæсгæ хузæ хузæ кæнун.
кæнун.
Гуаштæй косун.
Гуаштæй косун.
Цæстæй
фæййинди
бундорбæл хузæ кæнун
сойгун
мелтæ
кенæ
фломастертæй косун.

«Сосæгдзийнæдти гъæдæ»

«Идард бæсти
цæрæгойтæ»

6. «Фæззæг»

7. «Зайæгойти дуйне»

8. «Цæрæгойти дуйне»

Кæфти мæйæ IV-къуæре

Геуæргоба I-къуæре

Геуæргоба II-къуæре

Бæлæстæ æма
хæдзæртти
хузтæ кæнуни
арæхсдзийнæдтæ
фæлтарун. Бавзарун, цалдæр
хæдзари гъæунг
кенæ тургъæй
бабæттун.
Ирæзун кæнун аллихузон зайæгойти
хузтæ кæнуни
фæлтард, сæ
конд æма син асæ
æвдесгæй.

Цæрæгойти
характерон
хецæндзийнæдтæ
æма пропорцитæ
бавдесун.

Радзубанди кæнун
фæззæги
æрбацуди
горæт куд
æййевуй, уой
туххæй.

Сабийти
базонгæ
кæнун гъæди
зайæгойти
дуйне хæццæ.

Сабийти
базонгæ кæнун
цæрæгойти аллихузон дуйней хæццæ.

Цæрæгойти характерон хуарæни хузтæ
бавдесун.

Кæрдæгхуз
хуарæни аллихузон
фæлгъузтæй пайда
кæнун, куд сæйраг
хузæй, уотæ.

Фæззигон хуарæнти
гъар гамми хузтæ
равзарун. Бавдесун
фæззигон горæти
æнкъарæнти уагæ.

Тъафæбæл бавдесун, алфанбулай
æрдзи фонбæл,
цæрæгой æма æ
бæдæлтти хузтæ.

Тъафæбæл
бавдесун гъæдæ
æма гъæди ци
цæрæгойтæ
цæруй, уони
хузтæ.

Тъафæбæл
искæнун горæти
пейзаж фæззигон
æнкъарæн – уаги
хæццæ.
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2

2

2
Феппайди бундормæ
гæсгæ хузæ кæнун.
Хузгин фломастертæй
косун.
Зæрди æрæфтудмæ гæсгæ
хузæ кæнун.
Гуаштæй косун.
Цæстæй фæййинди
бундормæ гсæгæ хузæ.

«Аквариум»

«Хорнигулд хуæнхти
сæрмæ»

«Йе – æз дæн»

9. «Дæлдон дуйне»

10. «Нæ хæдзарæ –
æрдзæ»

11. «Æз æмæ мæ бауæр»

Геуæргоба III-къуæре

Геуæргоба IV-къуæре

Цæппорс I-къуæре

Адæймаги
хузæ кæнуни
арæхстдзийнæдтæ
ирæзун кæнун. Сабийти гъос æрдарун
цæсгæнтти арæзтити
хецæндзийнæдтæмæ.

Бавдесун хуæнхти
æндæргти ритмикон фæлхаттæ æма
æврæгъти бæрæг
пластикон формæ.

Сутки афæнттæ
æма уони хæццæ
баст æрдзи хузæй
– йивтити туххæй
зонундзийнæдтæ
радтун.

Радзорун, адæн
кæд еугурдæр
æнгæстæ æнцæ,
уæддæр сæмæ
хецæндзийнæдтæ
ке ’йес, уой
туххæй.

Бавдесун кæсалги
характерон формæ æ
сæйраг бæрæггæнæн
детальти хæццæ.

Фæуурухдæр
кæнун сабийти
зонундзийнæдтæ
дæлдон дуйней
туххæй.

Хуарæнти хузти
фæрци хузæн æ
уодигъæдæ бавдесун.

Хорæфтуди
рæстæг, арви
рæсугъддзийнадæ
æма аллихузон
хузти тæмæнтæ
калд бавдесун.

Бавдесун кæсæлгити аллихузон
рæсугъд хуарæнти
хузтæ.

Тъафæбæл бавдесун адæймаги
хузæ (астæуæй
уæлæмæ).
Хузæмæ
бахæссун
листæг миутæ
(детальтæ),
цæмæй æ
уодигъæдæ
раргом уа.

Тъафæбæл бавдесун хорнигулд
арви фонбæл
хуæнхти хузæ.

Тъафæбæл бавдесун аквариум
кæсæлгити
хæццæ.

10

пайда 12. «Стъоли уæлгъос
хе даруни æгъдæу»

æма

Цæппорс III-къуæре

Цæппорс IV-къуæре

Цæппорс II-къуæре

13. «Хуæрзадæ
хуæрдæ»

14. «Зумæг»

2

2

2

«Игурæн бон»

«Тукани»

«Нæуæг анз»

Зæрди æрæфтудмæ
гæсгæ хузæ кæнун
хузгин фломастертæй
косун.
Зæрди æрæфтудмæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Хузгин фломастертæй косун.
Цæстæй фæййинди
бундормæ гæсгæ
хузæ кæнуни хузгин
фломастертæй косун.

Хуарæнти
уавæри, адæни
фигурити хузтæ
кæнун фæлтарун.

Ирæзун кæнун
минкъий
предметтæ æма
æмархайдгæнæг
гурти хузтæ
кæнуни
арæхстдзийнадæ.

Ирæзун кæнун
бæрæгбони,
аллихузон
персонажтæ
æмархайд
кæми кæнунцæ,
уæхæн уавæри
хузæ кæнуни
арæхстдзийнадæ.

Радзубанди кæнун
стъоли уæлгъос хе
даруни æгъдауи
фæткитæбæл.

Идарддæр дзорун аллихузон
хуæрзадæ æма пайда хуæрди туххæй.

Идарддæр дзорун
анзи афæнтти аллихузон минеугути
туххæй. Нæуæг
анзи бæрæгбæнттæ.

Хуарæнти ирд
хузтæй бавдесун бæрæгбони
уагæ.

Хуарæнти
хузтæ æма
минкъий предметти фæрци
ирддæрæй
æвдист цæуй
хузи сорæт.

Хуарæнти хузти
фæрци бавдесун бæрæгбони
æнкъарæнтæ.

Сабийти
фæндонмæ
гæсгæ, тафæбæл
бавдесун нæуæг
анзи хæццæ баст
сюжет.

Тъафæбæл
бавдесун цалдæр
адæймаги гуртæ,
хуæруйнæгтæ
æлхæнгæй.

Тъафæбæл
бавдесун хузæ
– бæрæгбони
стъоли уæлгъос.
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2

2

2

«Зумæгон пейзаж»

«Дигорон кафт»

«Ервæзунгæнæг
транспорт»

Æрдзи
хузтæ
фæййинди
бундорбæл хузтæ кæнун. Хузгин
фломастертæй косун.
Цæстæй фæййинд æма
зæрдæбæлдардмæ гæсгæ
хузæ кæнун. Хузгин
фломастертæй косун.
Ци фæууидтай,
кенæ ци фегъустай,
уой бундорбæл
хузæ кæнун.
Гуаштæй косун.

15. «Зумæг»

16. «Националон дарæс»

17. «Транспорт»

Æнсури мæйæ III-къуæре

Æнсури мæйæ IV-къуæре

Комахсæн I-къуæре

Пейзажи элементти хузтæ
кæнунбæл сæ
фæлтарун. Базонгæ сæ кæнун
нæуæг техникон
фæрæзни хæццæ
– мудадзин мел.

Балæдæрун
син кæнун
нæлгоймаг æма
силгоймаги
националон
дарæси бундори
сæйраг конструкци.

Транспорти ваззугин техникон
форми хузæ
кæнунбæл сæ
фæлтæрун.

Радзубанди кæнун
зумæгон
æрдзи
туххæй.

Сабийти
базонгæ
кæнун
дигорон
националон
уæледарæси
хæццæ.

Сабийти
базонгæ
кæнун транспорт цæмæн
гъæуй удта
циуавæртæ
фæуунцæ.

Хуарæнтæ равзурсти фæрци бавдесун
тасдзийнадæ, катай
æма фæййервæзти
цийнæдзийнади уагæ.

Нихмæвæрд (контрастон)хуарæнти
рæсугъддзийнадæ
фæййинун. Нæлгоймаги
дарæси тар хузæ æма силгоймаги дарæси ирд хузæ.

Хуарæнти хузти фæрци
бавдесун зумæгон пейзажи
уагæ.

Тъафæбæл бавдесун транспортон
фæрæзни хузæ,
фæдеси рæстæги.

Тъафæбæл
бавдесун дууæ
адæймаги
фигуритæ,
кафгæй.

Тъафæбæл
бавдесун зумæгон
пейзажи хузæ æ
зуймон фæлусти
(метæмбæрзт
бæлæстæ,
хæдзæрттæ).
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Зæрдæмæ
фæццуд
æнкъарæнтæмæ
гæсгæ
хузæ
кæнун.
Хузгин
фломастертæй косун.
Зæрди æрæфтудмæ
гæсгæ хузæ кæнун.
Хузгин фломастертæй
косун.
Зæрди æрæфтуд удта
иллюстрацигонд æрмæгмæ
гæсгæ хузæ кæнун. Хузгин
фломастертæй косун.

«Цирк нæмæ æрцудæй»

«Спорти уарзон хузæ»

«Фидидбæстæ
гъæуайгæнæги портрет»

18. «Дæснийæдти дуйне»

19. «Спорт»

20. «Фидибæстæ
гъæуайгæнгутæ»

Комахсæн II-къуæре

Комахсæн III-къуæре

Комахсæн IV-къуæре

Адæймаги
хузæ кæнуни
арæхстдзийнадæ
фæлтарун. Æ
зæрдиуагæ бавдесунбæл ин архайун.

Адæймаги цæугæй
хузæ кæнуни
арæхстдзийнади
фæлтардбæл косун.

Урухдæр
кæнун сабийти
зонундзийнæдтæ
спорти аллихузон хузти туххæй.

Сабийти зонундзийнæдтæ
урухдæр кæнун
æфсад, æ арæзт
æма æ хузти
туххæй.

сæ зонундзийнæдтæ æма арæхстдзийнæдтæй пайда
гæнгæй, сюжетон
композиций хузæ
искæнун.

Урухдæр кæнун
сабийти зонундзийнæдтæ
дæснийæдти
туххæй. Сæ гъос
син æрдарун
исфæлдистадон
дæснийæдтæмæ.

Лæгигъæдгун
зæрдиуагæ
бавдесунмæ
равзарун таргомау, æбæрæг
хуарæнти хузтæ.

Хуарæнти
хузти фæрци
бавдесун тухæ,
цæрдæгдзийнадæ
æма уæлахези
æнкъарæнтæ.

Хуарнæти
хузтæй бавдесун
бæрæгбони
игъæлдзæг
æнкъарæнти эмоцион уагæ.

Тъафæбæл
бавдесун
æфсæдтони
хузæ, ци
æфсæдтæмæ
хауй, уой
бæрæггæнæг
предметти хузти
хæццæ.

Тъафæбæл
бавдесун цалдæр
спортсменей
фигурити хузтæ,
еристи рæстæги.

Тъафæбæл бавдесун будзæуи
хузæ æрмахур
цæрæгойти
æхсæн.
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Фепаайунадæмæ гæсгæ
хузæ кæнун. Гуаштæй
косун.
Комкоммæ фæууинди
бундормæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Раздæр фæууинди
бундормæ гæсгæ
хузæ кæнун хузгин
фломастертæй косун.

«Нæ горæтмæ уалдзæг
æрбацудæйц»

«Уалдзигон деденгутæ»

«Игъæлдзæг светофор»

21. «Уалдзæг»

22. «Уалдзæг»

23. «Тергади кæнетæ,
тæссаг æй»

Кæрдæгæзмæлæн IIкъуæре

Кæрдæгæзмæлæн IIIкъуæре

Кæрдæгæзмæлæн IVкъуæре

Ирæзун кæнун
аллихузон
объекти хузтæ
кæнуни фæлтард:
хæдзæртти, машинтти, фестæг
адæни.

Деденгути
хузтæ кæнуни
арæхсдзийнадæ
фæлтарун.

Идарддæр зонгæ
кæнун уалдзигон, аллихузон
деденгути
хæццæ.

Сабийти
гъос æрдарун
фæндæгтæбæл
æдасдзийнади
гъуддагмæ.

Пейзажи элементти хузæ кæнуни
арæхстдзийнадæ
фæлтарун.

Урухдæр кæнун
сабийти зонундзийнæдтæ
æрдзи туххæй.

Сабийти гъос
æрдарун хуарæнти
хузти æнкъарунадæ
æма лæдæрдмæ.

Деденгути хæццæ
сæ ном баст ци
хуарæнтæн æй, уони
фæлгъузтæ хуæздæр
базонун.

Тъафæбæл бавдесун гъæунги хай,
светофори хæццæ.

Тъафæн, æ
цийфæнди рауæн
дæр, аллихузон
деденгути хузтæ
бавдесун.

Хуарæнти хузтæй бав- Тъафæбæл бавдесун æрдзи райгъали десун горæттаг
игъæлдзæгдзийнадæ.
хумæтæги пейзаж,
уалдзигон æрдзи
бæрæггæнæнти
хæццæ.
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Фегъуст хабæртти
бундормæ гæсгæ хузæ
кæнун. Фломастертæ æма
гелион ручкæтæй косун.
Лæвæрд темæбæл имиститæ
хузтæ кæнун.
Æргъуди æма
æримистмæ гæсгæ
хузæ кæнун.
Гуаштæй косун.

«Робот – адæймаги
анхосгæнæг»

«Æндæр планетæбæл»

«Дессаги маргъ»

24. «Зундгин машинттæ»

25. «Космос»

26. «Мæргътæ»

Хумидайæн I-къуæре

Хумидайæн II-къуæре

Хумидайæн IIIкъуæре

Бавдесун
æримист конд
адæймаги – роботи сорæт.

Ваззугин техникон формæ æма
æримист лæгти
хузтæ кæнуни
арæхсдзийнæдтæ
фæлтæрун.

Æнæуагæ
рæсугъд маргъи
хузæ кæнуни
арæхсдзийнадæ
фæлтарун.

Исбæлвурд кæнун
техникæ адæймаги
царди медæгæ ци
бунат ахæссуй,
уой.

Сабийти гъос
æрдарун космосон
темæмæ.

Урухдæр
кæнун сабийти
зонундзийнæдтæ
мæргъти туххæй.

Цъæппитæ
хурсти фæрци
бадесун маргъи
пакъути дессаги
рæсугъд æма
тæмæнтæкалгæ
хуарæнти хузтæ.

Пайда кæнун
хуарæнти
«æнахур»
æзмæнститæ æма
ирд хуарæнтæй.

Хуарæнти
хузтæ æвзаргæй
сугъзæрийнæ
æма æвзести
фæлгъузтæ
кæнгæ æнцæ
фломастертæй.

Тъафæбæл устур
дессаги рæсугъд
маргъи хузæ бавдесун.

Тъафæбæл бавдесун
сюжетон сценкæ
– зæнхон адæни
фенбæлд æндæр
планетæгти хæццæ.

Тъафæбæл сабийти
æхсæн, исхузæ
кæнун устур роботи
хузæ.

2
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2

«Муха цокотуха»

«Уæлахез»

«Мультики
архайгутæ»

Байаргъуд æрмæги
бундормæ гæсгæ
хузæ кæнун. Хузгин
фломастертæй косун.
Фегъуст æрмæгмæ гæсгæ хузæ
кæнун фломастертæ кенæ
гуаштæй косун.
Мультикæмæ бакасти
бундормæ гæсгæ хузæ
кæнун хузгин фломастертæй косун.

уарзон
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27. «Минкъий
цæрæгойтæ»

28. «Уæлахези бæрæгбон»

29. «Театр, кино»

Хумидайæн IV-къуæре

Ханси мæйæ I-къуæре

Ханси мæйæ II-къуæре

Еу объектæн
æ минкъий
детальтæ æма
хецæндзийнæдтæ
æвдесгæй,
фенцондæр
кæнуни берæ
хузтæ кæнуни
архайд.

Сюжетон уавæр
равзаргæй, хе
æнкъарæнтæ
бавдесун.

уæлахези
бæрæгбони
туххæй радзорун. Балæдæрун
син кæнун нæ
бæсти историй ци бунат
ахсуй æма ин ци
ахедундзийнадæ
ес, уой.
Сабийти
базонгæ кæнун
мультиктæ аразуни мадзæлтти
хæццæ.

Минкъий, бæрæг
цæрæгойти хузтæ
искæнун сæ
конд – арæзти
хецæндзийнæдтæ
син бавдесгæй.

Сабийти
гъос æрдарун
минкъий
цæрæгойтæмæ.
Æрдзи медæгæ
цæмæн гъæунцæ,
уой исбæлвурд
кæнун.

Тъафæбæл мультикти уарзон
архайгути устур
хузтæ бавдесун.

Тъафæбæл
бавдесун
бæрæгбони
уавæр.

бæрæгбони
игъæлдзæгдзийнадæ
бавдесунмæ равзарун
рæсугъд æма ирд
хуарæнтæ.

Хузæ хуаргæй пайда
кæнун цъæрнацъæппити мадзалæй.

Тъафæбæл
искæнун аргъауи
архайгути хузтæ
сæ уодигъæдтæ
син бавдесгæй.

Аргъауи фрагмент иллюстраци
искæнунмæ, гъæугæ
хуарæнтæй испайда
кæнун.
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Еумæйаг (кхуари) кустпанно, раздæр конд хузтæй
аппликацитæ.

«Мах уарзæн сæрдæ»

30. «Æгас цо, сæрдæ!»

Ханси мæйæ III-къуæре

Сæрди
минеугутæ
фæлхатун, æ
нисанеугутæ
(символтæ)
ин рабæрæг
кæнгæй.

Аллихузон объекти хузтæ кæнуни
ихæслæвыæрд
(гæбæлоти,
мæргъти, хори
æма æнд.)
фулдæр кæнуй
хузæ кæнуни
арæхсдзийнади
фæлтард.

Игъæлдзæгдзийнадæ
æма æрдзи
рæсугъддзийнадæ
бавдесунмæ пайда
кæнун ирд, зæлланг
хуарæнти хузтæй.

Раздæр конд
хузтæ сæ
контуртæбæл
лухгондæй
тъафæбæл,
æзмæлд æвдесæн
мадзали уагбæл,
банихасун.

1–2-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Мæ бийнонтæ».
Темæ: «Сæрдигон зæрдæбæлбадардтитæ». Зæрди
æрæфтуд-мæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Идарддæр сабийтæн бийнонти туххæй дзорун.
Бийнонти æхсæн алкедæр ци бунат ахæссуй, уобæл
æрдзорун.
– Ирæзун кæнун сабийти гъосдарунадæ, хеуонтæ æма
хæстæгути куд фæсмæронцæ, уобæл косун.
– Гъонбæл сæ кæнун, цæмæй сæ муггагæй сæрустур
уонцæ, хæстæгутæ æма бийнонтæбæл ба æхцул.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Сабийти зæрдæбæл æрлæуун кæнун адæймаги гурæ
(бийнонти иуæнгти) æма æрдзи объекти хузтæ кæнуни
арæхстдзийнæдтæ.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Уарзондæр æма зæрдæхæлардæр хуарæнти хузтæ равзарун
бийнонти æхсæн хæлардзийнадæ хузи бавдесунмæ.
3. Композици.
Тъафæбæл равдесун бийнонти иуæнгтæй цалдæрæй гуртæ
бæрæг рауæнти (хæдзари, гъæунги кенæ æрдзи гъæбеси),
бæлвурд архайд кæнгæй (гъазгæй, бæрæгбони,фæллад
уадзгæй).
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
Хузæкæнунадæ: графикон – ханххузон, æ фон æма хузтæ
хуаргæй.
Хузисконди уагæ – бæрæг рауæн æма бæлвурд архайд
кæнгæй, цалдæр фигурей схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: хузгæнгути, уадзимисгæ хузти, хузист
къартæ æма 6–7 анздзуд сабийти хузтæ бийнонти темæбæл.
Иуарунмæ: гæгъæдий тъафæ А-3, 12 хузи фломастертæ.
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Рагагъонмæ куст
Сабийти хæццæ радзорун, сæрдæ куд рарвистонцæ æма куд
бауолæфтæнцæ. Сæ уолæфти рæстæги хузиститæ кæмæ ес,
етæ сæ æрбахæссæнтæ.
1-аг ахури усмæ
Гъ. Ацибон нæ ахури темæ æй – бийнонтæ.
Ке фæндуй æ бийнонти туххæй радзорун?
Сабийтæ сæ бийнонти туххæй дзорунцæ, ранимайунцæ
бийнонти иуæнгтæ, ка си ци куст кæнуй æма кæми косунцæ.
Кæсæ астæуккаг къуари 1-аг ахури усмæмæ.
Гъ. Уе ’нгулдзитæй банимайайтæ, уæ бийнонотæ цал
æнцæ, уой.
Гъ. Дзурд бийнонтæ дессаг æй, уæлдæйдæр уруссагау.
Бийнонтæ уруссагау хонунцæ «семья», гъома – авд æма æз.
Нана, баба, мадæ, фидæ, дууæ æнсувæри, хуæрæ æма æз.
Хеонтæ еумæ ку цæронцæ, кæрæдзей ку уарзонцæ æма
кæрæдзебал ку ауодонцæ, сувæллæнттæ ку исгъонбæл
кæнонцæ, уæд етæ æнцæ…
С. Бийнонтæ.
Гъ. Кавкази адæн бийнонти æхсæн агъдау æма æфсармæн
устур аргъ кодтонцæ. Сувæллонæн æ фиди муггаг раттунцæ,
æма æй гъæуама кадæ æма æгъдауи хæццæ хæсса, уæдта æй
æ фуртæн дæр гъæуама уотæ ратта. Нæлгоймæгтæ хæдзарæ
дарæг æнцæ, уæдтæ уæззау куститæ фæккæнунцæ. Силгоймаг ба хадзари æфсийнæ æй, уæдта сабийти дæр е гъонбæл
кæнуй. Нана æма баба дæр хæдзари медæгæ, сæ бон куд
æй, уотæ архайунцæ, сæ цæуæти цæуæт рæвдаунцæ. Куд
уинетæ, уотемæй бийнонтæй алкедæр кæнуй æхе куститæ,
æгуст си неке æй. Сабийтæ ба сæхе куд гъæуама даронцæ?
Цумæ уонæмæ дæр хæдзари ести ихæстæ хауй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма кæд абони бийнонти туххæй дзорæн, уæд хузæ ба
ци кæндзинан?
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С. Бийнонти хузæ кæндзинан.
Гъ. Сæрди ниййергутæн фæууй уолæфти рæстæг æма
уæд фулдæр рæстæг фæуунцæ сæ сувæллæнтти хæццæ.
Бийнонтæ еумæ рандæ унцæ хонхмæ, денгизи билæмæ
иуазæгуати ескæмæ, кенæ ба баиуазæг кæнунцæ ескети æма уотемæй сæ хæдзари ферветунцæ сæ рæстæг.
Радзорайтæ, сумах бийнонтæ ба сæрди уолæфти рæстæг
куд рарвистонцæ. Уæ зæрдæмæ ци фæццудæй æма ци багъуди кодтайтæ?
С. – Мæ зæрдæмæ фæццудæй хонхи, адтан Дзинагъай.
– Мах ба денгизи билæбæл уолæфтан, науæбæл дæр цудан.
– Махмæ ба сæрди нæ хестæр æнсувæрæн киндзæхсæвæр
адтæй. Киндзæбæл дессаги рæсугъд разгæмттæ адтæй.
Киндзæхсæви адтæй берæ машинттæ лентъити хæццæ,
удтæ ма бæхгинтæ дæр.
Сабийтæ дзорунцæ, сæрди ци фæййидтонцæ, уони.
Гъ. Ци дессаги хабæрттæ радзурдтайтæ, нур ба уони,
исхузæ кæнæн. Кæсайтæ, ацибон уин цæхæн гæгъæдитæ
иуарун хузæ кæнунмæ?
С. Устуртæ.
Гъ. Фиццагидæр, гъæуама æгас бийнонтæ исхузæ кæнайтæ,
æма уæ уой туххæй берæ бунат гъæуй. Дуккагæй ба, нур
сумах хестæр къуармæ хауетæ æма рæсугъд хузтæ кæнетæ,
уомæ гæсгæ ба устур тъафæбæл хузæ кæндзинайтæ. Нæ уæ
фæндуй? Æви уи еске тæрсгæ кæнуй?
С. Фæндуй нæ!
Гъ. Уæ зæрди æрæфтауайтæ сæрди бæнттæй тæккæ
цæмæдессагдæр æма æхсицгондæр. Æрмæст уи ма феронх
уæд, уæ бийнонтæ еугурæйдæр хузæ гæнгæ ке æнцæ, е.
Фиццаг ке хузæ кæндзинайтæ?
С. Мадæ æма фиди. Фиццаг уони хузтæ кæнæн, уомæн æма
етæ æнцæ сæйрагдæр уæдта хестæр. Уой фæсте ба – нæхе.
Гъ. Хузæ кæнетæ арæхсгæй, ма тагъд кæнетæ. Мах ахур
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кодтан адæймаги гури хузтæ кæнун. Гъæйдæ, нæ зæрди
æрæфтауæн, куд сæ кодтан?
Кæсæ кæстæр къуари 9 æма 10 ахури усмитæмæ.
С. Фиццаг сæри хузæ кæнæн, уæдта гурæ, къохтæ, къæхтæ.
Гъ. Цæсгон ба куд хузæ кæнгæ æй?
С. Гъæуама нæ зæрди æрæфтауæн, ке хузæ кæнæн, уобæл
циуавæр цæститæ, фий æма билтæ ес, уой. Бецъотæ кæбæл
ес, уæдта æ сæр кæмæн куд фаст фæууй, уой дæр.
Гъ. Ацибон хузтæ кæронмæ ку не ’скæнæн, уæд сæ иннæ
ахури усми искæндзинан.
2-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, айразмæ, бийнонти темæбæл хузтæ кодтан.
Зæгъайтæ, ци хузæ нæ кæнун гъудæй?
С. Алкедæр æхе бийнонти. Сæрди кæми æдтæнцæ æма
кæми уолæфтæнцæ, уой.
Гъ. Абони гъæуама нæ хузтæ кæронмæ конд фæууæн.
Нуртæккæ уин сæ байуардзæнæн, æма дзæбæх æркæсетæ,
цитæ ма уин си гъæуй, уомæ.
С. Мæнæ мæ мадæ, мæ фидæ, мæнæ ме ‘нсувæр, а ба –
мæхуæдæг.
Гъ. Арæхсгай хузæ кæнетæ, архайетæ, цæмæй бийнонтæй
алкедæр æхе хузæн рауайа, уобæл. Байархайетæ, цæмæй
тъафæбæл уæгъдæ бунат ма байзайа. Æркæсайтæ,
лæмбунæг æма рагъуди кæнайтæ, ци ма си исхузæ кæнун
æнгъезуй?
С. Бийнонти алфамбулай уотæ исхузæ кæнун гъæуй,
цæмæй бæрæг уа, кæми æнцæ, е.
Æдзæрæг рауæн миййаг ку нæ æнцæ?
Гъ. Дæ бийнонтæ ци рауæн æнцæ?
С. Æз денгиз æма денгизи били хузæ кæнун.
Адæн денгизи сæхе æртайунцæ. Мæнæ денгиз, кæсалгдзау
(чайкæ), хор. Денгизи наутæ дæр зиннунцæ.
Æз ба хуæнхбæсти хузæ кæнун. Мæнæ хуæнхтæ, бæлæстæ
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æма цæугæдон. Мæ фидæ ба фезонгутæ кæнуй. айæ ба – нæ
машинæ.
Æз ба хузæ кæнун, сæрди мин велосипед куд балхæдтонцæ
æма мæ нæ тургъи мæ фидæ велосипедбæл куд ахур кодта,
уой. Мæнæ айæ нæ хæдзарæ æй, нæ куй ба мæнæ, хæдзари
тургъи.
Гъ. Куд кæсун, уотемæй уæ хузтæ цæттæ æнцæ æма сæ
ниххуарун гъæуй.
Циуавæр хуарæни хузтæ багъæудзæй мах нæ абони темæн?
С. Ирд. Игъæлдзаг. Зæрдæхæлар. Сæрдигон хуарæни хузтæ.
Гъ. Цæмæй райдайдзинан хуарун?
С. Фиццаг бал гуртæ ниххуарæн, етæ сæйрагдæр æнцæ. Сæ
хъæпбæлтæ син ниххуарæн. Мади пъолци ци хузæн æй,
фидæ æма сувæллæнттæбæл циуавæр хъæпбæлтæ ес, уони.
Гъ. Бийнонти гуртæ ка ниххурста, е ба райдайæд фон хуарун.
Аци ахуртæ æнцæ сæрди каникулти фæсте фиццæгтæ. Сæ
нисан ба æй фарæ ци æрмæг рацудæнцæ, уой сабийти зæрди
æрæфтаун. Æримисун, æрдзи объекттæ æма адæймаги гурæ
куд хузæ гæнгæ ’й, уой.
Гъ. Сæрдигон æрдзи хузæ кæнгæй уин, хори хузæ искæнун
ма феронх уæд.
3–4-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Алци зонун мæ фæндуй».
Темæ: «Нотитæ æма хуарæнтæ». Музыкæмæ байгъусти
фæсте хузæ кæнун.
Нисан: – Сабийтæн балæдæрун æма банкъарун кæнун
музыкæ æма хузæкæнунадæн еумæйæг исфæлдистадон еудзийнадæ ке ’ес, уой.
– Ирæзун кæнун сабийти аййевадон арæхсдзийнæдтæ,
ахур сæ кæнун хузтæ æнкъарунбæл, хуарæнти хузти
рæуаги ба медзæрди уагæ æвдесун.
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– Сабийтæмæ игурун кæнун берæвæрсуг ирæзти
бундортæ; гъонбæл сæ кæнун, ездон уогæй, аййевадæ
куд уарзонцæ, уотæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Сабийтæн архайгæй балæдæрун кæнун:
1) Хуарæни еу хузæй пайда кæнуни цубур фадуæттæ;
2) Берахузгин хузæкæнунадæн æгæрон фадуæттæ.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
1) Хузтæ еу хуарæнæй ниххуаргæй, дзæбæх бæрæг нæбал
фæуунцæ;
2) Аллихузон хуарæнти фæрци равдесун мелодий уаг.
(Алли сабий дæр æхуæдæг равзарæд, мелодий уаги хузæ
бавдесунмæ, хуарæнтæ.)
3. Композици.
1) Тъафæбæл искæнун хумæтæги хузæ, еу хуарæнæй
ниххуаргæй, ка нæбæл зинна дзæбæх.
2) Музыки абстрактон кенæ пейзажон уагæ берæ хуарæнтæй
бавдесун.
Косæн фæразнæ: гуашь.
Хузфинст: хузæкæнунадон; хузæкæнунади уагæ:
1) Фæлтарун: хурст хузæ – æрбайсæфуй;
2) Фегъуст мелодий хузгин интерпретаци.
Хуарæнти хузти æвзарун фæндонæй æй.
Æрмæг
Æвдесунмæ: нотити тетрад, магнитофони лентъæбæл
финст мелоди. Æ нотитæ æфтаугæ кæмæн æнцæ, уæхæн
нотитæ амонæн стан.
Нотити дууæ фæлусти (игъæлдзæг æма æнкъард), кълетки
уодæгас цъеу кенæ æ будургъæ.
Кæд уа, уæд – музыкалон иснтрументтæ. Сослани æндури
хузæ.
Иуарунмæ: 1. Гæгъæди А-4, еу гуашь цифæнди хузæ дæр
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уæд, цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес æма устур), дони къос
æма къохтæсæрфæн.
2. Гæгъæди А-4, 12 хузи гуашь, палитра, цъæпотæ
(рæстæмбес æма устур), дони къос, къохсæрфæн.
Рагагъонмæ куст
Сабийти хæццæ раздæр байгъосун, сæ уагæ æма характертæ
аллихузон кæмæн æнцæ, уæхæн мелодитæмæ æма си сæ
зæрдæмæ ка фæццæуа, уой равзарун. Сабийтæн музыкæ
æма музыкалон инструментти туххæй радзорун. Хуæздæр
уидæ, аци кусти син музыкалон разамонæг ку фæййанхос
кæнидæ, уæд.
3-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, сæрди хуарз бауолæфтайтæ æма баргъондæр
фæцайтæ, удта – хъаурæгиндæр. Сабийтæ куд устурдæр
гæнгæ фæццæунцæ, уотæ сæ нæуæг æма дессаг еститæ базонун фæффæндуй. Сувæллони алци зонун фæффæндуй.
Сумах ба?
Нæуæгæй ци базудтайтæ сæрди?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ кæрæдземæн дзорунцæ,
сæрди нæуæгæй æма цæмæн дессагæй ци базудтонцæ, уони.
Гъ. Рæвдауæндони бабæй райдæдтонцæ ахуртæ. Уодзæй
уæмæ музыкæ æма математикæ, базондзинайтæ рæсугъд
дзорун уруссагау æма дигоронау. Нур сумах хестæр къуар айтæ æма айдæгъ хузæ кæнун нæ, фал ма хуарæнти
туххæй берæ цæмæн дессаг, гъæугæ зонундзинæдтæ,
базондзинайтæ уæдта ма хузгæнгутæ хуарæнтæ куд
фертасунцæ, уой дæр.
Тæккæ абони ахур кæнун райдайдзинан. Дзæбæхдæр
исбадайтæ, æз ба уин аргъау радзорон. Аци аргъау
хумæтæги нæй.
Байгъосетæ имæ æма ахури усми кæрон зæгъдзинайтæ,
нæуæгæй ци базудтайтæ, уой.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ нотити тетрад æвдесуй.
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Гъ. Еу рæсугъд, мæнæ ауæхæн тетради, финст ба ибæл
адтæй «Нотити тетрад», цардæнцæ æма адтæнцæ нотитæ.
Нотитæ зонетæ? Музыкæ ку цудан, уæд сæ ахур кодтан.
Цал æнцæ, ранимайайтæ сæ.
С. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Æдеугурæй авд ноти æнцæ.
Гъ. Зæгъайтæ, тетради куд цардæнцæ нотитæ æма кæци
рауæн?
С. Нотитæ цардæнцæ нотити стани, алке ахе бунати, мæнæ
цъеутæ телбæл куд фæббадунцæ, уотæ.
Кæсунцæ, нотити стани, сæ цæсгæнттæ «игъæлдзæг»
кæмæн æнцæ, еци нотитæмæ.
Гъ. Нотитæ цардæнцæ хъæбæр лимæнæй. Еумæ æргъуди
кæниуонцæ аллихузон мелодитæ. Етæ адтæнцæ кафти мелодитæ, æнкъард кенæ игъæлдзæг, салдæттæн
ампъезтæ кæнунмæ марштæ, сауæнгæ ма тас бацæуни
мелодитæ дæр. Са алливарс цидæриддæр уидтонцæ, уой
мелодий зæлтæй æвдистонцæ: хуанхаг къæрцгæнæни
(лæхцорæни) унæр, уалдзигон тæдзунæги азæлди
муртæ, хуæнхти сæрустурдзийнадæ, сæумон хорискасти
игъæлдзæгдзийнадæ.
Игъусуй мелодий нидæн изæлтæ.
Гъ. Музыкант ку æрбацæуидæ, уæд байгон кæнидæ нотити
тетрад, æ къохтæмæ райсидæ музыкалон инструмент æма
идæрдтæбæл ниййазæлидæ дессаги музыкæ.
Хуарз уидæ, гъонбæлгæнæг, цума фæндурæй, флейтæй кенæ
скърипкæбæл цæгъдуй, уой ку равдесидæ, уæд.
Гъ. Еугуремæй хъæбæрдæр цийнæ кодта, музыкантмæ
кълетки ци зарагæ цъеу цардæй, е. Æ базуртæй æрдзæф
кæнун райдаидæ, æ цъæхснаг гъæлæсæй ба – цъубар-цъубур. Кæсайтæ, мæнæ аухæн адтæй и цъеу.
Равдесун гъæуй уодæгæс цъеуи кълетки хурфи, кенæ ба
æ будургъæ, уæд сабийтæн сæ эмоцион æнкъарæнтæ
хъæбæрдæр фæкъкъæртт уодзæнцæ.
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С. Махмæ дæр, нæхемæ, кълетки цъеу цæруй. Е дæр, алли
хатт, музыкæ фегъосгæй, зарун райдайуй.
Гъ. Фегъустайтæ! Идарддæр игъосæн аргъаумæ. Еууæхæни нотитæ буцæутæ кæнун райдæдтонцæ.
Æваст музыкæ (магнитофон) ниххуссун кæнун гъæуй.
Гъ. ( Æ гъæлæс раййевгæй « Æз мæхуæдæг зар
ниффинсдзæнæн», – загъта нотæ «до».
– Æз дæр!
– Æз ба уæ еугуремæй рæсугъддæр мелоди æргъуди
кæндзæнæн, – гъе, уотитæ дзурдтонцæ нотитæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ рагъуди кæнæн, цума циуавæр зартæ
ниффинстонцæ нотитæ?
– Аци нотæ – до, до, до, до …
– Айæ ба – ре, ре, ре, ре …
Гъонбæлгæнæг æ гъæлæси уагæй æвдесуй еу ноти еудадзуг
æма еухузон æнаййев азæлд. Хуæздæр уайдæ, ести музыкалон инструментбæл æй ку рацæгъдидæ, уæд.
Гъ. Кæд, миййаг, иннæ нотитæн хуæздæр рауадæй?
Мæнæ нотæ «ми», айæ ба «соль», «си», «ля». Сумах дæр
равзарайтæ.
С. Ми, ми, ми, ми. Соль, соль, соль, соль …
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, нотитæ рæсугъд зартæ æргъуди
кодтонцæ? Уæ зæрдæмæ цæунцæ?
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг бафæрсуй сабийти,
цæмæннæ цæунцæ сæ зæрдæмæ, уобæл.
Гъ. Нотитæ сæхуæдтæ дæр балæдæрдтæнцæ, сæ зартæй ке
неци рауадæй, уой æма æрæнкъард æнцæ. Мæнæ æнкъардæй
сæ бунæтти бадунцæ, сæ къæхтæ дæлæмæ уагъдæй …
Гъонбæлгæнæг нотити станбæл «игъæлдзæг» нотитæ
раййевуй «матъæлтæй».
Гъ. Нотитæ нигъгъос æнцæ æма гъудити ранигъулдæнцæ:
– «Цæмæннæ рауадæнцæ нæ зæртæ?» Цума, сæ ци бакæнун
гъæуй? Сабийтæ, зæгъайтæ син æй.
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С. Гъæуама бафедауонцæ æма балæдаронцæ, айдагъдæр
еумæ косгæй, æнæ хилæ гæнгæй, æнгъезуй рæсугъд зартæ
гъуди кæнун.
Гъ. Раст загътайтæ. Музыки туххæй алцидæр базудтан,
фал, цума, хузгæнгутæ ба цæй рæуаги равдесунцæ нæ алфанбулай дуней рæсугъддзийнадæ.
С. Хуарæнти фæрци. Нотити бæсти хузгæнгутæ пайда
кæнунцæ хуарæнтæй.
Гъ. Хуарæни хузтæ берæ æнцæ, фал се ’хсæн ес
сæйрагдæртæ. Еци сæйраг хузтæ æмбурд æнцæ Сослани
æндури. Æркæсайтæ сæмæ æма сæ зæгъетæ.
Гъонбалгæнæг амонæн фæйнæгбæл æрæвæруй Сослани
æндури хузæ, сабийтæ ба ин æ хузтæ дзорунцæ.
С. Сурх, борбун-сурх (оранжевый), бор, кæрдæгхуз,
фæлорс, æрвхуз, фиолетхуз (чернилхуз).
Гъ. Мадта хузгæнгутæн цал хуарæней хузи ес?
Банимайайтæ сæ … Еу, дууæ …
С. Хузгæнгутæн дæр ес авд сæйраг хузи!
Гъ. Уинетæ, куд æмхузæн æнцæ: музыканттæн авд ноти,
хузгæнгутæн ба – авд хуарæни хузи, æнцон нигъгъуди
гæнæн æнцæ.
Сабийтæ, нур, зæгъæн, хуарæнтæ дæр нотити хузæн ку
фæххилæ уонцæ, уæд си ци рауайдзæй, уой базонун уæ
фæндуй?
Гъонбæлгæнæг сабийтæн райуаруй фæйнæ хуарæни æма син
зæгъуй, цæмæй си алкедæр искæна цийфæнди хумæтæг хузæ.
Гъ. Ке уи ци фæндуй, уой исхузæ кæнæд:
Хуæнхти сæрмæ хор, бæласæ, цъеу, хæдзарæ, адæймаг.
Фиццаг бал листæг цъæпойæй кæнæн хузæ, сабургай æй
ниххуарæн, нур ба ин æ фон дæр ниххуарæн … Ци уæмæ
рауадæй?
С. Сурх хуæнхтæ, сурх хонх. Мæнмæ ба бор хæдзарæ,бор
арв, бор кæрдæг …
26

Æма уæд хузтæ ба кæми æнцæ?!
Гъ. Исахурстæнцæ. Хузæ еу хуарæнæй ку ниххуарай, уæд
нæбал фæууй бæрæг, фесæфуй, гъома, фони хæццæ исеу
уй.
С. Мæнæн мæ тъафæ æрвхуз фестадæй.
Мæнæн ба – сурх. Мæнæн ба – мора.
Гъ. Уæ тъæфтæ рæсугъд ирд рауадæнцæ.
Уадзæ æма иссор уонцæ. Уой фæсте нин хузгин фонæн
бабаздзæнцæ.
Сабийтæ, зæгъайтæ, ацибон нæуæгæй ци базудтайтæ, уой.
(Сабийти дзуæппитæ).
4-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, айразмæ ахури рæстæги уин радзурдтон аргъау. Цæй туххæй адтæй еци аргъау?
С. Нотитæ æма хуарæнти туххæй.
Гъ. Æма си нæуæгæй ци базудтайтæ? Ци багъуди кодтайтæ?
С. Еу нотæн æ бон мелоди æргъуди кæнун нæй, еу хуарæнæн
ба, цифæнди ирд ку уа, уæддæр æ бон нæй рæсугъд хузгин
хузæ искæнун. Æ бон айдагъдæр æй тъафæ ниххуарун.
Гъ. Хузгин хузæ ба кутемæй рауайуй?
С. Аллихузон хуарæнтæй æй ку ниххуарай, уæд хузæ
рауайдзæй хузгин æма рæсугъд.
Гъ. Багъуди кодтайтæ хузгæнгутæмæ цал сæйраг хузи ес,
уой. Ранимайайтæ сæ.
Гъонбæлгæнæг амонæн фæйнæгбæл æрæвæруй Сослани
æндури хузæ, сабийтæ ба ин кезугай æ хузтæ нимайунцæ.
С. Сурх, борбун-сурх,бор, кæрдæгхуз, фæлорс æрвхуз,
æрвхуз, фиолетхуз. Æдеугур авд æнцæ.
Гъ. Зæлтæ ку баеу унцæ, уæд си рауайуй рæсугъд мелоди.
Хуарæнтæ дæр уотæ. Етæ ку баеу унцæ æма ку исхæлæмулæ
унцæ, уæд си рауайуй нæуæг хузтæ æма фæлгъузтæ. Уæ
зæрдæбæл æрлæуун кæнайтæ, палитрæбæл хуарæнтæ ку
исхæлæмулæ кодтан, уой.
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С. Мети тъæфилти хузтæ ку кодтан, уæд фæлорс хуарæн
кæнун базудтан.
Гъ. Радзорайтæ, куд гæнгæ адтæй, нæ уи феронх æй?
Кæсæ кæстæр къуари 13-аг ахури усмæмæ.
С. Гъæуама уорс хуарæнмæ бафтауæн аллихузон ирд
хуарæнтæй еугай æртæхтæ æма нæмæ рауайдзæй фæлорс,
имонау хузтæ:
Фæлорс æрвхуз, фæлорс сурх, фæлорс бор, фæлорс
кæрдæгхуз.
Гъ. Æндæр ма ци базудтайтæ?
С. Мах зонæн хори уарзон хуарæни хузтæ кæнун дæр.
Уой туххæй цийфæнди хуарæнмæ дæр бафтаун гъæуй бор
хуарæн. Уæд и хуарæни хæзтæ исигъæлдзæг унцæ, цума сæ
хор æ тунтæй исрохс кæнуй, уотæ фæккæсуй.
Кæсæ астæуккаг къуари 29-аг ахури усмæмæ.
Гъ. Хуарæнтæ кæрæдзей хæццæ лимæн цæрунцæ.
Багъæуаги ба кæрæдземæн æнхус дæр бакæнунцæ.
Еу хатт еу биццеуи бафæндæ адтæй, фиййæуттæ сæ фусти дзогæ кæми хизтонцæ, еци хуæнхаг хезнæ исхузæ
кæнун. Фусти дзогæн берæ кæрдæг гъæуй æма гъæуама
берæ кæрдæги хузæ искодтайдæ, фал æ кæрдæгхуз
хуарæн фæцæй. Нур ци кæна? Уалинмæ имæ æнхусмæ
иннæ хуарæнтæ фæззиндтæнцæ, кæрæдзей къохтæбæл
æрхуæстæнцæ, исхæлæмулæ æнцæ æма си рауадæй
кæрдæгхуз хуарæн. Кутемæй?
Кæд сабийтæ раздæр, кæрдæгхуз хуарæн куд кæнгæ æй, уой
ахур кодтонцæ, уæд син æй сæ зæрди æрæфтаун гъæуй.
Кæд нæ, уæдта син æй гъонбæлгæнæг, куд нæуæг æрмæг,
уотæ байамонуй.
С. Кæрдæгхуз хуарæн искæнунмæ исхæлæмулæ кæнун
гъæуй бор æма æрвхуз хуарæнтæ.
Гъ. Гъæйдæ бавзæрæн. Райсæн фæйнæ æртæхи бор æма
æрвхуз хуарæнтæй æма сæ исхæлæмулæ кæнæн.
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Сабийтæ палитрæбæл хуарæнтæ хæлæмулæ кæнунцæ. Кæд
хуарæнтæ ирд æма кæдзос уонцæ, уæд си ирд кæрдæгхуз
хуарæн рауайдзæй.
С. Мæнæ мæмæ кæрдæгхуз хуарæн рауадæй. Мæнмæ дæр.
Гъ. Хъæбæр хуарз. Хуарæнтæ ма тæмæнтæ дæр фæккалунцæ.
Еу хуарæнæй ку хуарай æма цъæпо ма нихснæнгæй, æндæр
хуарæнæй идарддæр ку хузæ кæнæн, уæдта æртиккагæй
æма у. и., уæд хуарæнтæ кæрæдземи рауайунцæ.
Уæхæн хурст фæккæнуй тубар-тубур, хуарæнтæ ба, цума,
кæрæдзей къохтæбæл хуæцунцæ, уотæ фæззиннуй.
С. Рауайуй си хуарæнти хоровод!
Гъ. Гъуди ма кæнтæ, уотæ хузæ кодтан гæбæлоти.
Кæсæ кæстæр къуари 27-аг ахури усмæмæ.
Гъонбæлгæнæг хецæн тъафæбæл æвдесуй, фломастертæ,
мелтæ, гуаштæй тæмæнтæкалгæ хурст куд кæнгæ ’й, уой.
Гъ. Сабийтæ, нур ба сумах дæр бавзаретæ.
Цæмæй уин æхцæуæндæр уа хузæ кæнун, уой туххæй ба
уæ уарзондæр мелодитæ хуарæнти фæрци, хузи бавдесетæ.
Рæсугъд мелодий дæр изæлтæ кæрæдзей æййевгæй тубар–
тубур фæккæнунцæ.
Гъуди ма кæнтæ, музыкæмæ игъосгæй куд хузæ кодтан, уой?
Кæсæ астæуккаг куари 20-аг ахури усмæмæ.
С. Е авдæни зар адтæй.
Гъ. Хузæ гæнгæй циуавæр хуарæнтæ равзурстайтæ?
С. Фæлорс. Сабур. Имонау. Зæрдхæлар.
Гъ. Уæд хъæбæр рæсугъд хузтæ искодтайтæ.
Нотити хузæн хилтæ ка нæ кæнуй, фал лимæн ка цæруй,
уæхæн хуарæнтæй хузæ гæнгæй, сумах бон æй, ци рæсугъд
музыкæмæ игъосетæ, уой бавдусен. Фæндуй уæ? Мадта
цъæпотæ æма хуарæнтæ æрцæттæ кæнетæ. Æз уин музыкæ
бакæндзæнæн, сумах ба имæ игъосетæ æма уæ цæститæбæл
рауайун кæнетæ фæзæ, хори нигулд, цъеути цъубар-цъубур, рæуæг уадæ … Хузæ кæнетæ.
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Игъусуй сабийти уарзон мелоди (цагъд).
Гъ. Лæмбунæг игъосетæ музыки зæлтæмæ. Уæ зæрдæмæ ка
цæуй, уæхæн хуарæнтæ равзаретæ. Кæрæдзей хузтæмæ ма
кæсетæ, ке уи куд фæндуй, уотæ исхузæ кæнæд. Архайетæ
еугур хуарæнтæй дæр испайда кæнун, уæд уин рауайдзæй
хуарæнти мелоди.
Аци ихæслæвæрди айдагъ сабийтæ нæ, фал ма
гъонбæлгæнæг дæр гъæуамæ балæдæра, аййевади хуарæни
хузæн ци ахедундзийнадæ ес, уой.
Хуарæни хузтæй пайдæ гæнгæй, сабийти ахур кæнæн
сæ зæрдæмæгъаргæ æнкъарæнтæ раргон кæнун æма сæ
исфæлдистадон арæхстдзийнæдтæ урухдæр кæнун.
Гъ. Уинетæ, аййевади алци дæр кæрæдзей хæццæ куд
баст æнцæ. Музыкант авд нотей фæрци æргъуди кæнуй
берæвæрсуг музыкæ – музыкалон хузтæ, уонæмæ игъосгæй
нæ цæститæбæл рауайуй, ци зæгъунмæ гъавта æ дессаги
музыки, е. Хузгæнæг ба авд хуарæней фæрци рæсугъд хузæ
искæнуй, сауæнгæ ма хуарæнтæй æ бон æй музыкæ бавдесун дæр.
5–6-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мæ бæстихай»
Темæ: «Фиддæлти мæсуг». Цæстæй фæййинди
бундорбæл хузæ кæнун
Нисан: – Сабийтæн райгурæн бæсти истори радзорун.
Фиддæлти мæсгутæ цæмæн гъудæнцæ, уой син
балæдарун кæнун.
– Ирæзун кæнун сабийти феппайунади искурдиадæ,
хуарæнтæ уинунадæ, æримисунадæ.
– Сабийти цæмæдес кæнун райгурæн бæсти истори
æма Иристони архитектурон циртдзæвæнтæмæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Равдесун мæсуги сæйраг бæрæггæнæнтæ (федар,
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нифсдæдтæг, æнæсайт), æма æ исконд (трапециарæзт – куд
уæлæмæ, уотæ нарæгдæр).
Хурдасти конд бавдесун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Объектти æрдзон хуарæни хузтæ феппайун (дорти аллихузон хузтæ æма фæлгъузтæ.)
Палитрæбæл архайгæй, сæйрагдæр хуарæн гъæуама уа фунукхуз.
3. Композици.
Тъафæбæл хуæнхти фонбæл мæсуги хузæ искæнун (кенæ
цалдæр мæсуги).
Косæн фæрæзнæ: гуашь.
Хузфинст: хузисконд, фон дæр æма хузæ дæр ниххуаргæй.
Хузисконди уагæ – мæсуг кæми ес, уæхæн хуæнхаг пейзажи схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: мæсгутæ кæми ес, уæхæн хуæнхти хузтæ
(хузиститæ); хуæнхбæсти адæни царди хузтæ; фиддæлти
мæсуг (устур хузæ кенæ макет). Цалдæр устур хуæнхаг
дори уæдта минкъийтæ (фунукхуз – кæрдæгхузтæ, борбунморатæ, фунукхуз-сурхбунтæ æма у.и.)
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи гуаштæ.
Палитрæ, цъæпотæ (листæг, рæстæмбес, устур), дони къос,
къохсæрфæн.
5-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, мах цæрæн Кавкази. Ами хъæбæр рæсугъд
бунæттæ ес, дессаги æрдзæ!
Æрбакæсайтæ – бæрзонд хуæнхтæ, къæдзæхти æхсæнти ба
– нарæг кæмттæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хуæнхти хузтæ, хуæнхбæсти
адæни царди хузтæ.
Гъ. Цæгат Иристон-Алани авд коми ес. Алли ком дæр
рæсугъд æй. Еци кæмтти уайунцæ цæугæдæнттæ, ес
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си хезнитæ фусти дзогти хæццæ, хумзæнхитæ æма
игуæрдæнтæ. Хуæнхти фæхстæбæл ба фæййинæн ес
гъæутæ, кæцити цæрунцæ хуæнхаг адæн. Ци уинетæ хузти?
С. Адæн сæ фонси æргъæуттæ хезунцæ, хуасæ кæрдунцæ,
нартихуар æфснайунцæ.
Гъ. Сабийтæ, сумахæй еске æ ниййергути хæццæ хуæнбæсти
адтæй бауолæфунмæ кенæ æ хæстæгутæмæ иуазæгуати?
Радзорайтæ, цитæ си фæййидтайтæ? Куд бахъæрттайтæ?
Уæ зæрдæмæ фæццудæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æрбакæсайтæ, хуæнхбæсти арæх фæййинун æнгъезуй
мæнæ ауæхæн азгъунститæ. Хæдзæрттæ æнцæ?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй мæсгути хузтæ.
С. Нæгъ, етæ æнцæ фиддæлти мæсгутæ.
Гъ. Æма æй зонетæ, раги дзамани хуæнхбæсти ауæхæн
мæсгутæ цæмæн дастонцæ, уой? Цæргæ си кодтонцæ?
С. Мæнæн мæ фиди фидæ дзурдта, еци мæсгути цæргæ нæ
кодтонцæ, фал сæ аразтонцæ се ’знæгтæй сæхе багъæуай
кæнуни туххæй.
Гъ. Хъæбæр раст. Мæсгутæ аразтонцæ хуæнбæсти уотæ,
цæмæй сæмæ зиндтайуонцæ нæдтæ æма ком.
Мæсугæн аллирдæмæ адтæй нарæг къæрæзгитæ,
уонæй алливæрстæмæ фæлгастæнцæ. Куддæр æзнаги
бафеппайиуонцæ, уотæ мæсуги арт искæниуонцæ.
Арти хъуæцæ фæййингæй, иннæ мæсугтæ дæр арт
искæниуонцæ. Е ба уой бæрæг кодта, æма хуæнхбæсти
еугур нæлгоймæгтæ дæр гъуама райстайуонцæ тохæн
дзаумæуттæ æма сæхе багъæуай кæнунмæ сæ бæхтæбæл,
мæсуги размæ æрбацудайуонцæ. Дигори адæн рагæй
дæр бæгъатæр адтæнцæ, æхсаргин æфсæдтонтæ æма сæ
зæнхитæ багъæуай кæнун фæразтонцæ.
Уæди рæстæг машинттæ æма телефонтæ нæма æдтæй,
адæнæн æвæстеуатæй хабар фегъосун кæнунмæ, æма уомæ
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гæсгæ, мæсгутæ устур æнхус кодтонцæ адæмæн.
Ацибон хузæ кæндзинан фиддæлти мæсуг. Лæмбунæг имæ
æркæсæн. Цæмæй арæзт æй? Агори æви гъæдæй?
С. Мæсуг дортæй даст æй.
Гъ. Цума цæмæн? Куд гъуди кæнетæ?
С. Уомæн æма хуæнхбæсти берæ дортæ ес. Уомæ гæсгæ сæ
мæсгутæ дæр æма сæ хæдзæрттæ дæр аразтонцæ дорæй.
Гъ. Цифæндий дортæй дастонцæ? Гъæйдæ æркæсæн.
Мæнæ махмæ дæр ес дортæ. Сæ еугурдæр дасти цурхунмæ
бæззунцæ?
Мæнæ аци тумбул дортæ кæрæдзебæл æнцон æрæвæрæн
æнцæ?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй аллихузон хуæнхаг дортæ –
тъæпæнтæ, тумбултæ, гулдзугтæ. Сабийтæ сæмæ
æвналунцæ æма сæ кæрæдзебæл æвæрунцæ. Уотемæй,
исбæрæг кæнунцæ дорти формæ тумбултæ, расткъумонтæ,
тъæпæнтæ.
Уæдта сæ дасти куд еу кæндзæнцæ, уой.
Сабийтæн ба, урзацауи фæрци, ирæзуй дори уæзæ æма æ
хъæбæрдзийнадæ балæдæруни æнкъарæнтæ.
С. Тумбул дортæ кæрæдзебæл нæ бадунцæ, къозойау
æрзелунцæ. Фал мæнæ тъæпæн дортæ ба æнцон æвæрæн
æнцæ кæрæдзебæл.
Гъ. Гъе, уомæ гæсгæ, дасгутæ архайдтонцæ мæсуг тъæпæн
æма цуппæрдегъон дортæй разунбæл. Сугъзæрийнæ
къохтæ адтæй еци дасгутæбæл.
Уæдæй ардæмæ берæ рæстæг рацудæй, фал си беретæ, куд
адтæнцæ, уотемæй лæуунцæ, æма нин нæ зæрди æфтаунцæ
нæ фиддæлти цард æма нæ адæни истори.
Гъ. Сабийтæ, мæсуги хузæ кæнæн. Цума мæсуг уæхуæдтæ
аразетæ, уотæ ибæл косетæ.
Еу хатт ма лæмбунæг æркæсетæ мæсугмæ, циуавæр æй æма
куд хузæ гæнгæ æй.
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С. Мæсгутæ æнцæ устур, бæрзонд. Куд уæлдæр, уотæ
нарæгдæр æнцæ. Ес сæбæл минкъий къæрæзгитæ.
Гъ. Райсетæ листæг цъæпотæ æма тар хуарæнтæ. Мæсуг
гъæуй хонхбæл исхузæ кæнун, гъæуама уа устур, цæмæй си
æфсæддонтæ сæ еугурæй дæр бацæуонцæ æма бæрзондæй
алливæрстæмæ фæлгæсонцæ.
Алли дор дæр лæмбунæг, хузæ кæнæн. Мæсуг уотæ исаразун гъæуй, цæмæй федар уа. Арæхсгай хузæ кæнетæ, тагъд
ма кæнтæ. Дастгутæ айтæ! Сæйраг мæсуги хузæ ка искодта,
е ба исхузæ кæнæд хуæнхтæ, мæсгути хæццæ, хор, арвбæл
мегътæ. Еузагъдæй, хуæнхбæсти ци фæййинун æнгъезуй,
уони.
Иннæ ахури усмæмæ нæ хузтæ иссор уодзæнцæ æма сæ
уæд хуарæнтæй рæсугъд ниххуардзинан.
6-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, айразмæ ахури рæстæг ци хузæ кæнун
райдæдтан?
С. Фиддæлти мæсуг.
Гъ. Гъæйдæ, нæ зæрди æрæфтауæн, мæсгути туххæй
нæуæгæй ци базудтан, уой, уæдта хуæнхбæсти цæмæн
аразтонцæ мæсгутæ?
Айразмæ ахури рæстæг лæгъуздæр ка куста, уони фæрсун
гъæуй арæхдæр, цæмæй исбæрæг уа, нæуаг æрмæг куд
балæдæрдтæнцæ, е.
С. Етæ гъæуайгæнæг мæсгутæ æнцæ. Аразтонцæ сæ
бæрзонд хуæнхтæбæл, Иристони зæнхитæ багъæуай
кæнунмæ. Æзнæгтæ æрбампурсунмæ ку гъавиуонцæ,
уæд сæ ка бафеппаидæ, етæ мæсуги арт никкæниуонцæ.
Арти хъуæцæ фæййингæй, иннæ мæсгути дæр æрттитæ
никкæниуонцæ. Гъеууотемæй, исгъосун кодтонцæ фæдеси
хабар.
Гъ. Хуарз багъуди кодтайтæ æрмæг. Нур ба идарддæр,
хузæ гæнгæй, нæ мæсгутæ, аразæн, искодтайтæ хуæнхтæ,
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мæсгутæ, хор æма арви хузтæ. Абони сæ гъæуама
ниххуарæн. Æма нæ хуарæни хузтæ раст равзарун гъæуй,
цæмæй нæ хузтæ хуарз рауайонцæ, уой туххæй. Мæнæ,
зæгъæн, нæ мæсуги дортæ ку нæ ниххуарæн, уæд уорсуорсид мети хузæн уодзæнцæ æма нини дорæй федар даст
мæсуги хузæн дæр нæ уодзæнæй. Æма куд бакæнæн?
С. Сæ дортæ син ниххуарун гъæуй.
Гъ. Мадта бавзарæн дортæн хуарæнтæ рартасун.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй аллихузон дор.
Гъ. Мæнæ аци дортæ хуæнбæстæй æрхастан. Мах син сæ
минкъийдæрти уомæн рартастан, æма мæсгутæ ци дортæй
фæддасунцæ, етæ устуртæ æма уæззæуттæ æнцæ. Нæ
дортæмæ идардæй лæмбунæг ку бакæсæн, уæд сæ хузæ
цæхæн зиннуй?
С. Фунукхуз.
Гъ. Уæ къохтæмæ сæ райсетæ æма сæмæ лæмбунæгдæр
æркæсетæ.
Сабийтæ дортæ сæ къохтæмæ райсунцæ æма син сæ
хузтæ исбæрæг кæнунбæл архайуцæ.
С. Мæнæ бор-фунукхуз. Аци дор ба æй цъæх-фунукхуз.
Мæнмæ ба сæ еугуремæй рæсугъддæр дор-фæлорссурх.
Аци дор ба мора-фунукхуз. Алли хузæнттæ æнцæ!
Гъ. Мæсугæн гъæуама ма уа мæстгун хузæ. Циуавæр
хуарæнтæ нæ райсун гъæуй?
С. Хуарæнтæ гъæуама ирд ма уонцæ, фал аййев æма
рæсугъд.
Гъ. Цæмæй дортæ рæсугъд рауайонцæ, уой туххæй
лæмбунæг æма арæхсгай хуарæнтæ палитрæбæл
исхæлæмулæ кæнетæ.
Уой туххæй бал фиццагидæр искæндзинан фунукхуз
хуарæн. Куд гæнгæ æй?
С. Уорс хуарæнбæл еу тъинк сау хуарæн бафтаун гъæуй
æма си уæд рауайдзæй фунукхуз хуарæн.
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Гъ. Мадта бавзаретæ фунукхуз хуарæн искæнун, æрмæст
уин æгæр тар ма рауайæд. Искодтайтæ æй? Сабийтæ, нур
еугур дортæ дæр аци фунукхуз хуарæнæй ку ниххуарæн,
уæд куд уодзæй?
С. Мæсуг уодзæй æнкъæрд æма фудконд.
Гъ. Мадта куд бакæнæн? Фунукхуз хуарæн куд
фæррæсугъддæр кæнæн? Зонетæ æй?
С. Фунукхуз хуарæнмæ еу минкъий ирд хуарæнтæ ку
бафтауæн, уæд нæ дортæ рауайдзæнцæ аллихузæнттæ.
Сабийтæ палитрæбæл хуарæни гъæугæ хузæ рауайунбæл
косунцæ. Ами и хуарæн кæнуни гъуддаг хъæбæр æхсицгон æй.
С. Мæнмæ фæлорссурх – функхуз хуарæн рауадæй.
Гъ. Ци рæсугъд дин æй. Куд æй искодтай?
С. Фунукхузмæ еу минкъий сурх бафтудтон. Мæнмæ ба
фунукхуз-цъæх хуарæн рауадæй, мæнæ мæ дори хузæн!
Кæсайтæ.
Гъ. Ци рæсугъд хузæ æй! Еугæр сабийтæмæ дæр æй
бавдесæ æма радзорæ, куд æй искодтай, уой. Циуавæр
хуарæнтæ исхæлæмулæ кодтай?
С. Фунукхуз хуарæнмæ бафтудтон еуминкъий бор æ
кæрдæгхуз хуарæнтæ.
Сабийтæ хуарæнтæ хæлæмулæ кæнунцæ, кæрæдземæн ба
дзорунцæ, аллихузон фæлгъузтæ сæмæ кутемæй рауадæй,
уони.
Гъ. Гъæугæ хуарæнтæ кæнетæ æма си мæсуги дорти хузтæ
хуаретæ. Æрмæст уи иронх ма уæд, мæсуг гъæуайгæнæг
æма æфсæддон ке æй, æма уомæ гæсгæ, гъæуама ма уа ирд
уæдта рæсугъд арæзт. Фунукхуз хуарæнмæ æгæр берæ ирд
хуарæнтæ ку бафтауайтæ, уæд уæ мæсгутæ дæр уодзæнцæ
ирд-сурхитæ, бортæ, кæрдæгхузтæ. Æма уæд мæсуг дортæ
нæ, фал цума пъаомидортæ, лимонтæ æма хуæргæнæстæй
арæзт æй, уотæ зиндзæй! Куд уæмæ кæсуй? Уотæ хуарз
уодзæй?
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Еу-минкъий ку раходонцæ, уæд æнцондæрæй коссæнцæ.
Гъ. Æ мæсуг ка ниххурста, е ин, нур ба æ алливарс æрдзæ
хуæнхтæ, хор, мегътæ арв хуарæд. Ке фæндуй, е бавдесæд
раги дзамани мæсугæй хъуæцæ куд калдай æма æ размæ
фæдесон бæхгинтæ куд цудæй. Ке фæндуй, е ба нуртæкки
рæстæг бавсесæд мæсуги алливарс фонс хезуй, кизгуттæ
сауæдонæй дон хæссунцæ, хуасдзаутæ хуасæ кæрдунцæ.
Иристони дессаги рæсугъд æрдзи хузтæ бавдесунмæ
рæсугъд хуарæнтæ æвзаретæ, хузи тæмæнтæ куд калонцæ,
уотæ. Хуарæнти рæсугъд хузтæй бавдесетæ, уæ райгурæн
бæстæ куд уарзетæ, уой.
7–8-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Мæ бæстæ»
Темæ: «Мæскуй Кремль». Цæстæй фæййинди
бундорбæл хузæ кæнун.
Нисан: – Сабийти базонгæ кæнун нæ бæсти сæрмагонд
циртдзæвæнтæй еуей хæццæ – Мæскуй Кремли.
– Ирæзун кæнун сабийти æргъудидзийнадæ, асæ æма
масштаби лæдæрунадæ.
– Гъонбæл сæмæ кæнун бæстæ уарзондзийнади
æнкъарæнтæ, а истори æма культурæмæ ба цæмæдес
куд уонцæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæразнитæ.
Берæвæрсуг архитектурон азгъунсти силуэт равдесун (Мæскуй Кремли). Испайда кæнун аси нихмæвæрд
бæрæггæнæнтæй æма бавдесун фæлгонци рахаст: устур,
бæрзонд (Кремль) æма æ рази минкъий лæгтæ.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæнти фæрци равдесун архитектурон арæзтади
рæсугъдзийнадæ æма сæрустурдзийнадæ. Сæйрагдæр
хуарæн – сурх æма æ фæлгъузтæ.
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3. Композици.
Бавдесун Кремли фарси хай мæсуги (мæсгути) хæццæ æма
сурх фæзæ.
Косæн фæразнитæ: гуашь, фломастертæ.
Хузæкæнунадæ: хузæкæнунадон. Хузæкæнунади уагæ –
архитектурон арæзтадæ æма адæни гурти схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесуннмæ: Уæрæсей къартæ. Уæрæсей климæтон
зонитæ (цæгат, хонсар, Сибир, Кавказ ма æнд). Рæсугъддæр
бунæтти хузтæ (хузиститæ): Мæскуй Кремль, сурх фæзæ,
«Спасская Башня», «собор Василия Блаженного».
Бæлæутæ æма зæрбатгути хузтæ цъæх арвбæл, Мæскуй
сæрмæ бæ – салют.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи гуаштæ, палитрæ,
цъæпотæ (листæг, рæстæмбес æма устур), дони къос,
къохтæсæрфæн æма 12 хузи фломастертæ.
7-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ ци бæсти цæрæн, уой туххæй
радзорæн. Куд хуннуй нæ бæстæ?
С. Уæрæсе.
Гъ. Уæрæсе æй хъæбæр устур бæстæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй Уæрæсей хæйттæ рæсугъд
хузæгондæй къартæбæл.
Гъ. Мæнæ айæ уазал цæгат, айæ ба – тайга Хонсари ба æй
гъар, мæнæ Сау денгиз. Мæнæ айæ ба ци æй?
С. Айæ ба æй Кавказ, мах ами цæрæн.
Гъ. Нæ райгурæн бæстæ, Республикæ Цæгат Иристон-Алани дæр æй Уæрæсей устур бæсти хай. Сабийтæ, зæгъайтæ
циуавæр горæттæ ма зонетæ? Кæд уи еске æ ниййергути
хæццæ æндæр горæти адтæй, кенæ гъавуй фæццæунмæ?
Сабийтæ дзорунцæ зонгæ горæтти нæмттæ. Ка си кæми
адтæй, уой туххæй кæрæдземæн дзорунцæ.
Гъ. Кæд балцити кой ракодтан, уæд мæн ба фæндуй, цæмæй
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Мæскумæ рабалци кæнæн. Фæндуй уæ?
С. Гъо, фæндуй.
Гъ. Абони нæ ахур хундзæй – балци Мæскумæ. Зæгъайтæ,
цума цæмæн равзурстан аци горæт?
С. Е æй нæ бæсти столицæ – æ сæйраг горæт.
Гъ. Цæгат Иристон-Алани сæйраг горæт ба ци хуннуй, нæ
уи феронх æй?
С. Дзæуæгигъæу.
Гъ. Алли бон дæр нæ горæтæй Мæскумæ цæуй поезд
Дзæуæгигъæу – Мæску, уæдта тæхуй хуадтæхæг.
Мах ба ци амалæй нихъхъæртдзинан Мæскумæ?
Сабийти аллихузон дзуæппитæ.
Гъ. Гъæйдæ, зæгъæн Мæскумæ нихъхъæрттан уæд си цума
ци фæййиндзинан.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй Мæскуй хузтæ æма хузиститæ.
Гъ. Мæску æй дуйней рæсугъддæр горæттæй еу. Ес си берæ
галауантæ æма фæзтæ. Фал Мæскуй ес тæккæ сæйрагдæр
азгъунст, уомæ гæсгæ æй базонунцæ. Е æй …
С. Кремль. Сурх фæзи.
Сабийтæ ку нæ зононцæ, уæд син гъонбæлгæнæг бавдесуй
Кремль æма Сурх фæзи хузтæ.
Гъ. Мæнæ айæ Мæскуй Кремль æй. Хъæбар раги æй
исаразтонцæ сурх агоритæй.
Æ фæрстæ æнцæ фæтæн, сæ сæрбæл ба кæрæй-кæронмæ
циргъ-цъопп мæсуггонд федæрттæ ес. Еци мæсгути топпæй
æхсæн цъæстæ дæр ес. Æдеугæр Кремли ес инсæй мæсуги!
Зæгъайтæ, мæсгутæ ма æзнæгтæй кæми гъæуай кодтонцæ
адæни?
С. Иристони хуæнхти дæр аразтонцæ мæсгутæ. Мах син сæ
хузтæ дæр кодтан.
Гъ. Гъæйдæ, Кремли мæсгутæмæ лæмбунæг æркæсæн. Етæ
аллихузæнттæ æнцæ.
Ес си сæйрагдæртæ, устуртæ æнцæ тумбултæ æма
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берæкъумонтæ. Ес си минкъийтæ дæр, етæ ба æнцæ
расткъумонтæ. Гъæйдæ, Кремли фарси хузæ æд мæсгутæ
искæнæн. Мæсгутæй уæ зæрдæмæ кæци фæццудæй, уой
хузæ кæнетæ. Ке фæндуй, е ба цалдæр мæсуги дæр исхузæ
кæнæд. Кремль дæр æма сурх фæзæ дæр устуртæ æнцæ æма
цæмæй сæ хузтæ дзæбæх рауайонцæ, уой туххæй сæ устур
гæгъæдибæл кæнун гъæуй. Куд райдайдзинан хузæ кæнун?
С. Хуарæнтæ æма листæг цъæпойæй.
Гъ. Циуавæр хуарæнтæй хузæ кæндзинайтæ?
С. Тар хуарæнтæй, сау дæр бæрæг уодзæй.
Гъ. Тагъд ма кæнтæ, лæмбунæг косетæ. Кæд уи еститæ феронх æй, уæд ма нæуæгæй Кремли хузиститæмæ æркæсетæ.
Кремли хузæ æнцон гæнæн нæй, фал сумах нур устуртæ
айтæ æма гъæуама исарæхсайтæ.
Сабийтæ Кремль æма сурх фæзæ дзæбæх ке нæ зонунцæ,
уомæ гæсгæ сæ уадзун гъæуй, цæмæй багъæуаги хузиститæ
æма иллюстрацитæмæ кæсонцæ. Æрмæст хузистити
куддæриддæр æнцæ, уотæ куд нæ хузæ кæнонцæ, фал си
алкедæр æхуæдæг бакоса Мæскуй сорæт исаразунбæл.
8-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, нæ райгурæн бæсти сæйраг горæт – Мæскубæл
иддарддæр балц кæнæн.
Айразмæ уотæ лæмбунæг ци хузæбæл кустайтæ?
С. Мах хузæ кодтан Мæскуй Сурх фæзæ æма Кремль.
Гъ. Уæ хузтæ хуарз рауадæнцæ – Кремли фæрстæ дæр æма
æстъалусæр мæсгутæ дæр.
Фал æрбакæсайтæ, Кремли фарсæн æ рагъи хонунцæ
«Зæрбатгути къæдзилттæ». Цума сæ уотæ цæмæн хонунцæ?
Зæрбатуги хузæмæ æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй зæрбатуги хузæ.
С. Зæрбатугæн æ къæдзелæ дууæ дехи æй, фарси рагъбæл
дæр, сагел-сæр цæгиндзитæ ес. Етæ æй аййевдæр кæнунцæ.
Гъ. Кремли сæйрагдæр мæсуг æй «Спасская башня»,
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загъгæ ке хонунцæ, е. Е æй Сурх фæзæн æ тæккæ бæрæг
астæу. Лæмбунæгдæр имæ æркæсайтæ, ци ибæл уинетæ?
С. Устур сахат.
Гъ. Аци мæсугбæл ес Кремли сахат. Еци сахат берæ æнзти
дæргъци æвдесуй раст рæстæг, Мæскуй рæстæг. Мæскуй
рæстæгмæ гæсгæ косуй æгас Уæрæсе дæр. Кæд сахат рагон
æй, уæддæр хъæбæр рæсугъд конд æй. Æ хузæ искæнун ин
нæ феронх кодтайтæ?
Мæнмæ гæсгæ сæйрæгдæр хузтæ искодтайтæ æма сæ нур
ба хуарун гъæуй. Нæ сæйрагдæр хуарæни хузæ циуавæр
уодзæй?
С. Сурх. Уомæн æма Кремли фæрстæ сурх агоритæй арæзт
æнцæ.
Гъ. Палитрæбæл сурх фæлгъузтæ исцæттæ кæнетæ æма хуарун райдайетæ.
Гъонбæлгæнæг сабийти æргом æздахуй, цæмæй аллихузон
сурх фæлгъуз хуарæнтæ кæнун зононцæ, æма еци рæсугъд
хуарæнти фæрци æвдесонцæ сæ зæрди уагæ, цæй хузтæ
кæнунцæ, уонæмæ.
Гъ. Æрбакæсæйтæ, аци бæрзонд фæрстæ æма мæсгути
рази адæн ци минкъийтæ зиннунцæ, уомæ.. Сурх фæзи
алкæддæр берæ адæн фæууй. Мæсгуйæгтæ сæхуæдтæ
дæр берæ уарзунцæ аци фæзи рацо-бацо кæнун. Сурх
фæзи арæх фæууй æфсæддон парадтæ, концерттæ æма
бæрæгбæнттæмæ рæвдиститæ. Ардæмæ берæ бæлццæнттæ
æрбацæуй нæ бæсти горæттæ æма фæсарæнтæй. Сæ еугурей дæр фæффæндуй, Мæскуй ци рæсугъд архитектурон
арæзтæдтæ ес, уони фæййинун. Мæскуй Кремли ес цалдæр
дессаги аргъуæндони. Сурх фæзи ци аргъуандонæ ес, уой
хузæ уæмæ, мæнæ, æвдесун. Аци азгъунст æрæзт æрцудæй
Уæрæсей æфсæдти уæлахезти туххæй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй аргъуæндони хузæ.
Гъ. Æрбакæсайтæ, цал цъоппи ибæл ес. Алкæмæн дæр си
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æхе алдæнбид ес. Уæ зæрдæмæ цæунцæ? Аци аргъуæндони
хузæ нæ кæндзинан, фал имæ лæмбунæг æркæсетæ, цæмæй
æй багъуди кæнайтæ. Уæ хузти хуарæнтæ иссор æнцæ
æма сæбæл нур ба адæни дæр бавдесæн. Нæхе хузтæ дæр
искæнетæ, мах дæр балций Мæскуй ан.
С. Ратæх-батæх кæнæн Сурх фæзи.
Гъ. Адæни гуртæ ба цæййасæ кæнетæ?
С. Етæ минкъийтæ уодзæнцæ, цæмæй Кремли мæсгутæ
устурдæртæ зиннонцæ, уомæн.
Адæни гуртæ минкъийтæ ке уодзæнцæ, уомæ гæсгæ сæ
кæнун æнгъезуй фломастертæй, кенæ ба листæг цъæпойæй.
Гъ. Мæскуй сæрмæ, цъæх арвбæл фæууинун æнгъезуй
уорс бæлæутæ, бæрæгбони ба арвмæ исуадзунцæ шартæ,
фæддæттунцæ бæрæгбони кадæн салют! Мæнæ хузтæмæ
кæсайтæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй арви хузтæ Мæскуй сæрмæ.
Нæ ахури рæстæг кæронмæ æрхъæрттæй.
Кæронмæ æрхъæрттæй нæ балци дæр. Мæску уæ зæрдæмæ
фæццудæй?
Сабийти дзуæппитæ.
9–10-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг»
Темæ: «Натюрморт. Фæззæги лæвæрттæ». Бафеппайуни бундорбæл хузæ кæнун.
Нисан: – Идарддæр сабийтæн дзорун тиллæг æфснайнæн
рæстæг – фæззæги туххæй. Фæззæги лæвæрттæ –
æрдзи арфитæ адæни кустæн.
– Ирæзун кæнун сабийти гъосдарунадæ æма
феппайунадæ, хуарæнтæ æртасунадæ, исфæлдистадон
гъудикæнунадæ.
– Гъонбæл кæнун сæ уотæ, æма фæллойнæ куд
уарзонцæ. Сабийтæн балæдæрун кæнун кусти
ахедундзийнадæ.
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Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæразнитæ.
Равдесун предметти берæвæрсуг æнкъарæнтæ (гогойнæ), æ
искондæн ин анализ искæнун. Сæ конд æма асæ аллихузон
кæмæн æнцæ, уæхæн предметтæ равдесун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Натюрморт аййевдæр равдесунмæ испайда кæнун
нихмæвæрд (контрасти) мадзалæй: гогойни тар фæлгъуз
æма халсарти ирд хуарæнтæй.
3. Композици.
Тъафæбæл искæнун: устур (гъосин), рæстæмбес (насæ,
цетенæ), æма минкъий (рæзæ, халсарти) хузтæ.
Цæмæй тъафæбæл раст хузæ рауайа, уой туххæй натюрморт сабийти хæццæ аразун гъæуй.
Косæн фæразнитæ: гуашь.
Хузфинст: хузисконд, предметтæ æма сæ фон ирд хуаргæ
æнцæ.
Хузæкæнунади уагæ – натюрморти предметти схематикон
хузæ,сæ конд æма хурст равдесгæй.
Æрмæг
Æвдесунмæ: кавказаг æфсæн гогойнæ.
Дондзау кизги хузæ гогойни хæццæ. Аллихузон рæзæ
æма халсартæ (насæ, пъамидортæ, æма æнд). Цетенæ.
Хузгæнгути уадзимисти хузист – къартæ æма 6–7 анздзуд
сабийти хузтæ – натюрморттæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи гуашь,палитрæ, цъæпотæ
(листæг, рæстæмбес æма устур), дони къос, къохтæсæрфæн.
9-аг ахури усмæ
Гъ. Нуртæккæ æй фæззæг. Фæззæги минеугутæ ранимайайтæ.
Сабийтæ кезугай дзорунцæ фæззæги бæрæггæнæнтæ.
Гъ. Сабийтæ, нæ зæрди æрæфтауæн, адæмæн фæззæг
ци æрбахæссуй, уой. Цæмæ фæззæгъунцæ: «бæркадгун
фæззæг», «фæззæги лæвæрттæ æнцæ, æма кæцæй цæунцæ?
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С. Уалдзæги адæн бакосунцæ сæ хумти, дзæхæрадæнтти,
будурти. Зæнхæ бахумæ кæнунцæ æма си муггаг байтаунцæ.
Сæрди ба сæ хумтæ æма бæлæстæмæ базелунцæ, цæмæй
сæбæл тиллæг æрзайа.
Гъ. Фæззæги ба ци фæууй?
Сабийти зæрди æрæфтаун æмбесæндтæ куст æма
бæркади туххæй.
С. Фæзæг æй тиллæг æфснайуни рæстæг.
Гъ. Фæззæги фæесте ралæудзæй зумæг. Уодзæнæй уазал. Будуртæ æма рæзбунтæ исревад уодзæнцæ, мет сæ
æрæмбæрззæй. Косгæ ка кодта, уони фингитæбæл алцидæр
уодзæй. Ци тиллæг бафснайдтонцæ, е сæхе фæгæ дæр æма
сæ фонси фагæ дæр уодзæй. Зæгъайтæ, будурти фæззæги
ци исцæттæ уй?
С. Мæнæуæ, нартихуар, сонхура æма æнд.
Гъ. Дзæхæрадони ба?
С. Картоф, хуæргæнæстæ, помидортæ æма æнд.
Гъ. Рæзбуни ба?
С. Рæзбуни ба – рæзæ æма гагарæзæ: фæткъутæ, кæрдтутæ,
нинæгътæ, муркъæ æма æнд.
Гъ. Мæнæ ци берæ зонетæ! Гъæйдæ, нур ба æркæсæн,
адæн фæззæги дзæхæрадонæй ци æрбахастонцæ, уонæмæ
æма син сæ хузæ искæнæн.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй рæзæ æма халсартæ.
Гъ. Аци рæзæ æма халсартæ куд хуннунцæ, уомæй уæ
фæрсуйнаг адтæн, фал сумах хузæн зундгин сувæллæнттæн
е æгæр хумæтæги фарста æй. Уомæ гæсгæ ба уæмæ зиндæр
фарста дæттун. Алли предметæн дæр дзордзинайтæ æ
конд (формæ) æма æ асæ. Уæ бон бауодзæй? Æз уин анхос
кæндзæнæн. Зæгъæн. Айæ æй устур дæргъеццон фиунасæ,
айæ ба – минкъий тумбул пъамидор.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй рæзæ æма халсартæ, сабийтæ ба,
кезугай, дзуапп дæттунцæ.
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Гъ. Мæнæ сæ аци рæсугъд гогойни фасрмæ стъолæбæл
æвæрдзинан. Цума циуавæр гогойнæ æй?
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æфсæн гогойнæ æвдесуй
С. Е кавказаг гогойнæ æй.
Гъ. Раги дзамани ауæхæн гогойнити сауæдонæй дон
хастонцæ.
Гъомбæлгæнæг æвдесуй донхæссæг кизги хузæ.
Гъ. Гъæйдæ, нæ гогойни туххæй ести æргъуди кæнæн.
С. Нæ цæститæбæл рауайун кæнæн, цума аци гогойни будури ка косуй, уонæн уазал сауæдони дон æрхастонцæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз. Астæуæй æй æрæвæрун гъæуй, уомæн
æма гогойнæ иннæ предметтæй устурдæр æма сæйрагдæр
æй. Æ алливарс ба ин рæсугъд æрæвæрæн рæзæ æма
халсартæ. Цетени ба ци ниввæрæн?
С. Цетени ниввæрæн нартихуæрттæ, фиунасæ, баклажантæ.
Гъ. Сабийтæ, кæсайтæ, цæхæн натюрморт нæмæ рауадæй.
Сабийтæ сæхуæдтæ аллихузон предметтæ æвзарунцæ,
гъæуама натюрморт уа «бæркадгун», фулдæр си уа рæзæ
æма халсартæ.
Гъ. Мах дзурд «натюрморт» зонæн. Аллихузон предметтæ
бæрæг фæткæмæ гæсгæ аййев æвæрд ку фæуунцæ, уæд
фæззæгъунцæ:
– Гъæйдæ, нур ба æркæсæн хузгæнгутæ натюрморти хузæ
куд кæнунцæ, уомæ.
Гъомбæлгæнæг æвдесуй натюрморттæ, дзоруй син сæ
нæмттæ, уæдтæ хузи куд æмхузон æма федауцæ æвæрд
æнцæ, уой.
Гъ. Хузгæнгутæ алкæддæр уарзтонцæ æрдзи лæвæртти
хузтæ кæнун – рæзæ æма халсарти. Уæ зæрдæмæ цæунцæ аци
натюрморттæ? Хъæбæрдæр ба и кæци цæуй уæ зæрдæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
С. Мах натюрморт дæр хъæбæр рæсугъд æма аййев
рауадæй.
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Гъ. Мадта хузæ кæнун райдайæн. Райсетæ листæг
цъæпотæ æма, уæ зæрдæмæ хъæбæрдæр кæци предметтæ
фæццудæнцæ, уони хузтæ кæнетæ.
Натюрморти берæ предметтæ ес, æма сæ еугурей хузæ
кæнун нæ гъæуй. Сабийтæ сæхуæдтæ равзарæнтæ, сæ
тъафи цал предметти бацæуа, уони æма кæнæнтæ натюрморти хузæ.
Гъ. Цæмæй райдайæн хузæ кæнун.
С. Гогойнæй. Е сæ еугуремæй устурдæр æй.
Гъ. Аци гогойнæ къохæй конд æй. Ауæхæн гогойнитæ
раздæр аразтонцæ кавкази къохгинтæ (мастертæ). Кæсайтæ
имæ, куд дессаги рæсугъд æма аййев æй æ конд. Гогойнæ
цалдæр хаййемæй конд æй.
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй гогойни конструктивон хецæндзийнæдтæмæ. Уотемæй ин хуæздæр
базондзæнцæ æ формæ, æма ин æ хузæ дæр хуæздæр
искæндзæнцæ.
С. Гогойнæн ес бун уæдтæ нарæг даргъ хъур. Куд уæлæмæ,
уотæ хъур урухдæр гæнгæ цæуй.
Гъ. Раст айтæ. Ес ин бунккаг хай – æ æрæвæрæн, астæуккаг,
устурдæр хай – æ донуат. Хъур сæрæй урухдæр æй, цæмæй
си дон хуæздæр кæла. Æ хуæцæн ба цæхæн æй?
С. Листæг, къæдзæарæзт.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, æ уодисконд, æ уодигъæдæ
циуавæр æй гогойнæн?
С. Æй сæрустур æма гурведауцæ.
Гъ. Хуарз. Хуарз исбæлвурд кодтайтæ ауæхæн берæвæрсуг
предмети арæзт æма æй нур гъæуама раст исхузæ кæнайтæ.
Гогойни хузæ ка искодта, е хузæ кæнæд цетенæ, рæзæ æма
халсартæй ба уæ кæцити фæндуй, уони хузтæ кæнетæ.
Зонетæ сæ, куд гæнгæ æнцæ, уой, æма си берæ искæнетæ,
цæмæй бæрæг уа, ци гъæздуг тиллæг æрæмбурд кодтан, е.
Кæсæ астæуккаг къуари 3–4-аг ахури усмитæмæ.
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Гъ. Иннæ ахури усми рæстæг нæ натюрморттæ хуаргæ
кæндзинан.
10-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, абони нæ хузтæ кæронмæ кæндзинæн. Цæй
хузæ кодтан фæстаг хатт?
С. Натюрморт.
Гъ. Циуавæр натюрморт? Цæхæн предметтæй?
С. Мах хузæ кодтан, кустуарзон адæн фæззæги сæ
дзæхæрадæнттæ æма рæзбунтæй ци рæзæ æма халсартæ
æрæмбурд кæнунцæ, уони.
Гъ. Адæн косун берæ ке уарзунцæ, уомæ гæсгæ син æрдзæ
балæвар кодта гъæздуг тиллæг, æма зумæги дæргъци адæн
дæр æма сæ фонс дæр æстонг нæ уодзæнцæ. Хузгæнгутæн
дæр æма махæн дæр, цæй хузæ кæнæн, е уодзæй. Уæ зæрди
æрæфтауайтæ, айразмæ ахури цæбæл дзурдтан, уой.
С. Предметти исконд æма сæ асæбæл.
Гъ. Абони ба нæ натюрморттæ гъæуама ниххуарæн æма,
уомæ гæсгæ, цæбæл гъæуама дзорæн?
С. Хуарæнти туххæй. Циуавæр хуарæнтæй хуаргæ æнцæ,
уой туххæй.
Гъ. Æркæсæн натюрмортмæ лæмбунæг. Рæзæ иннæ предметти æхсæнæй бæрæгдæр цæмæ дарунцæ.
С. Æнцæ ирд, аллихузон, хузгин.
Гъ. Деденгутæ æма рæзæй рæсугъддæр, æвæдзи, æрдзи
неци ес. Ци уа рæсугъддæр æма аййевдæр дзæгæрæг
калгæ рæзбунæй, халсарти зад хумтæй, рæсугъд æма зад
рæзæй. Æма уомæ гæсгæ мах гъæуама циуавæр хуарантæ
равзарæн?
С. Ирддæр, рæсугъддæр æма аййевдæрти.
Гъ. Уæ натюрмортти ци рæзæ æма халсартæ ес, уонæн
циуавæр хузтæ ес?
Сабийтæ дзорунцæ рæзæ æма халсарти хузтæ æма
фæлгъузтæ.
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Гъ. Нур ба гогойни хузæмæ æркæсæн.
Цæхæн й? Е дæр ирд æй?
С. Гогойнæ ирд нæй, фунукхуз æй.
Гъ. Цæмæй гогойни хузæ хуæздæр базонæн, уой туххæй,
цæмæй конд æй, циуавæр æрмæгæй, уомæ гъæуама
æркæсæн.
Æргъæй конд æй æви æрхийæй?
С. Æрхийæй.
Гъ. Зæгъайтæ, хуæнхбæсти æргъин нæ, фал æрхи
гогойнитæй цæмæн пайда кодтонцæ?
С. Æргъæй конд гогойнæ тæсссонд æй, сæттагæ, æрхин ба
– федар, ку æрхауа, уæддæр нæ басæтдзæй.
Гъ. Айæ рагон гогойнæ æй. Уæди рæстæги тукæнтти нæма
адтæй рæсугъд дзаумæуттæ.
Нæ гогойнæ зæронд æй, æрттевгæ дæр нæ кæнуй.
Ниххæфтитæ æй æма еуæй-еу рауæнти кæрдæгхуз æй, иннæ
рауæнти ба – мора фæлгъузтæ. Цал æма цал адæймагей къохти адтæй, цалей æдонуг басаста сæрдигон тæвдæ бæнтти?
Кæсайтæ, кæмидæрти фæттастæй. Кæд зæронд æй, уæддæр
нин хъазар æй. Нæ фиддæлти дзаманæй нин æ хæццæ рахаста цидæр дессаги истори, сосæгдзийнадæ …
Хузæ ку кæнайтæ, уæд гъæуама уæ зæрдæбæл дарайтæ, ка
æй исаразта, уой дæр, æма си ка пайда кодта, уони дæр æма
уотемæй æвзарайтæ хуарæнти хузтæ. Нæуæг туккæнтти ес
рæсугъд, æрттевагæ гогойнитæ, фал си уодтæ нæййес. Мах
гогойнæ ба цæхæн æй?
С. Федауцæ æма сæрустур. Ес ин зæрдæхæлар уодигъæдæ.
Гъ. Нæ рæзæ æма халартæн дæр уодтæ ес.
Æркæсайтæ, аци фæткъутæ (помидортæ, цилауитæ) куд
æрттевунцæ, раст цума сæ медбилти ходунцæ, фæндуй сæ,
цæмæй син сæ адæ базонæн.
Сабийтæн байуарун фæткъуй, помидори кенæ кæрдтуй
фæйнæ карсти.
48

Гъ. Сабийтæ, сумах хъæбæр рæсугъд натюрморттæ
искодтайтæ,
фæййидтайтæ
зундгонд
хузгæнгути
натюрморттæ. Ци базудтайтæ нæуæгæй?
С. Хузгæнгутæ алкæддæр сæ хузтæн радтунцæ нæмттæ.
Аллихузон натюрморттæн – аллихузон нæмттæ.
Гъ. Гъæйдæ, мадта мах дæр нæ натюрморттæн æргъуди
кæнæн нæмттæ æма нæ зæрдæмæ хъæбæрдæр ци ном
фæццæуа, уой равзардзинан нæ натюрмортæн.
Сабийтæн, сæ куститæн нæмттæ гъудигæнгæй, ирæзуй
сæ исфæлдистадон æма ассоциативон гъудикæнунадæ.
Нæмттæ гъæуама сæ «уодигъæдæмæ» (характермæ)
гæсгæ хæстæг уонцæ натюрморти фæлгонцмæ.
С. Фæззæги лæвæрттæ. Рæдау фæззæг. Фæззæги бæрæгбон.
Гогойнæ æма наси натюрморт.
Гъ. Нур ба аци нæмттæй равзаретæ, уæ зæрдæмæ
хъæбæрдæр каци фæццудæй, уой.
Сабийти дзуæппитæ.
Е устур агъаз уодзæй гъонбæлгæнæгæн æ кусти. Сабийтæмæ
исæвзурун кæндзæй æхсицгон æнкъарæнтæ æма игъæлдзæг
зæрди уагæ, сæхе банкъардзæнцæ уæгъдебарæ кусти, е æй
хъæбæр æхсицгон.
11–12-аг ахури усмитæ
Еумæйæг темæ: «Фæззæг»
Темæ: «Фæззæг мæ горæти». Зæрди æрæфтудмæ гæсгæ
хузæ кæнун.
Нисан: – Радзубанди кæнун фæззæги минеугути туххæй,
фæззигон горæт (кæми цæрис, еци бунат) куд æййевуй,
уой туххæй.
– Ирæзун кæнун итигъдадон гъудикæнунадæ –
горæти асæ лæдæрун, уæдта сабийти метафорон
гъудикæнунадæ – сæ бон куд уа æрдзи медæгæ сорæт
фæлгонц уинун.
– Гъонбæл сæмæ кæнун уарзондзийнадæ сæ горæтмæ,
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кæми цæрунцæ, еци рауæнмæ æ поэтикон уаг æма ин
æ æййевгæ æнкъарæнтæ лæдæрун.
Аййевадон – ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Бæлæстæ æма хæдзæртти хузтæ кæнуни зонундзийнæдтæ
фæлтæрун. Бавзарун цалдæр хæдзари бабæттун гъæунг,
тургъæ кенæ донибилæй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Æрдзон хуарæнти хузтæ феппайун.
Фæззигон хуарæнти гъар гæмма æртасун – урухдæр кæнун
сабийти зонундзийнæдтæ гъар фæлгъузти туххæй. Хуарæнти
фæрци фæззигон горæти æнкъарæнти уагæ бавдесун.
3. Композици.
Тъафæбæл искæнун горæти пейзаж (горæти уарзондæр
рауæн) фæззигон æнкъарæн-уаги хæццæ.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь.
Хузфинст: хузæкæнунадон.
Хузæкæнунади уагæ – цалдæр хæдзарæй (гъæунгей) æма
бæласей схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: горæти хузтæ (хузиститæ).
Проспект, парк, Терки билгæрон, горæти панорамæ
хуæнхти хæццæ. Алли анзи афони æвдист горæти хузтæ
(хузиститæ). Фæззигон æрдзи хузгин хузтæ (хузиститæ).
Æхсæйвон горæти хузтæ. Аллихузон бæлæсти рæсугъд
сифтæ (тæгæр, субалот, толдзæ, сосхъæдæ, бæрзæ æма
æнд).
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи гуашь, палитрæ,
цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес æма устур), банки дон,
къохтæсæрфæн.
11-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, æрæги мах адтан нæ бæсти сайраг горæт
Мæскуй. Уæ зæрдæмæ фæццудæй нæ балци?
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Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма нур мах еске Иристонмæ иуазæгуати æрбахонун
ку фæндæуа нæ республики сæйраг горæт …
С. Дзæуæгигъæумæ.
Кæд рæвдауæндонæ Дзæуæгигъæуи нæй, уæд син се ’ргом
æздахун гъæуй, равдауондони бунатмæ.
Гъ. Иуазгутæ æрбахонгæй син нæ горæти туххæй ци радзордзинан?
С. Нæ горæт хъæбæр рæсугъд æй. Цæруй си, иуазæгбæл
æхцул ка æй, уæхæн адæн.
Гъ. Нæ горæти рæсугъдæй ци ес? Уæ зæрдæмæ си ци цæуй?
С. Ес си берæ рæсугъд азгъунститæ, гъæунгтæ, проспекттæ,
фæзтæ, парктæ, аллейтæ.
Гъонбæлгæнæг горæти хузтæ æвдесуй.
Гъ. Хъæбæр хуарз. Ци ма си цæуй уæ зæрдæмæ?
С. Хъæбæр хуарз. Ци ма си цæуй уæ зæрдæмæ?
С. Нæ зæрдæмæ цæуй, хуæнхтæ нæмæ ке зиннунцæ, е.
Идардмæ рæсугъд зиннунцæ.
Гъонбæлгæнæг авдесуй горæти хузтæ хуæнхти хæццæ.
Гъ. Раст айтæ, Дзæуæгигъæумæ зиннунцæ Кавкази уорссæр хуæнхтæ. Ауæхæн рæсугъддзийнадæ алли
горæти нæ фæййиндзæй адæймаг! Гъе, уомæ гæсгæ нæмæ
æрцæуй берæ туристтæ æма иуазгутæ æндæр бæститæ æма
горæттæй. Ци ма зæгъун æнгъезуй никкидæр?
С. Ес нæмæ цæугæдон Терк, цæуй бæрзонд хуæнхтæй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, Терки билæбæл æвæрд, горæти
хузтæ.
Гъ. Нæ горæт лæууй Терки рахес æма галеу билгæрæнтти,
етæ еугонд æнцæ рæсугъд хедтæй.
Сабийтæ, гъæйдæ ацибон нæ горæт Дзæуæгигъæуи хузæ
искæнæн. Уæ хузтæ равдесдзинайтæ, иуазæгуати уæ
æрхонун ке фæндуй, уонæмæ. Етæ фæййиндзæнцæ, нæ
горæт ци дессаги рæсугъд æй, уой æма нæмæ æнæмæнгæ
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æрбацæудзæнцæ. Мах цæрæн нæхе горæти æма æй берæ
уарзæн, уомæн æма алкæддæр аллихузон æма рæсугъд
фæууй. Бонæ дæр, хори тунти рохсмæ, æма æхсæвæ дæр …
Æма æхсæвæ ба цæмæй рæсугъд æй?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æхсæвигон горæти хузиститæ.
С. Æхсæвæ нæ горæт аллихузон рохситæй цæхæртæ
фæккалуй.
Гъ. Рæсугъд æй анзи алли афони дæр!
Нуртæккæ ба циуавæр æнзи афонæ æй?
С. Фæззæг.
Гъ. Фæззæги нæ горæт куд раййивта? Фендæрхузон æй?
Хуæрз æрæги дæр ма цъæх-цъæхид дардта.
С. Нæ горæт фæййирддæр æма хузгиндæр æй.
Сæрдигон бæлæсти сифтæ кæрдæгхуз æдтæнцæ, нур
ба аллихузæнттæ æнцæ. Уомæ гæсгæ нæ горæт иссæй
хуæрзарæзт æма бæрæгбонхуз.
Гъ. Раст цума кадæр æрбацудæй æма бæлæстæ аллихузон
рæсугъд хуарæнтæй ниххурста! Цумæ сæ ка ниххурста?
Еци хузгæнæг кæ æй?
С. Е фæззæг æй.
Гъ. Мадта нин зумæг дæр нæ горæти хузæ раййевдзæй, æ
зумæгон пейзажи хузæ ин искæндзæй. Æма уалдзæги ба
горæт раййевдзæнæй?
Гъонбæлгæнæг авдесуй уалдзигон горæти хузтæ.
С. Горæтæн æ хæдзæрттæ, гъæунгтæ, тургъитæ æма парктæ
атемæй байзайдзæнцæ, фал бæстæ деденæг ракалдзæй:
деденгутæ æма рæзæ бæлæстæ дзæгæрæг рафтаудзæнцæ.
Уалдзигон хор ба æ сугъзæрийнæ тунтæй ниррохс кæндзæй
нæ горæт.
Гъ. Æрдзæ раййевдзæй æма горæти хузæ дæр æ хæццæ
раййевдзæй. Æма бабæй уалдзæг дæр æхе хуарæнтæй
хуардзæй горæт? Куд кæсæн, уотемæй анзи цуппар афони
дæр хузгæнгутæ æнцæ. Кæрæдзей хæццæ ерис кæнунцæ,
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ка æй рæсугъддæр искæндзæй. Алкæмæ дæр си ес ахе
уарзондæр хуарæнти хузтæ.
Æркæсæн сæмæ.
Гъонбæлгæнæг идарддæр æвдесуй горæти хузтæхузиститæ, æрмæст сабийти гъос лæмбунæг æрдаруй
хуарæнти хузтæмæ.
С. Зумæгон метæн берæ фæлгъузтæ ес: уорс, æрттевагæ,
цæхæркалгæ; арв æма ехæн ба – æрвхуз, фæлорс æрвхузкæрдæгхуз; зумæгон хорæн ба – фæлорс бор; бæгънæг
бæлæстæн – æнкъард, тар хузтæ.
Гъ. Уалдзæг ба циуавæр хузтæ уарзуй?
С. Фæлорс, рæвдаугæ хузтæ: уалдзигон деденгутæн –
фæлорс сурх, бор æма фæлорс æрвхуз; уалдзигон арвæн –
ирд æрвхуз; уалдзигон ирд хорæн – сугъзæрийнæхуз.
Гъ. Сæрдæ ба?
С. Сæрдигон кæрдæгхуз хуарæнти æхсæн фæззиннунцæ
рæзæ æма деденгути ирд, игъæлдзæг хуæрæнти хузтæ.
Сæрди еугур хуарæнтæ дæр фæййинæн ес Сослани æндури.
Гъ. Нуртæккæ фæззæг æй æма, уомæ гæсгæ, фæззигон
горæти хузæ кæндзинан. Фæззæг нин циуавæр хуарæнтæ
æрбахаста, уомæ æркæсæн. Циуавæр хузтæ уарзуй? Фарæ
фæззигон æрдзи хузæ кодтан.
Кæсæ астæуккаг къуари 5-аг ахури усмæмæ.
Гъ. Фæззæгæн æ аци афонæ куд хуннуй?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй фæззигон æрдзи рæсугъд хузтæ.
С. Сугъзæрийнæ фæззæг. Бæлæсти сифтæ фæббор æнцæ
æма хормæ сугъзæрийнау æрттевунцæ.
Гъ. Куд уинæн, уотемæй фæззæги сæйрагдæр хуарæни
хузтæ æнцæ …
С. Сугъзæрийнæхуз, бор, сурх, фæлорс, сурх, мора.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Райсетæ цъæпотæ æма фæззигон горæти
хузæ кæнæн. Цæмæй райдайдзинан?
С. Хæдзæрттæй.
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Гъ. Хузæ кæнæн. Горæти еу кенæ дууæ-æртæ хæдзари ку
уа, уæд е горæт уодзæй?
С. Горæти гъæуама берæ хæдзæрттæ уа, æнæгъæнæ
гъæунгтæ, хъæбæр берæ гъæунгтæ!
Гъ. Æнæгъæнæ горæт тъафæбæл, гъай-гъай, нæ бацæудзæй.
Алкедæр уи исхузæ кæнæд, нæ горæти рауæнтæй æ
зæрдæмæ хъæбæрдæр ка цæуй, уой: хæдзæрттæ кæнун
зонетæ æма сæ рæсугъд исхузæ кæнетæ.
Хæдзарæн циуавæр сæйраг хæйттæ ес?
Кæсæ кæстæр къуари 20-аг ахури усмæмæ.
С. Фæрстæ, къæрæзгитæ æма сæр. Цал уæладзугон æй, уой.
Равдесун ма гъæуй дуар æма хæдзари номер дæр.
Гъ. Хъæбæр хуарз. Хæдзæрттæ гъæуама аллихузæнттæ
уонцæ: бæрзонд – берæуæладзугонтæ æма минкъийтæ.
С. Нæ горæти хæдзæртти хузæн.
Гъ. Уæ хузти идардмæ хуæнхтæ дæр бавдесетæ. Горæти
гъæунгти ба исхузæ кæнетæ берæ бæлæстæ сугъзæрийнæ
дарæсти. Бæлæстæ куд хузæ гæнгæ æнцæ, е уи нæ феронх
æй?
Кæсæ кæстæр къуари 6-аг ахури усмæмæ.
С. Фиццаг бæласи зæнгæ искæнун гъæуй, уой фæсте ба –
минкъий къалеутæ, аллихузон, фæззигон сифти хæццæ.
Гъ. Думгæ ку радумуй, уæд сифтæ бæлæстæй æрхаунцæ
æма дони хъумти минкъий наути хузæн фæццæунцæ.
Алли рауæн дæр – нæдтæбæл, зæнхæбæл, кæрдæги дæр
сифтæ фæууй. Сабийтæ сæ фæзи æрæмбурд кæнунцæ,
гъæунгтæсæрфæг ба сæ ниссæрфуй надæй æма уони хузтæ
дæр уæ бон æй искæнун.
12-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, фæззæги туххæй идарддæр дзордзинан.
Айразмæ ахури усми ци кустан?
С. Мах дзурдтан фæззæги æууæлтæ æма минеугути туххæй.
Хузæ кодтан фæззигон горæт.
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Гъ. Алкедæр ке зонуй, уæхæн минеугутæ ес фæззæгæн. Фал
алли адæймагмæ дæр ахе цæстингас ес фæззæгмæ, алкедæр
си, æхемæ гæсгæ, бафепбайуй сæйрагдæр минеугутæ æма
æууæлтæ. Гъæуи цæрæг бафепбайдзæй, тиллæг ке исцæттæ
æй æма ин афонæ æй …
С. Будури халсартæ æмбурд кæнун. Хуасæ кæрдун, уæдта
зумæгмæ цæттæ кæнун.
Гъ. Нæ горæти гъæунгти кæдзосдзийнадæмæ ка кæсуй,
е бафепбайдзæй, æ куст зингæ ке фæффулдæр æй, уой.
Цæмæ?
С. Гъæунгтæ æмæ тургъити ци сифтæ æрæгъзалдæй, уони
æфснайун гъæуй.
Гъ. Маддæлтæ ба бафепбайдзæнцæ рæстæг фæууазалдæр
æй, уæдта сæрди дæргъци сæ сабийтæ зингæ фæуустурдæр
æнцæ æма син нур гъæуй гъар хæлæфтæ æма курæттæ
æлхæнун.
Сабийтæ, хузæгæнгæй мах арæх нæ зæрди æрæфтауæн музыкантти. Рагъуди кæнайтæ, цума музыкант ба фæззæги
ци бафепбайдзæй? Музыкант æ гъос хъæбæрдæр цæмæ
æрдардзæй, цæмæй æй уой фæсте æ музыки равдеса?
С. Музыкант бафепбайдзæй аллихузон зæлтæ.
Гъ. Циуавæртæ?
С. Бæлæсти сифти сур-сур. Къæвдай унæр.
Гъ. Къæвдай æртæхтæ фæззæги арæхдæр фæххуайунцæ
къæразги авгæ.
Музыкант, æнæмæнгæ, игъоссæй æма æ зæрдæбæл
бадардзæй бæлæсти къæс-къæс æма фæззигон уазал дунги
ниуд.
С. Музыкант игъоссæй цъеути зарунмæ дæр.
Гъ. Фæззæги цъеутæ сæ цъæхснаг гъæлæстæй игъæлдзæг
зартæ нæбал фæззарунцæ. Цума куд фæззарунцæ?
С. Мæтъæл, æрхæндæг æма æнкъард.
Гъ. Ауæхæн зартæ цъеутæ фæззарунцæ, сæхе гъар
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бæстæмæ ку фæццæттæ кæнунцæ, уæд. Етæ сæ зардæй
фæззæгъунцæ хуæрзбон Дзæуæгигъæуæн. Гъар бæсти
фæййервæздзæнæнцæ уазалтæй æма бабæй уалдзæги
æрбаздæхдзæнцæ сæхе бунæттæмæ, сæ уарзон Иристонмæ.
Гъе, уотæ адæймаг дæр, æндæр бæститæбæл æрзелгæй
æма син сæ рæсугъдзийнадæ фæййингæй, æнæмæнгæ
æрæздæхуй фæстæмæ æ Райгурæн бæстæмæ, æ уарзон
горæтмæ, æ тургъæмæ, æ фиди къæсмæ. Сабийтæ, хузгæнæг
ба фæззæги циуавæр минеугутæ бафепбайуй?
Сæйрагдæр имæ ци кæсуй?
С. Хузгæнæг фæййинуй æма бафепбайуй фæззигон æрдзи
рæсугъддзийнадæ, æ хуарæнти хузтæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй фæззигон рæсугъд æрдзи хузтæ.
Гъ. Раст загътайтæ, хузгæнæгæн фæззæги сæйрагдæр
минеугутæ æнцæ æ аллихузон хуарæнти хузтæ. Ацибон мах
дæр нæ горæтмæ хузгæнæги цæстæй кæсдзинан. Еу хатт
ма æркæсæн, нæ алфæнбулай æрдзæ æхе фæззæги куд раййивта, уомæ. Арв бунтондæр ницъцъæх æй уæдта ниййирд!
Фæззигон сугъзæрийнæхуз сифтæ, муркъæ æма тæкъузги
ирд гаганæмгути хæццæ рæсугъд федаунцæ. Уæлдæфи, раст
цума кафгæ кæнунцæ, уоййау зелдогъ кæнунцæ бæласæй
хауæг аллихузон сифтæ. Сифтæбæл цæугæй, нæ къæхти
буни уайтагъд сæ сир-сир исигъусуй. Сабийтæ, сифтæ
къæхти буни сир-сир ку фæккæнунцæ, е уи ке зæрдæмæ
цæуй? Бæласæй хауæг сифтæ ахæссун ба уи ка уарзуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъазунæй ци фæззигон сифтæ æрбахастан, уони
æрæвæрдзинæн, цæмæй сæмæ еума хатт æркæсайтæ,
фæййинайтæ син сæ фæлгъузтæ, банкъарайтæ син син сæ
тæф, сæ хузтæ искæнуни размæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй аллихузон бæлæсти фæззигон
рæсугъд сифтæ. Сабийтæ син кæсунцæ сæ конд æма сæ
хуарæни хузтæмæ.
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Гъ. Сабийтæ, ци зæгъдзинайтæ сифти туххæй.
С. Сæ конд æма хузтæ аллихузæнттæ æнцæ.
Гъ. Алли бæласæн дæр ес æхе сифти конд, уомæ гæсгæ
базонæн ес, бæласæ циуавæр æй, уой, уингæ ’й ку нæ
кæнæн, уæддæр. Аллихузон бæлæстæн фæззæг сæ сифти
хуарæнтæ дæр фæйнæхузти æййевунцæ. Хузгæнæги зæрдæ
ауæхæн рæсугъд хузтæй барохс уй.
Æркæсæн сифтæмæ. Атæ æнцæ бæрзæ бæласи сифтæ.
Цæхæнттæ æнцæ?
С. Бортæ, минкъий æртæкъумонти хузæн.
Гъ. Атæ ба æнцæ тæгæр бæласи сифтæ. Цæй хузæн æнцæ?
С. Армитъæпæни хузæн, сурх-борбун æстъалути хузæн.
Гъ. Аци сурх-мора сифтæ толдзи æнцæ, атæ ба – сосхъæди
сифтæ.
С. Сосхъæди сифтæ ба минкъий бор зæрдити хузæн æнцæ.
Гъ. Æркæсайтæ, тæккæ устурдæр æма аййевдæр ба си
кæцитæ æнцæ?
С. Етæ субалотти сифтæ æнцæ. Махæн нæ хæдзари рази субалот бæласæ ирæзуй. Ес ибæл устур бор сифтæ сурх æма
кæрдæгхуз хæнхити хæццæ. Бакастæй ба веерти хузæн æнцæ.
Гъ. Сифтæмæ æркастан, нур ба афонæ æй хузтæ кæронмæ
искæнунмæ. Айразмæ хæдзæртти хузтæ искодтан, ацибон
ба ма сæмæ фæззигон бæлæсти хузтæ, хуæнхтæ æма арв
бафтаудзинан.
Сабийтæ æнæ гъонбæлгæнæги анхосæй, хебæраги хузæ
кæнунцæ, палитрæй пайда кæнгæй, æвзарунцæ гъар
гамми хуарæнти хузтæй. Архайунцæ фæззигон æрдзи
рæсугъддзийнадæ сæ хуарæнти фæрци бавдесунбæл.
Гъ. Сабийтæ, мах хузæ кодтан нæ горæти пейзаж. Нæ
горæтмæ æндæрхузон цæстæй ракæсунмæ нин фенхус
кодтонцæ æрдзон хузгæнгутæ – анзи цуппæр афони. Сумах
ба, куд минкъий хузгæнгутæ, уотæ уарзетæ горæти аллихузон æрдзон аййивтити уагæ?
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Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Асæст бони горæт дæр мах хæццæ æнкъард фæккæнуй,
уазал ку фæууй уæдта æхе метæй нимбæрзуй, уалдзæги
ба – гоцгæнагæ мæргъти æртахтбæл фæццийнæ кæнуй,
сæрдигон гъар къæвдатæй æхе нихснуй, нæуæг хæдзæрттæ,
парктæ æма деденгутæй æхе исфæлундуй. Адамæн
æхцæуæн æй сæ горæти цæрун, уомæн æма ин æ алли къум
дæр зонунцæ. Сабийтæ, нæ горæт нæ цæбæл ахур кæнуй?
С.
Рæсугъддзийнадæбæл.
Горæти
уогæй
гъæуй
алфамбулаймæ лæмбунæг кæсун, æрдзонхузгæнæгмæ
гæсгæ, ахур кæнун, хуарæни хузтæ æма фæлгъузтæ æвзарун
уæдта рæсугъд пейзажтæ кæнунбæл. Багъуди кæнун,
тæккæ рæсугъддæр æма цæмæ дессагдæр рауæнтæ æма син
уой фæсте ба сæ хузтæ искæнун.
13–14-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Зайæгойти дуйне»
Темæ: «Сосæггонд гъæдæ». Феппайд æма нæуæгæй ци
фегъустæуа, уой бундори уæгбал хузæ кæнун.
Нисан: – Сабийти базонгæ кæнун, гъæди ци аллихузон
зайæгойтæ зайуй, уони (хузти) хæццæ.
–
Ирæзун
кæнун
сабийти
гъосдарунадæ,
феппайундзийнадæ æма æримисунадæ.
– Гъонбæл сæ кæнун уодæгас æрдзæмæ цæмæдес
унбæл æма ибæл куд ауодонцæ.
Аййевадон – ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Сабийти ахур кæнун аллихузон зайæгойти хузтæ кæнун –
бæлæстæ, къотæртæ, кæрдæгутæ æма æнд. Сæ асæ, æрдзон
аййевдзийнадæ æма тасунадæ (пластикæ) бавдесунбæл
байархайун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Кæрдæгхуз хуарæни аллихузон фæлгъузтæй пайда кæнгæй,
бавдесун зайæгойти пейзажи рæсугъдзийнадæ æма сатæг.
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3. Комопозици.
Тъафæбæл бавдесун берæ хехгун æма сифгун бæлæстæ
– гъæдæ. Гъæди фæлгонц ирддæрæй бавдесунмæ композици фæгъгъæздугдæр кæнун мæргътæ, цæрæгойтæ кенæ
æргъæутти персонажти хузтæй.
Косæн фæразнитæ: гуашь.
Хузфинст: хузæкæнунадон. Хузæкæнунади уагæ – гъæди
цæргути бæлæсти æма æндæр зайæгойти схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: сабийти иллюстрацигонд киунугутæ.
Хузтæ (хузиститæ): гъæдæ, хуæнхтæ, хехгун æма сифгун
бæлæсти гъæдæй æмбæрзт хуæнхтæ. Назуй къадо æма аллихузон бæлæсти сифтæ. Æхсæртæ, гуркъотæ, æнгозтæ
æма бæлæсти муггæгтæ цетени. Муркъи къалеу. Аллихузон гъæддаг гагарæзи хузтæ (дзæдурæ, муркъæ, лискъæф,
нинæгъ æма æнд), æма гуделтæ (муляжтæй испайда кæнун
æнгъезуй). Цъеути зард æма гъæди унæри фонограммæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи гуашь, палитрæ, цъæпотæ
(минкъий æма рæстæмбес), банки дон къохтæсæрфæн.
Рагагъонмæ куст
Сабийтæн фæййинун кæнун, æрдзæ аллихузон зайæгойтæй
куд гъæздуг æй, уой. Гъазуни рæстæг æрæмбурд кæнун
гуркъотæ, субалоттæ, æнгозтæ; аллихузон бæлæсти
муггæгтæ: сосхъæди, тæгæри, фæури æма æнд.
13-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, а фæстаг рæстæги мах берæ аргъæуттæ бакастан! Ци берæ киунугутæ ес не ’стъолæбæл. Берети си
дзæбæх зонетæ, æвæдзи. Фулдæр ци аргъæуттæ уарзетæ,
уони ранимайайтæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, сабийтæ ке зонунцæ, уæхæн иллюстрацити хæццæ киунугутæ. Киунугутæ рагацау равзаруй, цæмæй аргъæутти архайд гъæди цæуа. Сабийтæ
аргъæутти нæмттæ дзорунцæ.
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С. Маша и медведь, Красная шапочка, Волк и семеро козлят. Три медведя. Три поросенка. Теремок æма æнд.
Гъ. Сабийтæ, сурх ходæ кизги туххæй аргъауи архайд
кæми цæуй?
С. Гъæди.
Гъ. Æртæ арсей туххæй аргъауи ба?
Æртæ хъибилæй туххæй ба?
С. Етæ дæр гъæди.
Гъ. Ци аргъæуттæ ранимадтайтæ, уонæми архайд гъæди
цæуй. Кай зонуй, æма ма ауæхæн аргъæуттæ зонетæ.
Сабийтæ ма ранимайунцæ аргъæуттæ.
Гъ. Куд уинетæ, уотемæй гъæдæ æма гъæди цæргути
туххæй берæ аргъæуттæ ес. Адæймаг æ хумæ кенæ
дзæхæрадонæ куд хуарз фæззонуй, уотæ хуарз нæ зонуй
гъæдæ. Хумæ æма дзæхæрадонæ имæ æнцæ хæстæг, ниссадзуй си халсартæ æма сæмæ зелуй. Гъæдæ ба адæймаги
цæрæнуатæй идард æй, аллибон æй нæ уинуй. Ефстагмæ
адæн цæунцæ гъæдæмæ. Цæмæ?
С. Æхсæртæ, гуделтæ æма гагарæзæ æмбурд кæнунмæ.
Согтæ кенæ хуасийнæ кæрдæгутæмæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй тар гъæди хузтæ. Азæлуй «гъæди
унæр»-и фонограммæ.
Гъ. Гъæдæ хъæбæр устур ке æй, уомæ гæсгæ ибæл æрзелæн
нæййес. Нæдтæ си нæййе, фал си ес, сирдтæ æма ефстаг цæугутæ ке искодтонцæ, уæхæн къахнæдтæ. Гъæди
фæдздзæгъæл ун æнцон æй. Зайуй си хъæбæр устур æма
бæрзонд бæлæстæ. Бæлæстæ кæрæдземæ уотæ хæстæг
æнцæ æма си еуæй-еу рауæнти хори тунтæ дæр нæ хезунцæ.
Гъæдæ æй гъæддаг æрдзи хай, кæнуй æхе сосæг цард. Уомæ
гæсгæ си циуавæр мæргътæ æма цæрæгойтæ цæруй?
С. Гъæди цæруй гъæддаг сирдтæ æма гъæддаг цъеутæ.
Гъ. Байгъосæн цъеути рæсугъд зармæ.
Игъусуй «цъеути зар»-и фонограммæ».
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Гъ. Гъæдæмæ берæ сосæгдзийнæдтæ римæхст ес. Уомæ
гæсгæ, адæн гъуди кодтонцæ, цумæ гъæди астæу дессаги æнахур æма цæмæдессаг цаутæ æрцæуй. Уомæ
гæсгæ, æргъуди кæниуонцæ аллихузон тауæрæхътæ
æма аргъæуттæ. Æруагæс си кодта, гъæди медæгæ ма
цæрæгойтæй уæлдай гъæддаг адæн дæр ке цæруй, е.
Дзурдтонцæ сæбæл сæ аргъæутти. Цумаæ еци цæргутæ ка
æнцæ? Уæ зæрди сæ æрæфтауайтæ.
С. Къæсибадæг уосæ «Леший», «Старичок-лесовичек».
Гъ. Æма уæд цадитæ æма цъифдзæстити ба ка цардæй?
С. Кикиморæ, донбеттир (водяной).
Гъ. Æма уæд гъæдæ ци æй?
С. Е æй гъæддаг æрдзæ. Берæ аллихузон бæлæстæ кæми
зайуй, уæхæн рауæн.
Гъ. Ранимайайтæ, циуавæр бæлæстæ си зайуй.
С. Назу, нæзи, толдзæ, бæрзæ, гæди æма æндæртæ.
Гъ. Айразмæ, ахури рæстæги кæстан аллихузон бæлæсти
сифтæмæ æма сæ кæрæдземæй æртасун зонæн.
Кæсæн хестæр къуари 12-аг ахури усмæмæ.
Гъ. Еу хатт ма бæлæстæмæ дæр æма сифтæмæ дæр
æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй аллихузон сифгун бæлæсти хузтæ,
цæмæй сæ сабийтæ хуæздæр багъуди кæнонцæ (нарæг
бæрзитæ, федæр толдзитæ, хуæрзконд гæди бæлæстæ æма
æнд., æма син сæ сифтæ æвдесуй).
Гъ. Сифтæ ци бæлæстæбæл зайуй, етæ куд хуннунцæ?
С. Сифгун бæлæстæ.
Гъ. Аухæн бæлæстæй гъæдæ ба куд хуннуй?
С. Сифгун гъæдæ.
Гъ. Гъæди арæх фæййинæн ес, сифти бæсти минкъий кæрдæгхуз содзинттæ кæбæл зайуй, уæхæн
бæлæстæ. Гъæйдæ, æркæсæн æма бавналæн нæзий циргъ
содзинттæгун къалеумæ.
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Гъонбæлгæнæг æвдесуй хехгун бæлæсти хузтæ æма нæзий
къалеу. Сабийтæ ин æ содзинттæмæ æвналунцæ, æ тæфмæ
ба – æсмотунцæ.
Гъ. Гъæди тæф уæмæ гъаруй? Назу æма нæзибæл сифтæ
нæ зайуй. Ес сæбæл хехтæ æма уомæ гæсгæ хуннунцæ …
С. Хехгун. Гъæдæ ба – хехгун (къозæ) гъæдæ.
Гъ. Фæууй хæлæмулæ гъæдæ дæр, уоми аллихузон
бæлæстæ зайуй. Циуавæртæ?
С. Сифгун æма хехгун бæлæстæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæди айдагъдæр бæлæстæ зайуй? Бæлæстæй
уæлдæй ма си ци фæййинун æнгъезуй?
С. Къотæртæ æма аллихузон кæрдæгутæ. Гуделтæ,
гагарæзæ, гъæддаг деденгутæ.
Гъ. Раст загътайтæ! Куд зундгин æма алци зонæг
айтæ! Уинетæ, гъæдæ зайæгойтæй ци гъæздуг æй!
Цидæриддæр ранимадтайтæ, етæ еугурæйдæр зæнхæй
исæвзурунцæ,хунгæ ба кæнунцæ? …
С. Зайæгойти дуйне.
Гъ. Еци аллихузон гъæддаг зайæгойтæн гъæуама ацибон
сæ хузтæ искæнæн. Цæмæй райдайæн?
С. Бæлæстæй, уомæн æма етæ сæ еугуремæй устурдæр
æнцæ.
Гъ. Райсетæ цъæпотæ æма райдайæн гъæди хузæ кæнун.
Цуавæр хуарæнтæй пайда кæндзинан ацибон?
С. Кæрдæгхуз æма мора.
Гъ. Циуавæр бæлæстæ хузæ кæндзинан? Цæмæй гъæди
хузæ рауайа, уой туххæй нæ цал бæласей хузтæ искæнун
гъæуй? Еу? Дууæ? Æртæ?
С. Хъæбæр бæрзонд æма берæ бæлæсти хузтæ искæндзинан
– толдзи, бæрзи, назуй æма æнд.
Гъ. Бæлæсти хузтæ кодтан, зонетæ,куд кæнгæ æнцæ, уой.
Кæсæ астæуккаг къуари 5-аг ахури усмæмæ.
Гъ. Назути хузтæ дæр кодтан, гъуди ма кæнетæ?
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С. Нæуæг æнзи хузæ ку кодтан, уæд назуй хузæ искодтан
гъазæнти хæццæ.
Кæсæ кæстæр къуари 14-аг ахури усмæмæ.
Гъ. Сабийтæ, æма махмæ Иристони гъæдтæ ес?
С. Уо. Хонхи ку адтан, уæд ма гъæди къозотæ) дæр
æрæмбурд кодтан.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хуæнхти хузтæ, сабийти гъос ба
æрдаруй гъæдæй æмбæрзт хуæнхти фæхстæмæ.
Гъ. Иристони гъæдтæ зайунцæ хуæнхти дæр æма
хуæнхрæбунти дæр. Доргун къæдзæхтæ æма æносон
цъететæбæл дæр фæййинæн ес гъæдæ?
С. Нæгъ. Гъæдæ зайуй ниллæгдæр хуæнхтæбæл.
Гъ. Исхузæ кæнтæ, хуæнхти ка зайуй, уæхæн гъæдæ, е ба
бæрæг уа Кавкази æрдзи хузæ ке кæнетæ, е.
14-аг ахури усмæ
Гъ. Сабийтæ, айразмæ мах дзурдтан зайæгойти туххæй.
Гъæди хузæ искодтан. Цæмæн искодтан гъæди хузæ?
С. Уомæн æма гъæди зайуй берæ аллихузон зайæгойтæ.
Гъ. Зæгъайтæ, циуавæртæ?
С. Бæлæстæ, къотæртæ, деденгутæ, кæрдæгутæ, гуделтæ.
Гъ. Адæймаг æ дзæхæрадони æма хуми ниссадзуй, цæхæн
бæлæстæ, халсартæ æма æй деденгутæ фæндуй, уæхæнттæ.
Парктæ æма гъæунгти ци деденгути зайуй, уони дæр адæн
ниссагътонцæ.
Фал гъæди ци аллихузон зайæгойтæ зайуй, уони ба ка ниссадзуй?
Куд зайуй гъæдæ?
С. Гъæдæ æхуæдæг зайуй.
Гъ. Æцæгæйдæр, æрдзæ уотæ конд æй, æма зайæгойтæ
сæхуæдтæ сæхе ниссадзунцæ.
Кæсæ кæстæр къуари 6-аг ахури усмæмæ.
Гъ. Фæззæги зайæгойтæн сæ рæзæ уæдтаæ сæ рæзи медæгæ
æ муггæгтæ (нæфтæ) исрæгъæд æма исцæттæ унцæ. Хех63

гун бæлæстæн мæнæ ауæхæнттæ. Гъæйдæ, æркæсæн сæмæ.
Базудтайтæ сæ?
Гъомбалгæнæг цетенæй исесуй аллихузон (формæ æма
асæй) гуркъотæ æма сæ сабийтæмæ æвдесуй.
С. Етæ гуркъотæ æнцæ.
Гъ. Гуркъотæн сæ хæрви æхсæнти æнцæ сæ муггæгтæ.
Гъонбæлгæнæг цетенæй исесуй æндæр бæлæсти рæзæ æма
муггæгтæ, сабийтæ сæхуæдтæ ке æрæмбурд кодтонцæ,
уæхæнттæ дæр.
Гъ. Толдзæ, субалот æма æнгозæн сæ муггæгтæ устуртæ
æнцæ, фæруæ æма тæгæр бæлæстæн ба-листæгутæ.
Æркæсайтæ сæмæ.
Сабийтæ сæ къохтæй æвналунцæ гуркъотæ æма
муггæгтæмæ, дзорунцæ син сæ нæмттæ æма си æмæстæ
равзарунцæ.
С. Айæ субалот æй, айæ ба – æнгозæ, атæ ба – гуркъотæ.
Гуркъотæ минкъий ходæгун лæгти хузæн æнцæ. Атæ тæгæр
бæласи муггæгтæ æнцæ, вертолетти хузæн тæхун зонунцæ.
Гъ. Гагарæзи медæгæ дæр фæууй муггæгтæ, хъæбæр минкъий муггæгтæ. Хуæргæй сæ адæймаг балæдæруй. Фæззæги
дунгæ бæлæсти сифтæ муггæгти хæццæ фæйнердæмæ
ниххæлеу кæнуй. Муггæгтæ, зæнхæбæл исæмбæлгæй
зумæги дæргъи уоми байзайунцæ. Уалдзæги ба къæвдати
донæй бафсæдунцæ æма бенцъутæ рауадзунцæ. Бенкъутæ,
фариккон симæр сифти æхсæнти, сæхе хори гъар тунтæмæ
ивазунцæ. Бенцъутæ æма æвзартæ уотæ тæссонд æма имонау фæуунцæ, æма адæймагæй æруагæс дæр нæ фæккæнуй,
ауæхæн æвзартæй къотæртæ кенæ устур бæлæстæ ке
рауайдзæнæй. Гъе, уотæ, зайæгойтæ сæхуæдтæ сæхе
садзунцæ.
Гъ. Сабийтæ, сумах берæ нæуæг æма цæмæдес хæбæрттæ
базудтайтæ гъæди туххæй. Æ хузæ дæр ин конд фæцайтæ.
Фал цæмæй уæ хузтæ гъæздугдæр æма цæмæдессагдæр
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уонцæ, уой туххæй ба æримисæн, гъæди ма цæрæгойтæ
дæр ке фæууй, уой æма уони хузтæ дæр искæнетæ. Гъæддаг
сирдти хузтæ кæнун ке фæндуй, етæ бал сæ фиццаг
ранимайæнтæ.
С. Тæрхъос, робас, берагъ, арс, узун, æхсæрсæттæг æма
æнд.
Гъ. Æма гъæддаг мæргътæй ба циуавæртæ зонетæ?
С. Уг, гъæдкъуæр, хъеухъеуагæ, гæкког æма æнд.
Гъай-гъайдæр, еци кари сабийтæн мæргъти хузтæ кæнун
сæ бон нæмæ фæууй æма сæ уотид нисаæнтæй дæр
ниббæрæг кæнæнтæ.
Гъ. Ке фæндуй, етæ ба гъæди цæрæг аргъæутти архайгути
дæр исхузæ кæнæнтæ. Гъæйдæ, нæ зæрди сæ æрæфтауæн.
С. Къасибадæг уосæ, «леший», кикиморæ, донбеттир.
Гъ. Сабийтæ, уæ хузтæ рæсугъд рауадæнцæ, уæлдæйдæр
ба: тæрхъос æрдози гъазгæй, арс æма æ бæдæлттæ нинæгъ
тонгæй.
Зæгъайтæ, гъæди уойбæрцæ мæргътæ æма цæрæгойтæ
цæмæ цæруй.
С. Гъæди сæ неке гъигæ даруй. Адæймаг дæр имæ арæх
нæ цæуй, уæдтæ си заводтæ, хæдзæрттæ æма гъæргæнагæ
машинттæ дæр нæййес.
Гъ. Æма гъæди цæргæ ба кæми кæнунцæ?
С. Сæхецæн бунæттæ искæнунцæ: уæрмитæ, цъæсгитæ.
Мæргътæ ба бæлæстæбæл астъæнттæ исаразунцæ.
Гъ. Æма уæд хуæргæ ба ци фæккæнунцæ? Гъæди син дзоли мортæ, нæмуг кенæ дон ку неке раттуй.
С. Гъæдæ син ци раттуй, уони хуæрунцæ: гуркъотæ,
æнгозтæ, гуделтæ, тæрситæ, гагарæзæ. Циуавæр гуделтæ
зонетæ?
С. Уорс гуделтæ, «подберезовик», опенок.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй къозотæ хузтæ кенæ муляжтæ.
Гъ. Циуавæр гагарæзæ зонетæ?
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С. Нинæгъ, муркъу, хæлæрдзи, лискъæф, дзæдурæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй гъæддаг гагарæзи хузтæ.
Гъ. Нæ уи феронх æй гагарæзи æма къозоти хузтæ искæнун
кенæ ба мæргътæ æма сирдтæ ци бахуæронцæ, е син нæ
уодзæй?
Хузæ сæ кæнæн.
Уинетæ, гъæдæ æ цæргути куд гъæуай кæнуй, куд сæбæл
ауодуй, хуæруйнаг син куд дæттуй, еу загъдæй, сæ хæдзарæ
æй.
Гъæдæ гъæуай кæнгæ ке æй, уой базудтайтæ. Бæлæстæ
ку ниццæгъдонцæ, уæд цæрæгойтæ æма мæргътæ кæми
цæрдзæнæнцæ? Беретæ си фесæфдзæй. Сумахмæ гæсгæ, е
хуарз æй?
С. Нæгъ, уотемæй æрдзæ мæгур кæнуй.
Гъ. Сабийтæ, гъæди хузæ кæнун уæ зæрдæмæ фæццудæй?
Еу фарста ма уæмæ раттун мæ фæндуй – адæймаг гъæуама
гъæди æхе куд дара?
Сабийти дзуæппитæ.
15–16-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Цæрæгойти дуйне»
Темæ: «Идард бæстити цæрæгойтæ»
Нисан: – Урухдæрæй кæнун сабийти зонундзийнæдтæ, базонгæ сæ кæнун цæрæгойти аллихузон дуйней хæццæ.
Се ’ргом син фулдæр æздахун æндæр бæстити, планети æндæр рауæнти цæрæгойтæмæ.
– Ахур сæ кæнун, ци хузæ кæнунцæ, уой хецæн
минеугутæ æма сæйраг пропорцитæ уинун æма
бæрæг кæнун.
– Цæмæдес сæ кæнун цæрæгойти дуйнемæ, архайун
цæмæй сæ уарзонцæ æма сæ гъæуай кæнонцæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
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Архайун цæрæгойти конди хецæндзийнæдтæ æма
пропорцитæ æвдесун – устур гъостæ, устур фий, даргъ
хъур æма у. и.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Цæрæгойти характерон хуарæни хузтæн анализ кæнун æма
æвдесун.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун алфанбулай æрдзи фонбæл цæрæгой
(устур) æма æ бæдæлтти хузтæ. Ци хузæ кæнунцæ, уомæ
бавзарæнтæ сæ рахаст бавдесун.
Косæн фæрæзнитæ: сойгун мелтæ кенæ фломастертæ (сабийти фæндонмæ гæсгæ) хузгин гæгъæдибæл.
Хузфинст: графикон-хузкæнунадæ, фæндон хурст кæнгæй.
Хузæкæнуни уагæ – цæрæгойти бийнонти схематикон хузæ
æрдзи.
Æрмæг
Æвдесунмæ: цæрæгойти хузтæ (хузиститæ): пил, жираф,
домбай, зебрæ, теуа (гъонбæлгæнæги фæндонмæ огæсгæ
5–6 хузи). Еци цæрæгойти хузтæ сæ бæдæттти хæццæ.
Хузгæнæг Е. И. Чарушин æма æндæрти конд цæрæгойти
хузтæ. 6–7 анздзуд сабийти конд цæрæгойти хузтæ.
Иуарунмæ: хузгин гæгъæди А-3, сойгун мелтæ кенæ 12
хузи фломастертæ.
Рагагъонмæ куст
Бакæмун цæрæгойти туххæй арргъæуттæ, киунугæ æма
мультиктæмæ. Радхзубанди кæнун нæ планети цæрæгойти
аллихузон дуйне туххæй.
15-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, мах цалдæр хатти дзурдтан нæ райгурæн
бæстихаййи ци цæрæгойтæ цæруй, уони туххæй. Сæ хузтæ
дæр син кодтан. Ранимайтæ Кавкази ци цæрæгойтæ цæруй,
уони.
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъ. Еци цæрæгойти нæ бон фæууинун æй куд æма кæми
цæрунцæ, уой зонæн. Фал ес уæхæн цæрæгойтæ ами ка
нæ цæруй фал хъæбæр цард бæстити æма син сæ царджи туххæй хъæбæр минкъий зонæн. Еци цæрæгойтæй
циуавæрти зонетæ? Сæ хузтæ искæнун уæ фæндуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æцæгæй дæр, нæ бон фæууинун ке нæй, еци цæрæгойти
хузтæ гъæуама куд искæнæн? Æвæдзи, фиццагидæр, еугур
цæрæгойтæмæ еумæйагæй цитæ ес, уони исбæлвурд кæнун
гъæуй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй цалдæр цæрæгойей хузи, сабийти
гъос æрдаруй цæрæгойти гурти еумæйаг æма æмхузон
хæйттæмæ. Сабийтæ ба дзорунцæ, цæрæгойтæмæ бакасти бæрæг ка даруй, еци хецæндзийнади бæрæггæнæнтæ.
С. Алли цæрæгоййæн дæр ес сæр, цæститæ, фий, гъостæ,
гурæ, къæхтæ (дзæмбутæ),къæдзелæ.
Гъ. Сабийтæ, æма кæд цæрæгойтæй алкмæн дæр ес цуппар къахи (дзæмбуй), гурæ, сæр, къæдзелæ æма у. и., уæд
гъæуама æмхузон уонцæ! Ка си кæци æй, уой куд базонун æнгъедзуй? Берæгъ си кæци æй æма тигр кæци æй?
Етæ дзоргæ айдагъдæр аргъæутти фæккæнунцæ, фал
æцæгæй сæ бон дзорун нæй æма нин сæ нæмттæ дæр нæ
зæгъдзæнæнцæ.
С. Ка си кæци æй, уой базонæнæ ес, лæмбунæгдæр сæмæ ку
æркæсæн, уæд. Алкæмæн дæр си ес æхе хецйæндзийнади
бæрæггæнæн.
Гъ. Гъæйдæ, исбæрæг кæнæн æцæгæй дæр уотæ æй.
Æксайтæ хузæмæ. Айæ ка æй?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй пили хузæ.
С. Пил.
Гъ. Уйтагъд æй базудтатæ æви ибæл дузæрдуг кодтайтæ?
Уотæ тагъд æй куд базудтайтæ? Уотæ тагъд æй куд базудтайтæ?
Циуавæр хецæндзийнади бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ?
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С. Пил æй хъæбæр устур, ес ибæл устур гъостæ, æставд
къæхтæ. Фал æ сæйрагдæр æма зæрдæбæлдаргæдæр
бæрæггæнæн æй æ даргъ хæтæлфий (хобот).
Гъ. Æцæгæй дæр уотæ æй, еунæг цæрæгойбæл дæр нæййес
ауæхæн æнахур хæтæлфий! Пили æ фий хъæбæр æхсицгон
гъæуй. Цæмæн, уой зонетæ?
С. Пил хуæргæ ку фæккæнуй, уæд
æ хæтæлфиййæй
исесуй хуæруйнæгтæ – æпхитæ, фæткъутæ, къабуска –
æма сæ æ гъæлæси байвæруй. Дон дæр æ хæтæлфиййæй
фæнниуазуй, тæвдæ бони ба ма си æхебæл дæр æркалуй,
æхе фертайуй.
Гъ. Раст загътайтæ, сæхе уотæ фертайунцæ. Пилтæ æнцæ
зундгин æма зæрдæхæлар цæрæгойтæ. Цирки гъазунмæ
æнцонæй исæрмахур унцæ. Пилтæ адæни рæбун цæрунцæ
æма син аллихузон уæззау кустити æнхос кæнунцæ.
С. æз телевизори фæууидтон, пилтæ комгъæдтæ куд
хастонцæ, уой.
Гъ. Нур ба аци хузæмæ æрбакæсайтæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй жирафи хузæ.
С. Е жираф æй.
Гъ. Æрбакæсайтæ, жирафтæ куд зæрдескæ цæрæгойтæ
æнцæ. Ес сæбæл устур æрттевагæ цæститæ, даргъ
цæстихаути хæццæ. Æ цæстæнгас æнкъардгомау фæууй.
Жирафи бæх кенæ саги хæццæ фæййеадзи кæнун
æнгъедзуй?
С. жирафи æндæр цæрæгойти хæццæ фæййевдзи кæнæн
нæййес.
Гъ. Цæмæннæ? Циуавæр хецæндзийнæдтæй бæрæг æй?
Ес ибæл гурæ, сæр, къæхтæ, цæститæ – алциджæр, иннæ
цæрæгойти хузæн, æрмæст ин пили хузæн даргъ хæтæлфий
нæййе.
Фарстати фæрци гъонбæлгæнæг сабийти ахур кæнуй
бакæсгæй цæрæойти хецæндзийнæдтæ бæрæг кæнун.
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С. Жираф еугуремæй бæрзонддæр æй, æ хъур ба хъæбæр
даргъ.
Гъ. Сабийтæ, жирафи уæхæн даргъ хъур цæмæн гъæуй?
Цæмæй схъæлцуд кæна? Æви цæмæй мегътæмæ хъæрта?
С. Жираф уарзуй, бæлæсти цъоппитæбæл ци нæуæг сифтæ
æма рæзæ зайуй, уони. Уæхæн даргъ хъур ибæл ку нæ
уайдæ, уæд æвæдзи судæй рамæлидæ.
Гъ. Раст загътайтæ. Жирафтæ хъæртунцæ тæккæ
бæрзонддæр бæлæсти цъоппитæмæ дæр, иннæ цæрæгойтæй
уотæ бæрзонд еунæг дæр не ’схъæртдзæй. Уомæ гæсгæ
жирафтæн хуæруйнаг алкæддæр фæууй. Сабийтæ, жирафи
сæрмæ лæмбунæгдæр æркæсайтæ, цидæр дессагисæр ибæл
ес. Атæ æ гъостæ. Фал ин мæнæ атæ ба ци æнцæ?
С. жирафи сæрбæл цидæр æнахур сиутæ ес, сæ
кæрæнттæбæл ба тумбулæгтæ (шариктæ).
Гъ. Æ сиутæ сæгътæ æма сагти сиути хузæн федар нæ ’нцæ,
фал – фæлмæн. Жираф сиутæй нæ фæттохуй, уомæе æма
æй сабур фæлмæнзæрдæ цæрæгой. Æма æй, уæд цæмæн
гъæунцæ сиутæ?
С. Рæсугъддзийади туххæй. Æ сиутæ æй хъæбæо аййев
кæнунцæ.
Гъ. Гъæйдæ, æндæр хузтæмæ дæр æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй цалдæр цæрæгоййей хузи, тагъдгомау сæбæл еститæ радзоргæй.
Гъ. Айæ ба ка æй?
С. Донбай.
Гъ. Кутемæй æй базудтайтæ?
С. Æ гъунтуз барцæй.
Гъ. Айæ ба æй…?
С. Зебрæ. Зебрæ æй бæхмæ æнгæс, фал дæргъитæ.
Гъ. Æцæгæй дæр, зебритæн сæ гъун сау-уорс дæргъитæ
æй. Уой фæрци, тигри хузæн, бæрзонд кæрдæги бæрæг нæ
фæуунцæ.
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Гъ. Айæ ба ка æй?
С. Теуа.
Гъ. Цæмæй æй базудтайтæ?
С. Æ рагъбæл къуппитæ ес.
Гъ. Теуатæ æдзæрæг, тæвдæ будурти цæрунцæ. Сæ бон æй,
æзменси цæугæй, уаргътæ хæссун, цалдæр бони æнæ хуæрдæ
æма донæй. Уотæ фæразон цæмæ æнцæ, ка уи æй зонуй?
С. теуа еу ниуæзтæн баниуазуй цалдæр къибилай дон æма
уой фæсте ба, берæ рæстæ æнæ донæй фæразуй.
Гъ. Уойбæрцæ дон ин цæугæ ба кæми бакæнуй?
С. Æ рагъи къуппити.
Гъомбæлгæнæги къохи ци иллюстративон æрмæг уа, уомæ
гæсгæ гъæуй ихæслæвæрд радтун. Фал, æнæмæнгæ, сæ
бакастæйкæрæдземæ идард ка лæууй, уæхæн цæрæгойти
хузтæ, зæгъæн, кенгуру, кæфхъундар, мигр, саг æма у. и.
Гъ. Хузæ кæнун райдайæн. Циуавæр цæрæгойти хузтæ
кæндзинайтæ, уой уæхецæн исбæрæг кодтайтæ? Цæмæй,
ци цæрæгойти хузтæ кæнетæ, етæ сæхе хузæн рауайонцæ,
уой туххæй ци бакæнун гъæуй?
С. лæмбунæг æркæсун цæрæгоййи хузæмæ æма ин æ бакасти сæйрагдæр бæрæггæнæн багъуди кæнун. Иннетæй
цæмæй хецæн кæнуй – даргъ фий, гъостæ, даргъ хъур,
гъунтъуз барцæ, рагъи къуппитæ, уони ба, æнæмæнгæ,
исхузæ кæнун гъæуй.
Гъ. Хузæ кæнетæ. Тъафæбæл устæр хузтæ искæнун гъæуй,
уомæн æма саскъитæ не’нцæ, фал цæрæготæ, сирдæ. Кæд уи
еститæ феронх æй, уæд хузтæтæ хæстæгдæр æрбалæууетæ
æма сæмæ еумæ хатт æркæсетæ.
16-аг ахури усми цуд
Гъ. Счабийтæ, ай размæ ахури усми рæстæг мах дзурдтан цæрæгойти туххæй, сæ хузтæ дæр син кодтан. Нæ
планетбæл берæ аллихузон цæрæгойтæ цæруй. Адæймаг
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сæ хæццæ аллибон дæр æмбæлуй. Кавкази циуавæр
цæрæгойтæ цæруй?арæхдæр циуавæр цæрæгойти уинæнæ?
С. хæдзайрон цæрæгойти, адæймаги фарсмæ ка цæруй, уони.
Гъ. Мах син сæ хузтæ кодтан, ранимайайтæ сæ.
Сабийтæ ранимайунцæ хæдзайрон цæрæгойти, удта сæ
кæми фæууидтонцæ, уой дæр дзорунцæ.
Гъ. Хæдзарон цæрæгойтæй уæлдай ма циуавæртæ ес?
С. Гъæддаги сирдтæ, етæ адæймагæй идард цæрунцæ:
гъæдти, хуæнхти, будурти.
Гъ. Ацибон идарддæр ахур кæндзинан, идард бæстити
ци цæрæгойтæ цæруй, уони хузтæ кæнун. Фал кæд уотæ
идард цæрунцæ, уæд сæ кæцæй зонæн æма сæ зонæн æма
сæ цæмæ уарзæн?
С. Киунугутæмæ гæсгæ сæ зонæн. Телевизори сæ
фæййидтан, аргъæуттæ сæбæл кастан, мультиктæмæ
кæсгæй ба сæ, бауарзтан.
Гъ. Ка уи циуавæр хузтæ искодта, уонæмæ æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, ай размæ ахури усми ци хузтæ
исукодтонцæ, уони. Сабийтæ сæмæ лæмбунæг кæсунцæ.
Хузти циуавæр цæрæгойтæ ес, уони базонунцæ. Сæ
гъудитæ дзорунцæ.
Гъ. Æз уин уæ хузтæ байуардзæнæн æма сæ сумах ба
идарддæр кæндзинайтæ. Мæ фарстатæн мин дзуапп ку
радтайтæ, уæд æй уæхуæдтæ базондзинайтæ, ци хузæ ма си
гæнгæй æй, уой. Фиццаг фарста: «Сирдтæ куд цæрунцæ?»
С. бийнонтæй, сæ бæдæлтти хæццæ.
Гъ. Пили хæццæ ба ке хузæ гæнгæ æй?
С. Мадæ – пил æ бæдоли хæццæ, цæмæй бæрæг уа,
бийнонтæ ке æнцæ, йе.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй цæрæгойти хузтæ сæ бæдæлтти
хæццæ.
Гъ. Жираф æма донбаййи бæдæлттæ ба ку хунунцæ?
С. жирафи бæдолæ, донбаййи бæдолæ.
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Гъ. Мадта, цæмæй нæ цæрæгойтæ хуарз цæронцæ, уой
туххæй син, сæ еугур бийнонти хузтæ гæнгæ æй. Зонетæ,
ке хузтæ гæнгæ æй, уони?
С. Мадæ, фидæ æма бæдæлтти.
Сабийтæ цæрæгойти бийнонти хузтæ гæнгæй сæ
тъæфтæ байдзаг кæнунцæ хузтæй, удта федардæр кæнуй
цæрæгойти хузтæ кæнуни фæлтард. Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй, цæмæй сæ хузтæ алкæд еухузон ма
уонцæ, фал сæ хуæздæрæй хуæздæр кæнонцæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, цæрæгойтæ – маддæлтæ æма
бæдæлттæ сæхе куд фæддарунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мадæ – пил æ бæдолæбæл дон фæккалуй, бæдолæ ба æ
хæтæлфиййæй æ мади къæдзелæбæл фæххуæцуй, цæмæй
ма фæдздзæгъæл уа, кенæ ма байзайа. Мадæ – донбай ба æ
бæдоли бастæруй, цæмæй кæдзос уа. Уотæ ма фæккæнуй
мадæ-тикис дæр. Берæ маддæлтæ ба сæ бæдæлтти цауæн
кæнун дæ ахур кæнунцæ.
Гъ. Сабийтæ, нур ба мин мæ дуггаг фарстамæ байгъосетæ:
«Аци цæрæгойтæ цæргæ бакæми кæнунцæ? Адæни хæццæ?
С. Етæ гъæддæгтæ æнцæ æма гъæдтæ, будуртæ, æдзæрæг
рауанти цæрунцæ.»
Гъ. Мадта син сæ алливарс цæй хузæ кæнун гъæуй?
С. Æрдзи.
Гъ. Цæй хузтæ кæнæн?
С. Арв, хор, бæлæстæ, къотæртæ æма кæрдæг, цæмæй син
хуæруйнаг дæр, уа.
Гъ. Сабийтæ, цæмæ гæсгæ ма базонæн цæрæгойти? Мæнæ
зæгъæн, бæлæсти æхсæн циуавæрдæр фунукхуз сирд
багæпп кодта, байзонайтæ, ке туххæй æй дзубанди?
С. Æвæдзи, йе берæгъ æй.
Гъ. Будури мора сирд фæлледзуй. Цума, ци æй?
С. Робас.
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Гъ. Мæнæ цидæр тæрсагæ, фунукхуз сирд æхе5 къотæри
буни баримахста.
С. Тæрхъос.
Гъ. Кæрдæги астæу гъолон, дæргъитæ сирд фæззиндтæй..?
С. Йе мигр æй.
Гъ. А ба морæ æй, устур сиугун, бæлæсти æхсæнти цæуй?
С. Йе саг æй.
Гъ. Хъæбæр хуарз, сæ еугурей дæр базудтайтæ. Цæрæгойти
цæмæ гæсгæ базудтайтæ?
С. Сæ хуарæни хузтæмæ гæсгæ.
Гъ. Еума хатт лæмьунæг æркæсетæ, ци цæрæгойти кодтайтæ
уони хуарæни хузтæмæ æма уæ хузтæ дæр уонæмæ æнгас
ниххуаретæ. Цæрæгоййæн æ хуарæни хузæ агъаз æй. Куд
гъуди кæнктæ, цумæ, цæмæн?
С. Сæ хузи фæрци, алфанбулай æрдзи медæгæ, зингæ дæр
нæ фæккæнунцæ.
Гъ. Мах ацибон идард бæстити ка цæруй, уæхæн цæрæгойьт
хузтæ искодтан. Сабийтæ, аци цæрæгойти ескæми нæхе
цæститæй фæууинун цæун гъæуй.
С. Нæ бон æй зоопаркмæ фæццæун, уоми берæ аллихузон
цæрæгойтæ æма мæргътæ фæууй.
Гъ. Раст загътайтæ. Кæми ма фæуунцæ æндæр?
С. цирки. Цирки фæгъгъазуй берæ æрмахур цæрæгойтæ –
донбæйттæ, тигртæ, пилтæ.
17–18-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Дæлдон дуйне»
Темæ: «Аквариум». Феппайуни бундормæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Нисан: –Урухдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ дæлдон
дуйней туххæй, аквариуми кæсæлгити цард, дæнцæн
райсгæй.
– Ирæзун кæнун сабийти гъосдард, ци фæййинонцæ,
уой сæ бон багъуди кæнун куд уа.
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– Деднгизтæ, океантæ æма цæугæдæнтти цæргутæмæ
цæмæдес куд уонцæ æма сæбæл куд ауодонцæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Равдесун кæсалги хецæндзийнадон формæ æ сæйраг
бæлвурдгæнæг хæйтти хæццæ (жабритæ, накгæнæн
базуртæ, хæрвæ, къæдзелæ).
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Равдесун кæсæлгити аллихузон хуарæнти хузтæ. Сабийти фргон æздахун кæсæлгитæ рæсугъд æма аллихузон ке
фæрци æнцæ, еци аййев хæрвæ æма накгæнæн базуртæмæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун аквариум кæсæлгити хæццæ. Композиций равдесун ести сюжетон арæзт – адæймаг кенæ
хæдзайрон цæрæгоййи гурæ исхузæ кæнгæй син æнцондæр
уодзæй, ци хузæ кæнунцæ, уомæ сæ цæстæнгас равдесун.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
Хузæфинст: графикон хузикæнунадæ, хузи хурфæ фæндон
узортæ хурститæй.
Хузæкæнуни уагæ – аквариуми медæгæ аллихузон
кæсæлгити схематикон хузтæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: глобус кенæ дуйней къартæ. Аквариум. Сор
кæсалгæ. Дони аллихузон цæрæгути хузтæ (хузиститæ).
Аквариуми цæрæг рæсугъд кæсæлгити хузтæ. Денгизон
дртæ, ракушкитæ, кораллтæ. 6–7 анздзуд сабийти конд
кæсæлгити хузтæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-з, 12 хузи фломастертæ.
Рагагъонмæ куст
Сæрмагондæй гъос æрдарун аквариуми кæсæлгити цардмæ.
Бакæсун кæсæлгити туххæй аргъæуттæ.
17-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, сумах нур хестæг къуармæ хауетæ æма
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гъæуама фулдæр зонундзийнæдтæ райсайтæ. Уомæ гæсгæ,
æ фæстаг рæстæг, уотæ лæмбунæг ахур кæнæн æрдзи
цардиуагæ. Ай размæ ахурти цæй туххæй дзурдтан? Цæй
хузæ кодтан? Гъæйдæ, нæ зæрди сæ æрæфтауæн.
С. Мах дзурдтан гъæди цард æма зайæгойти туххæй.
Нæ планетæбæл ци аллихузон цæрæгойтæ æма мæргътæ
цæруй, уони туххæй.
Гъ. Сабийтæ, мах зонæн, нæ планети фулдæр хай донæй
æмбæрзт ке æй, уой. Зæнхи къоребæл ес цуппар устур океани, берæ денгизтæ, цæугæдæнттæ æма цадтæ. Къартæбæл
куд бæрæггонд æнцæ, уой равдесайтæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй глобус кенæ дуйне къартæ. Сабийти гъос æрдаруй, къартæбæл дон æрвхуз хуарæнæй нисангонд ке æй, уомæ.
Гъ. Сор зæнхæбæл куд, уотæ дони медæгæ – дæлдон дæр
ес цард. Ацибон дзордзинан дæлдон дуйней туххæй.
Зæгъайтæ, дони циуавæр цæрæгойтæ цæруй?
Сабийтæ ранимайунцæ кæсæлгити удта дони цæрæг, денгизон цæрæгойти.
Гъ. Дон æма дони билтæбæл цæруй берæ аллихузон
цæрæгойтæ æма мæргътæ. Етæ ами сæхецæн ерйнцæ
хуæруйнаг, бæдæлттæ дæр рауадзунцæ. Дони еугуремæй
фулдæр цæруй кæсæлгитæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй денгизон цæрæгойти хузтæ.
Гъ. Кæсæлгитæ бæдæлттæ куд рауадзунцæ?
С. Малæ-кæсалгæ еугæф лæмæрст – æфтуд æркæнуй.
Еугæфæй ба минкъий кæсæлгитæ фæззиннуй. Ес уæхæн
денгизон цæрæгойтæ, кæцитæн бæдæлттæ райгйруй, мæнæ
фус кенæ тикисæн куд райгуруй, уотæ.
Гъ. Еци денгизон цæрæгойтæй ке зонетæ, уони ранимайайтæ.
С. Киттæн райгуруй минкъий кит, æргъеугæфæн
(дельфинæн) – бæдолæ æргъеугæф, акулæн – бæдолæ
акулæ.
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Гъ. Кæд нæ дзубанди дони цæргути туххæй æй, уæд цæй
хузæ гъæуама кæнæн ацибон?
С. Кæсæлгити.
Гъ. Сабийтæ, махмæ рæвдауæндони ес устур аквариум
кæсæлгити хæццæ. Кæсæлгитæмæ кæсун берæ ке уарзетæ,
уой зонун.
Хуарз уидæ, аквариум ци уати æй, уоми ку хузæ кæниуонцæ.
Гъ. Уæ зæрдæмæ фулдæр циуавæр кæсæлгитæ цæуй?
С. мæ зæрдæмæ цæуй даргъкъæдзелæ сау кæсалгæ. Мæнæн
ба – тæккæ устурдæртæ, сурхитæ. Етæ еудадзугдæр еумæ
фæннакæ кæнунцæ. Ес сæбæл тæмæнтæкалгæ хæрвæ.
Мæнæн ба – накгæнæн базуртæ кæбæл ес, еци минкъий
кæсæлгитæ. Етæ сæ еугуремæй дæр рæсугъддæр æнцæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, хæдзари уи аквариум кæмæ ес?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мæнмæ гæсгæ, алли сувæллони дæр фæндуй, цæмæй
имæ хæдзари уа уадæгас кæсæлгитæ. Ке уи фæндуй,
цæмæй имæ хæдзари аквариум кæсæлгити хæццæ уа, етæ
сæ къохтæ исдарæнтæ. Еугур ниййергути бон нæма æй, сæ
сувæллæнттæн аквариумтæ кæсæлгити хæццæ балхæнун.
Уомæн æма хъазар æнцæ. Удта ма аквариум хæдзари
медæгæ бунат дæр ахæссуй. Фал сæйрагдæр зелун ке гъæуй.
Зонетæ, куд сæмæ кæсун гъæуй, уой?
С. хуæруйнаг син радтун фæгъгъæуй, аквариуми дон ба –
æййевун.
Гъ. Уо, фал хестæртæ кусти ку уонцæ, сувæллæнттæй ба – ка
скъолай, ка ба – рæвдауæндони, уæд сæмæ зелæг нæ уодзæй
æма кæсæлгитæ ниммæлдзæнцæ. Æма нин уæд ци гæнгæ
æй? Хузæ кæнун ка уарзуй æма ка зонуй, етæ сæхецæн æцæг
хузгæнгутау аквариум рæсугъд кæсæлгити хæццæ исхузæ
кæнæнтæ, уати фарсбæл сæ арауиндзæнтæ æма сæмæ аллибон дæр зæрдидзæбæхæн кæсæнтæ. Фæндуй уæ аквариуми
хузæ искæнун? Æма уæд фломастертæ райсетæ æма хузæ
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кæнун райдайæн. Аквариуми конд цæхæн фæууй?
С. Тумбул, цуппæрдегъон.
Гъ. Циуавæр аквариумтæ уæ фæндуй, уæхæнттæ искæнетæ.
Æрмæст сæ устуртæ искæнетæ. Цæмæ, уой зонетæ?
С. цæмæй си фулдæр кæсæлгитæ бацæуа.
Гъ. Нур ба кæсæлгити хузтæ кæнетæ. Циуавæр кæсæлгити
хузтæ кæндзийнайтæ?
С. устуртæ æма минкъийтæ. Аллихузон рæсугъд нагкæнæн
базурти хæццæ.
Гъ. Кæсæлгити хузтæ кодтайтæ, æма куд гæнгæ æнцæ, уой
зонетæ?
(Кæсæ астæугкаг къуари 18 теми, 26 ахури усмимæ).
Гъ. Цæмæй хузтæ рæсугъд рауайонцæ, уой туххæй ма
кæсæлгитæмæ еу хатт æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сор кæсалгæ æма кæсæлгити хузтæ.
Гъ. Кæсалгæ циуавæр хæйттæй арæзт æй?
С. Сæр, гурæ, къæдзелæ æма накгæнæн базуртæй.
Гъ. Кæсалгæбæл хъур ба нæййес?
С. нагъ. Сæр æма гурæ æмхуæцæг æнцæ.
Гъ. Кæсалгæн æ гури конд æмлагъз уомæн æй, цæмæй ин
дони æнцондæр уа накæ кæнун.
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй кæсалги арæзт æма
хæйттæмæ.
Гъ. Сабийтæ, æрбакæсайтæ, кæсалгитæн ци рæсугъд
накгæнæн базуртæ ес. Цума сæ цæмæн гъæунцæ?
Айдагъдæр рæсугъди туххæй?
С. Етæ сæ накæ кæнунмæ гъæунцæ.
Гъ. Накгæнæн базуртæ æма къæдзелæй кæсæлгитæ пайда
кæнунцæ аллиæрдæмитæ зелунмæ. Кæсалгæ куд фæннакæ
кæнуй, уой равдесайтæ.
Сабийтæ фæнзунцæ накгæнгæ кæсалги æзмæлдтитæ.
Гъ. Устур æма минкъий рæсугхд кæсæлгити хузтæ кæнæн.
Сæ накгæнæн базуртæ æма син сæ къæдзилттæ дæр базуртæ
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æма син сæ къæдзиттæ дæр рæсугъд искæнетæ. Ма уи феронх уæд, кæсæлгитæн устур цæститæ искæнун. Кæсалги
бауæр еугурæйдæр хæрвæй æмбæрзт фæууй.
Кæсалги хæрвæ цæмæн гъæуй?
С. Хæрвæ кæсалги æ бауæр гъæуай кæнунмæ гъæуй, удта
цæмæй рйсугъд æма аллихузон уонцæ.
Гъ. Уинетæ, алли кæсалгæн дæр ес æхе хецæн хузæ æма
конд, уомæ гæсгæ сæ кæрæдземæй æртасæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй аквариуми цæрæг аллихузон
кæсæлгитæ.
Гъ. Уæ кæсæлгитæн искæнетæ аллихузон тæмæнтæкалгæ
хæрвæ, цæмæй уæ аквариумти уа еугуремæй рæсугъд
кæсæлгитæ!
18-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ай размæ ахури усми мах æрдзи туххæй
дзурдтан. Æркæсетæ æрдзи туххæй дзурдтан. Æркæсетæ
уæ хузтæмæ æма ци дзурдтан, уой уæ зæрди æрæфтауетæ.
С. Зæнхæбæл хъæбæр берæ дон ес.
Гъ. Цæхæн дон? Хæтæлтæбæл кърантмæ ка цæуй, уæхæн?
С. Нæгъ. Зæнхæбæл ци дон ес, етæ æнцæ цæугæдæнттæ,
цадтæ, денгизтæ æма океантæ. Уонæми цæруй аллихузон
кæсæлгитæ æма денгизон цæрæгойтæ.
Гъ. Сæ нæмттæ син зæгъайтæ.
С. Кæсæлгитæ, мудзбур хæпситæ (рактæ), æсткъахугтæ,
киттæ, акулæтæ, æргъеугæфтæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, махмæ Иристони денгизтæ æма
океантæ ес? Кæсæлгитæ нæмæ ес?
С. Иристони денгиз нæййес, нæййес си кæсалгдзау наутæн
арф цæугæдон дæр. Фал хуæнхаг цæугæдæнтти ба ес балер
(форель).
Гъ. Æцæгæй дæр, Кавкази ъуæнхаг цæугæдæнтти цæруй
балер. Ауæцæн кæсалгæ цæруй, айдагъдæр, кæдзос
сауæдони дæнтти.
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Гъонбæлгæнæг æвдесуй хуæнхаг цæугæдони хузæ.
Гъ. Ай размæ ахури усми кодтан аквариуми хузæ. Сабийтæ,
зæгъайтæ, адæни аквариумтæ цæмæн гъæунцæ?
С. Цæмæй си кæсæлгитæ цæра.
Гъ. Адæн сæ аквариуми кæсæлгитæ хуæрунмæ зарунцæ?
С. Нæгъ! Цæмæй рæсугъд кæсæлгитæмæ кæсун æма зелун
син, цийнæдзийналæ хæсса.
Гъ. Кæсæлгитæ дессаг цæрæгойтæ æнцæ? Мах кæсæлгити
туххæй ци зонæн?
С. кæсæлгитæ æнцæ сабур, мадзоратæ – нæ дæр дзоргæ
кæнунцæ, нæ дæр – уасгæ.
Гъ. Сабийтæ, æма кæд кæсæлгитæ дзоргæ нæ фæккæнунцæ,
уæд сæ гъæлæстæ алкæд, фегон-фегон цæмæн
фæккæнунцæ? Кæд, дон фæнниуазæнцæ? Уотемæй аквариуми дон кенæ денгизи дон дæр ку баниуаззæнцæ! Уæхæн
минкъий кæсалги, уойбæрцæ дон ку бацæуй?
С. кæсæлгитæ уотемæй дон фæнниуазунцæ, фал уолæфгæ
фæккæнунцæ. Сæ гъæлæстæ донæй байдзаг кæнунйæ æма
æй сæ гъосаутæбæл (жабртæбæл) фæстæмæ рауадзунцæ.
Гъ. Раст зæгъайтæ. Дон кæсалги гъосуатæй ракæлуй, фал
дони медæгæ ци уæлдæфи минкъий хъоппæгътæ фæууй,
етæ ба кæсалгæн уонæбæл, исулæфунмæ байзарунцæ.
Равдесайтæ, кæсалгæ куд фæууолæфуй, уой.
Сабийтæ сæ билти æзмæлдæй кæсалги уолæфти – дони
нихъуард фæнзунцæ.
Гъ. Сабийтæ, ма уи феронх уæд кæсæлгитæн гъосаутæ
исхузæ кæнун. Кæци рауæн сæ исхузæ кæнун гъæуй?
С. Етæ кæсалги сæр гурæй хецæн кæнунцæ.
Гъ. Хъæбæр рæсугъд искодтайтæ кæсæлгити хузтæ! Фал
цума аквариуми ба цидæртæ нæ фагæ кæнуй. Цæмæй
кæсæлгитæ уотæ æнгъæл уонцæ, цума денгизи æнцæ, уой
туххæй ма аквариуми цидæртæ исхузæ кæнун гъæуй. Цума,
цитæ?
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С. Аквариуми буни исхузæ кæнун гъæуй дортæ, ракушкитæ,
денгизи буни куд фæуунцæ, уотæ.
Гъ. Сабийтæ, кæсайтæ, ес нæмæ, денгизæй ке æрбаластонцæ,
уæхæн дортæ, ракушкитæ æма утъири устур хъозгъитæ. Уæ
къохтæй сæмæ бавналайтæ, куд лигъз æма аллихузæнттæ
æнцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, денгизи билæй ласт дортæ,
ракушкитæ, хъозгъитæ, кораллтæ.
Гъ. Мæнæ аци ракушкæ дæ гъосбæл æнгом ку байвæрай,
уæд фегъоссæнæ денгизи дони цæхъæлтти гъæр.
Сабийтæ кезугай игъосунцæ «денгизи дони гъæрмæ».
Гъ. Аквариуми дортæ, ракушкитæ æма караллти хузтæ
искæнетæ. Кæсæлгити ма ци гъæуй? Аквариуми ма ци
фæууидтан?
С. кæсæлгити ма хуаллагæн гъæуй дони зайæгойтæ.
Гъ. Рæсугъд зайæгойти хузтæ искæнетæ. Мах гъæуама
алкæддæр ауодæн, ке хузтæ фæккæнæн, уонæбæл.
Гъ. Хъæбæр хуарз. Кæсæлгити рæсугъд ниххурстайтæ, дони
зайæгойти хузтæ аквариуми искодтайтæ, дортæ æма ракушкити хузтæ дæр конд æнцæ. Фал ма уæддæр тъæфæбæл
бунат байзадæй… Ами гъæуй, кæсæлгитæн хуæруйнаг
ка дæдтуй æма сæмæ ка зелуй, еци кизгæ кенæ биццеуи
хузæ искæнун. Кенæ ба еске зæгъдæй, кæсæлгитæ фудконд
æнцæ æма сæмæ уомæй неке зелуæ, зæгъгæ! Сабийтæ, айдагъ адæн нæ фæккæсунцæ аквариуми кæсæлгитæмæ. Уæ
бон æй аквариуми рази хийнæйдзаг тикиси хузæ искæнун.
Е сæмæ еудадзугдæр кæсгæ фæккæнуй, еуæй-еу хатт ба сæ,
æ дзæмбуйæй, æхæссун дæр бавзаруй, фал æй авгæ бахъор
кæнуй. Еске ци фæндуй тикис хузæ искæнун?
19–20-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ «Нæ хæдзарæ – æрдзæ»
Темæ: «Хорнигулд хуæнхти сæрмæ». Зæрди æрæфтудмæ
гæсгæ кæнун.
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Нисан: – Сабийтæн сутки афæнттæ (сæумæ, бон, изæр, æхсæвæ) æма уони хæццæ баст æрдзи хузæййивтити
туххæй зонундзиæнæдтæ радтун.
– Мрæзун кæнун сабийти гъосдарунадæ, хуарæни
хузтæ æма хузæ ’нкъарунадæ.
– Æрдзи рæсугъд хузтæмæ кæсгæйæ сабийтæмæ
ирæзун кæнун æрдзæмæ уарзон цæстæй кæсун æма
ибæл ауодун. Æрдзæ нæ еумæйаг хæдзарæ ке æй,
гъомæ нæ дуггаг хæдзарæ, уæхæн гъудитæмæ сæ
æрхæстæг кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Равдесун хуæнхти æндæргти ритмикон фæлхаттæ
(хæстæгдæрти – гъæди хæццæ, астæуккæгти – къæдзæхти,
идарддæрти – метсæрти) æма æврæгъти бæрæг пластикон
формæ.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Сабийти гъос æрдарун, сутки афони æййивдмæ гæсгæ
арв æ хузæ куд раййевуæ, уомæ. Хорæфтуди рæстæг, арви
рæсугъддзийнæдтæ æма аллихузон хузти тæмæнтæ калд
син бавдесун.
3. Композици.
Гæгъæдий тъафæбæл бавдесун хорнигулд арви фонбæл
хуæнхи хузæ.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь
Хузфинст: хузæкæнунадон.
Хузфинсти уагæ – хуæнхтæ æма хуæнхти сæрмæ хорнигулди хузгин хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: хуæнхти хузтæ (хузиститæ). Аллихузон хузгин хорнигулди хузтæ (хузиститæ) горæти, хуæнхти æма
денгизи сæрмæ. Сутки афони хузтæ (хузиститæ) – сæумæ,
бон, æхсæвæ. Хузгæнгути уадзимистæ æма 6–7 анздзуд са82

бийти хузтæ, кæцити арв алли хузти æвдист цæуй.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи гуашь, палитрæ,
цъæпойтæ (минкъий, рæстæмбес æма устур) банки дон,
къохтæсæрфæн.
Рагагъонмæ куст
Цалдæр боней дæргъци сабийти хæццæ хорæфтудмæ
бакæсун. Сæ гъос син æрдарун хори хузæмæ æма арви
сурхзинг тæмæнкалгæ хузтæмæ хуæнхти сæрмæ хорæфтуди
рæстæг. Сабийти ахур кæнун бонигъæдæмæ гæсгæ арви
хузæ æма æврæгъти конд куд аллихузон фæуунцæ, уой
феппайун.
19-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, сирдтæ æма мæргътæ кæми цæрунцæ, уæбæл
дзурдтон, фал зæгъайтæ, адæн ба кæми цæрунцæ? Фулдæр
рæстæг кæми фæуунцæ?
С. Хæдзæртти, азгъустити.
Гъ. Æцæгæйдæр, фуолдæр адон сæ цард æрветунцæ
азгъунстити – сæ хæдзæртти, кустуæтти, скъолати,
рæвдауæндæтти. Æма си, цума, адæймаг æхе куд хатуæ?
С. Хуарз. Ами ин тæссаг нæй къæвда, мет æма уазалæй.
Æдас фæууй æхсæвигон дæр адæймаг æнзгъкнсти.
Гъ. Азгъунсти, хæдзари, гъома медæгæй гъар æй, райдзаст
æма сабур. Фал куддæр хор æрбакæсуй æма ин рæстæг ку
фæууй, уæд нæ æрфæндуй гъæунгмæ, велосипедбæл гъазун, ниййергути хæццæ паркмæ. Раст нæ дæн? Уарзетæ
æндегæй гъазун?
Сабийти дзуæпптæ.
Гъ. Æрдзæ – йе дæр адæймаги хæдзарæ æй – нæ еумæйаг
устур хæдзарæ. Йе дæдтуй адæймагæн игъæлдзæгдзийнадæ,
берæ рæсугъд гъудитæ æма æнкъарæнтæ. Æрдзи итигъдади адæймаг æнкъаруй сæребардзийнадæ, æрдзи кæдзос
уæлдæф ин æ гъудитæ аййев дæр кæнуй. Алли адæймагæн
дæр ес фадуат хори тунти гъардзийнадæ æма аллихузон
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деденгутæ æма кæрдæгути рæсугъд æма æхсицгон аромат
банкъарун. Уомæ гæсгæ, адæймагæн кæд хæдзари медæгæ
хуарз фæууй, уæддæр æй фæффæндуй æрдзи гъæбесмæ.
Æрæги мах дзурдтан, анзи афæнттæмæ гæсгæ æрдзæ куд аййевуй, уобæл. Нæ горæт дæр анзи афæнттæмæ гæсгæ æ хузæ
раййевуй. Æрдзи медæгæ цитæ фæццæуй, анзи афæнттæ
(уалдзæг, сæрдæ, фæззæг, зумæг) ку æрбацæунцæ уæд? (кæсæ
хестæр къуари 5-аг темæмæ, 11–12-аг ахури усмитæ).
С. Раййевунцæ æрдзи хуарæнти хузтæ, раййевуй горæти
хузæ æма зæрди уагæ дæр. Нæ горæти зумæги фæууй
уорс-уорсид, фæззæги – сугъзæринæ фæлусти, сæрди ба
кæрдæгхуз хуарæнти буни. Ку æнкъард фæууй нæ грæт, ку
ба – игъæлдзæг.
Гъ. Ацибон мæ фæндуй уæ хæццæ радзорун сутки
афæнтти туххæй, бони дæргъци æрдзи хуарæни хузтæ куд
раййевунцæ, уобæл. Сутки циуавæр афæнттæ ес?
С. Сæумæ, бонæ (рæфтæ), изæр, æхсæвæ.
Гъ. Сæумæ ку ралæууй, уой кутемæй базонæн? Ци фæууй
сæумæ раги?
С. Хори искаст
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хор искасти хузæ.
Гъ. Ка уи фæууидта, хори искаст? Райдзорайтæ.
С. Сæумæ раги арв фæллорссурх исуй æма ибæл фæззинуй
хорæрттивд ирд уадздзæгтæ. Раздæр исзинуй хори цъопр,
уой фæсте йе мбес. Хори мбес уæлдæрæй-уæлдæр цæугæ
иссæуй æма разинуæ устур тæмæнтæ калгæ хори цалх.
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй сутки дæргъци арви
хузæ куд раййевуй, уомæ.
Гъ. Хор райгъал æй! Æгас бон арви барзондæй кæсуй, ходуй æма æ тунтæй еугурей дæр тавуй. Бонигон ци хузæн
фæууй арв. Рохснæгхус?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хузæ цъæх арвбæл мегътæ.
С. Бонигон арв цъæх æй, уорс фусти хузæн мегъти хæццæ.
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Гъ. Изæрмæ хæстæг ба?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй горæт æма хуæнхти сæрмæ хорнигулди хузтæ.
С. Хор бафæллад æй. Æхе хуæнхтæмæ æруагъта, хуссунмæ
цæунвæндæ искодта.
Гъ. Æ рандæуни агъонмæ æ сугъзæрийнæ лæфинттæй ниррохс кæнуй бæрзонд хуæнхти цъоппитæ, мегъти кæрæнттæ,
цу ма син хуæрзæхсæвæ фæззæгъуй, уотæ, уомæн æма хор
æгдаугин æй. Сумах дæр уæ ниййаргутæн хуæрзæхсæвæ
нæ фæззæгъетæ, хуссунмæ ку фæццонцæ, уæд?
Разæнгард кæнун сабийти эмоцион-сорæтон æма аргъауон æнкъарунади рахаститæ, удта æрдзон цаутæ æма
объектæмæ куд уодæгæстæ, уотæ кæсун.
Гъ. Мах кастан хорæфтудтæмæ. Цихузæн фæууй арв
хорæфтуди. Бонигон куд фæууй, уотæ? Цъæх?
С. Нæгъ, хор кæми фефтуйуй уоми арв фæууй ирд –
рохснæгхуз, сурх, сугъзæринхуз æма аллихузæнттæ.
Гъ. Сæумон хорæй, хорæфтуди хор алкæддæр фæууй
сурхдæр æма ирддæр. Æмнмæ уотæ кæсуй, цума уæ хъæбæр
фæндуй хорæфтуди хузæ хуæнхти сæрмæ искæнун. Уæ
фæндæ уин базудтон? Хузæкæнуни размæ мин зæгъайтæ
сутки афæнттæй кæций феронх кодтан. Йе æй …
С. Æхсæвæ.
Гъ. Радзорайтæ, æхсæвæ куд ралæууй?
С. Изæрæй арв цъæхдæр фæууй. Арвбæл фæззинунцæ
фиццаг æстъалутæ æма уорс мæйæ.
Гъ. Сабийтæ, сумах уой зонетæ, æма арвбæл фиццаг
æстъалу ку фæууинай, уæд ибæл æнгъезуй сæсæг – балдт
бафæдзæхсун (загадать желание)! Æстъалу фæлорс-цъæх
арвбæл кæд уотæ бæрæг нæма фæууй, уæддæр æй фæууинун
æнгъезуй æма ибæл дæ сосæг – бæлдт бæфæдзæхсæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй горæт æма арви æхсæвигон хузтæ.
Гъ. Хор æхе ку баримæхсуй æма си еу рохси цъирт дæр ку
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нæбал фæззинуй, уæд арв ниттар уй. Арвбæл фæззинунцæ
цæхæркалгæ æстъалутæ æма мæйæ. Уæхæн æхсæвæ
алæмæти дессаги рæсугъд фæууй. Сабийтæ, уарзетæ
æстъалутæмæ кæсун?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мах дзурдтан сутки афæнттæ кæрæдзей куд æййевунцæ,
уобæл. Нур ба хузæ кæнун райдайæн. Цæй хузæ кæндзинан?
С. Хуæнхти сæрмæ рæсугъд хорæфтуд.
Гъ. Райсетæ цъæпотæ, райдайетæ устур сæнт-сурх хори
хузæ кæнун. Хори алливарс ба – сугъзæрийнæхуз удта,
фæлорссурх арв æма æврæгътæ. Хуæнхти хузæ кæнæн.
Цæхæн хуæнхти хузæ кæндзинæн?
С. Бæрзонддæрти – местæрти хæццæ, рæстæмбести – доргун къæдзæхти хæццæ, тæккæ ниллæгдæр хуæнхти ба –
гъæдæй æмбæрзт.
Гъ. Тагъд ма кæнетæ, арæхсгай косетæ. Равзаретæ тæккæ
ирддæр æма рæсугддæр хуарæнтæ. Иннæ ахури усми
ба уæ хузтæ кæронмæ искæндзинайтæ æма сæ рæсугъд
ниххуардзинайтæ.
20-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ зæгъайтæ, амæй размæ ахури усми цæбæл
дзурдтан?
С. Мах дзурдтан бони дæргъци куд æййевунцæ æрдзи
æрæфтауæн сутки хæйттæ – афæнттæ.
Гъ. Еу хатт ма нæ зæрди æрæфтауæн сутки хæйттæ-афæнттæ.
Гъ. Сæуми ралæуд кутемæй базонæн?
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй арви фæлуорс
хузæмæ æма æрдзи уавæрм æсутки дæргъци.
С. Сæумæй хор райгъал уой, æхе арвмæ исесуæ æма бæстæ
ниррохс уй.
Гъ. Бонигон ба куд фæууй?
С. Хор бæрзонд арвмæ иссæуй æма уомæ гæсгæ хъæбæр
рохс фæууй.
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Гъ. Изæр ба куд фæууй? Изæрдалингæ?
С. Ку æризæр уй, уæд арв фæтардæр уй.
Гъ. Изæрæй бафеппайæн ес рæсугъд сурхзинг хорæфтуд.
Æхсæви туххæй ба ци зæгъдзинайтæ?
С. Хор бустон æхе хуæнхти аууон ку баримæхсуй, уæд
æрталинг уй, арв бв ниссау уй.
Гъ. Сабийтæ, æхсæвæ рæсугъд фæууй?
С. Гъуо, арвбæл мæйæ æма цæхæртæкалгæ æстъалутæ.
Аллихузон рохситæй нæ грæт исрохс уй, хæдзæртти
къæрæзгитæй рохс фæккæнуй.
Гъ. Инетæ, сутки алли афон дæр куд рæсугъд æй, ес ин
æхе сæрмагонд хуарæнтæ. Амæй размæ ахури усми мах
райдæдтан хуæнхти æсрмæ хорæфтуди хузæ кæнун.
Зæгъайтæ, еци афонтæ цæмæ равзурстайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уæ хузти хуарæнтæ иссар æнцæ æма сæ нур кæронмæ
искæнун гъæуй. Сумах рæсугъд арвбæл хори искодтайтæ.
Равдистайтæ хуæнхтæ: идард æма бæрзонд метсæр
хуæнхтæ, доргун къæдзæхтæ æма хæстæгдæр хуæнхтæ ба
бæлæсти хæццæ. Куд исхузæ кæнун гъæуй хуæхтæ, цæмæй
сæбæл зина хори рохс тунти фæстаг фæдтæ?
С. Хуанхтæ гъæуамæ уонцæ аллихузон хузгин, ирд
хуарæнтæй рæсугъд хурст.
Гъ. Хуæнхти ма ци бавдесун æнгъедзуй?
С.
Хуæнхаг
цæудæдон,
къæдзæ-мæдзæ
нæдтæ,
фиддæлтиккон мæсгутæ.
Гъ. Хузæ кæнетæ. Райсетæ минкъий цъæпотæ, уонæй уин
æнцондæр косæн уодзæй. Сабийтæ, зæгъайтæ, цалинмæ
хорæфтуди хузæ кодтайтæ, уæдмæ нæуæгæй ци базудтайтæ?
Сутки медæгæ æрдзи хъæбæрдæр ци раййевуй?
С. Арви еудадзугдæр аййевгæ кæнуй.
Гъ. Уæ дзуапп фæббæлвурддæр кæнайтæ.
С. Сæумæй, хор æ тенка ку исдаруй, уæд арв фæууй
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фæлуорс, фæлуарссурх-цъæхбун. Бонæй фæууй ирд –
æрвхуз цъæх, уомæ гæсгæ дуæне ниррохс, ниййирд уй.
Изæрæрдæмæ арв фæттардæр уй, айдагъдæр ма хор
хуæнхти фæстæмæ кæми фæццæуй, еци рауæн арв ирд
хуарæни хузтæй рохс фæддаруй.
Гъ. Æхсæвигон арви туххæй неци м азагътан.
С. Æхсæвæ арв бустон тар-æрвхуз кенæ сау фæууй. Æма
æн горæти гъæунгти рохситæ ку нæ фæссодзунцæ, уæд си
æппундæр неци фæззинуй.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ мин, арви хузæ зæрдиуагæн ести
агъаз æй? Хор бони дæр æма асæст бони дæр арв еухузон
фæууй?
С. Нæгъ! Асæст бони арв фæууй фунукхуз. Тар мегътæ
хор ниййауон кæнунцæ æма дуæне ниттар уй. Æнæ хорæй
æрдзæ æрæнкъард уй.
Гъ. Раст дзуапп равардтайтæ. Нур ба мин зæгъайтæ, арв
айдагъдæр æрвхуз хуарæнæй хуаргæ æй?
С. Нæгъ! Уомæн æма си уæд бæрæг нæ уодзæй, циуавæр
афонæ си æвдист цæуй йе-сæумæ, бонæ æви изæр.
Гъ. Гъæйдæ æркæсæн, хузгæнгутæ сæ хузти арв куд аллихузон хуарæнтæй бавдистонцæ, уомæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хузгæнгути хузти репродукцитæ
æма 6–7 анздзуд сабийти хузтæ. Сабийтæ сæ гъудитæ
дзорунцæ.
21–22-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Æз æм мæ бауæр»
Темæ: «Йе – æз дæн. Хепортрет». Цæстæй фæййинд
æма зæрдæбæлдарди бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Сабийтæн фенхус кæнун, цæмæй сæ бауæри
арæзт хуæздæр базононцæ. Балæдæрун син кæнун,
адæн кæн сæ еугурдæр æмхузон арæзт æнцæ, уæддæр
аллихузæнттæ æнцæ.
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– Ирæзун кæнунсабийти цæстдард, алци куд
феппайонцæ, сæхемæ æма алливарс адæнмæ сæ
цæстæ куд даронцæ; сæ бон куд уа рабарун аналидз æма хатдзæгтæ искæнун; хе хецæндзийнади
минеугутæ бæрæг кæнун.
– Гъонбæл сæ кæнун гæдзæ кæнунбæл, сæ алливарс
адæни бакасти индивидуалон минеугутæн аргъ куд
кæнонцæ. Сæ бауæр куд гъæуай кæнонцæ, алкæимæ
куд зелонцæ.
Аййевадонахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæймаги хузæ кæнуни арæхстдзийнæдтæ ирæзун кæнун.
Сабийти гъос æрдарун цæсгонмæ – цæсгони еугур хæйттæ
хузæ кæнунмæ: тæрних, æрфгутæ, ростæ, зекъæ. Ахур сæ
кæнун еуцхузон хæйттæ аллихузон бавдесун (цæстити
хузæ, дзигкоти фаст, цæсгони æвæрд (дæргъæлваст кенæ
тумбулдзæсгон), фий æма билти конд).
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæнт æраст равзаргæй æнцондæр бавдесæн æй
адæймаги характер æма зæрди уагæ – фæлмæн, сабур,
хæркъу, игъæлдзæг хузтæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун адæмаги (хе)фигури хузтæ (астæуæй
уæлæмæ). Хузæмæ бахæссун гъæуй аллихузон листæг
миутæ (детальтæ) цæмæй хузи характер хуæздæр раргом уа.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь
Хузфист: хузæкæнунадон – адæймаги схематикон хузæ æ
уарзон предмет кенæ цæрæгоййи хæццæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: айдæнæ. Хузгæнгути уадзимисгæ хузтæ æма
6–7 анздзуд сабийти хузтæ – бæрæг сюжети бундорбæл
конд портреттæ æма хепортреттæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи гуашь, цъæпотæ
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(минкъий, рæстæмбес æм аустур), политрæ, дони къос,
къохтæсæрфæн.
21-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, нæ раздæри ахурти мах дзурдтан æрдзи царди туххæй. Мæргътæ, цæрæгойтæ æма кæсæлгити цард
уæмæ дессаг нæ фæккастæй? Уæ зæрдæмæ фæццудæй сæ
хузтæ кæнун?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хузæ кæнуни размæ ци фæккосæн?
С. Цæмæй цæрæгойтикенæ кæсæлгити хузтæ искæнæн, уой
туххæй бал син раздæр лæмбунæг æркæсæн сæ конд, характер æма сæ хурсти хузтæмæ.
Гъ. Аллихузон цæрæгойтæ æма мæргъти фæнзун æма
æвдесун ке зонетæ, уой зонун. Уæхе мин равдесайтæ,
зæгъæн тикисæй, цъеуæй, хæпсæй æма у. и.
Сабийтæй ке ци фæндуй, еци цæрæгой кенæ маргъи ном
фæззæгъуй æма ин це змæлдтитæ фæнзуй. Аци куст син
æнцондæр кæнуй сæ исфæлдистадон архайд.
С. Æз дæн хæпсæ. Зонун хæпусау уасун æма гæппитæ
кæнун. Æз ба дæн тикисс. Хæбæр сæрбæрзæндæй цæун мæ
цуппар къахебæл, ес мæбæл фæлмæн хæмпос къæдзелæ.
Зонун тикисау уасун.
Гъ. Нур ба уи еуетæ æнæдзоргæй фæнзæнтæ ескети,
иннетæ ба гъæуама базононцæ ке фæнзунцæ, уони.
Сабийтæ æнæдзоргæ фæнзунцæ аллихузон цæрæгойтæ
æма мæргъти.
С. Æз æй базудтон! Йе æй цъеу. Æ базуртæ телуй æма
цъипп-цъипп кæнуй æма у. и.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Хуарз бавдистайтæ аллихузон мæргтæ
æма цæрæгойти, раст син исбæрæг кодтайтæ сæ зæрдиуагæ
æма минеугутæ.
Нур ба райдайæн нæуæг темæ. Дзордзинан нæхе туххæй.
Фиццаг уи ка радзордзæй? Ка дæ?
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С. Æз дæн адæймаг – биццеу (кизгæ).
Гъ. Адæймаг дæр ардзи исконд æй. Ду хъæбæр хуарз
æвдистай цæрæгойти. Нур ба радзорай æма бавдесай
дæхебæл, адæймаг циуавæр æй, уой. Циуавæр бауæри
хæйттæ дин ес, куд рæсугъд конд дæ, уой радзорæ.
С. Ес мæбæл сæр, хъур, гурæ, къохтæ, къæхтæ.
Гъ. Дæуæн ба? Ду дæр сæ равдесæ.
С. Мæнбæл дæр ес сæр, хъур, гурæ, къохтæ æма къæхтæ.
Сабийтæ сæхебæл æвдесунцæ сæ гури хæйттæ æма сæ
дзорунцæ.
Гъ. Æма иннæ сабийтæн ба? Гъæйдæ фæууинæн. Еумæ
сæ æвдесетæ. Уæ еугуребæл дæ ес сæр? Хъур ба? Гурæ
ба? Къохтæ ба? Алкæбæл дæр ци дууæ къохтæ, нур ба кезугай уæ къæхтæ. Уæ къохтæбæл цалгай æнгулдзтæ ес?
Банимайайтæ сæ. Сумах дзæбæх зонетæ 10-ей уæнгæ нимайун!
Кæд уи миййаг ескул базуртæ ес? Ходæг къæдзелæ ба?
Æма уæд нæ бон ци зæгъун æй?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ исхатдзæг кæнунцæ:
нæ еугуребæл дæр ес æмхузон бауæри хæйттæ, адæн
цæрæгойти хузæн æнцæ.
Гъ. Мадта, адæн сæ еугур дæр æмхузæнттæ æнцæ? Æз
уæмæ кæсун æма уæ еугур дæр фæйнæхузон айтæ. Æма йе
куд æй? Гъæйдæ цæсгæнттæмæ æркæсæн æма си кæд ести
хицæндзийнæдтæ иссерианæ. Ка уи радзорæй æ цæсгони
туххæй. Æрмæст бустон дзоргæ æнцæ цæсгони хæйттæ, сæ
еугурæйдæр нимайгæ æнцæ.
С. Мæнбæл ес тæрних, æрфшутæ, цæститæ, цæсти хаутæ,
фий, ростæ, гъæлæс, зекъæ, гъостæ.
Сабийтæй еске дзоруй цæсгони хæйттæ æма сæ æхебæл
æвдесуй. Иннæ æнзтæй уæлдай аци анз гъос лæмбунæгдæр
æрдарун гъæуй цæсгони арæзтмæ: тæрних, æрфгутæ,
ростæ, зекъæ.
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Гъ. Дæуæн ба?
С. Мæнбæл дæр сæ еугур дæр æнцæ.
Ранимайуй сæ.
Гъ. Нур ба сæ еумæ равдесæн.
Гъонбæлгæнæг цæсгони хæйттæ дзоруй, сабийтæ ба сæ
сæхебæл æвдесунцæ.
Гъ. Сумах дæбæх лæмбунæг ранимадтайтæ æма
бавдистайтæ цæсгони хæйттæ. Циуавæр хатдзæг искæнун
æнгъедзуй?
С. Еугурбæл дæр æмхузон цæсгони хæйттæ ес.
Гъ. Æм акæд нæ цæсгони хæйттæ æмхузæн æнцæ, уæд
крæдзей куд фæсмæрæн? Нæ къуари сабитæ фæйнæхузти
цæмæн æнцæ?
Сабийти æрхæстæг кæнун гъæуй ауæхæн гъудимæ: адæмæн
кæд сæ бауæри хæйттæ æмхузон æнцæ, æддæр се нгæс, сæ
цæсгони æвæрд, æма гури конд фæйнæхузти æнцæ.
С. Æз еугуремæй бæрзонддæр дæн. Мæ дзигготæ инети
дзигготæй даргъдæр æнцæ æма у. и.
Гъ. Куд уинæн, уотемæй нæ къуари кадæр бæрзонддæр
æй, кадæр ниллæгдæр, ка фидхуздæр, ка ба – хуæрзхуздæр.
Уæ дзигготи фаст дæр аллихузон æй (бидтитæ, чуб,
къуæртдзигготæ) сæ хузæ дæр аллихузон (тар, мидхуз),
цæстити хузтæ дæр (цъæх, сау, сæгъдзæт). Мадта уæ
цæсгæнтти æвæрд дæр аллихузон æй, кæмæндæр нарæг
цæсгон, кæмæндæр – фæтæн, еуетæн ходгæй сæ ростæбæл
минкъий хъæлæфтæ фæззинуй, кæмæндæрти сæ цæсгæнттæ
дзугъуртæ æнцæ, кадæртæ ба кæсæнцæститæ дарунцæ. Куд
кæсун, уотемæй сумах дзæбæх лæмбунæг зонетæ æркæсун,
рабарун, гъуди кæнун, хатдзæгтæ кæнун. Æма йе хуарз
æй адæймаги хузæ кæнгæй. Сабийтæ, зæгъайтæ, адæймаг
кенæ æ цæсгон хузи устур æвдист ку фæууй, уæд уæхæн
хузæ куд хуннуй? Гъуди ма æй кæнетæ?
С. Портрет. Мах раздæри ахурти кодтан портреттæ.
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Гъ. Æма, зæгъæн, хузгæнæг – автор кенæ сабий æхе хузæ
ку искæна, уæд уæхæн хузæ ба куд хундзæй?
Сабийтæ æй ку нæбал гъуди кæнонцæ, уæд син æй
гъонбæлгæнæг сæ зæрди æрæфтауæд.
С. Автопортрет (хепортрет).
Гъонбæлгæнæг æвдесуй портреттæ æма автопортреттæ.
Гъ. Хузгæнгутæ портрет кæнгæй фæййархайунцæ, цæмæй
адæймагæн айдæгъ æ бакаст нæ, фал ма æ цард æма æ
уодигъæдæ дæр бавдесун: ка æй, кæми цæруй, ци куст кæнуй
æма у. и. нутрæккæ сумах уæхе портреттæ – автопортреттæ
кæндзинайтæ. Уæ хузтæмæ гæсгæ гъæуама бæрæг уа, куд
хуарз сабийтæ айтæ æма фулдæр ци уарзетæ, йе. Æма
цæмæй хуæздæр исхузæ кæнæн, уой туххæй бæ рагъазæн
гъазт «базонæ тагъд»-æй. Уæ цæстибæл рагъазун кæнетæ,
цума æрбацудан сабийти хузти æвдистмæ (выставкæмæ)
æма си фæууидтан аллихузон портреттæ. Мæнæ еу портрет
– биццеу æхе исхузæ кодта футболки, æ къохи ба – къозо.
Цума биццеуи туххæй цитæ рагъуди кæндзинæн?
С. Биццеу уарзуй спорт. Фæндуй æй футболист исун.
Гъ. Раст не мзæххон футболист æма тренер Газзати Валерий хузæн. Иннæ хузи кизгæ æхе хузæ искодта, æ къохи
цъæпо æ рази ба – палитрæ, гæгъæди æма хуарæнтæ. Нæ
бон ци зæгъун æй?
С. Аци кизгæ уарзуй хузæ кæнун æма си гъæуама рауайа
хузгæнæг.
Гъ. Æма æ хузти æвдесæй иристони рæсугъд æрдзæ.
Зæгъæн, сувæллон æхе хузæ искодта цъеути кълетки
фарсмæ кенæ тикиси бæдолæ æ къохи, уотемæй?
С. Еци сувæллон æй зæрдæхæлар, уарзуй цæрæгойти æма
сæбæл ауодуй.
Гъ. Сумах дæр уотæ хузæ кæнетæ. Уæ автопортрет астæуæй
уæлæмæ исхузæ кæнетæ, цæмæй цæсгæнттæ дзæбæх
зиннонцæ æма уæ къохти ци йес, йе бæрæг уа – деденгу93

ти баст, гъазæн киндзæ, арсихъæбол, киунуги, къæбис,
уæлдæфон сартæ кенæ сæлдæг. Цæсгони хузæ кæнуннур
сумах хуарз зонетæ.
Кæсæ кæстæр къуари 5 æма 11 темитæ æма 9, 10 æма 21
ахури усмитæмæ.
Гъ. Байархайетæ, цæмæй уæ автопортретти уæхе æнгæс
рауайайтæ. Ке уи фæндуй, йе айдæни размæ æркæсæд.
Сабийтæ айдæнæмæ гæсгæ сæ хузтæ кæнунцæ.
23–24-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Стъоли уæлгъос хе даруни æгъдау»
Темæ: «Игурæн бон». Зæрди æрæфтудмæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Нисан: – Идарддæр сабийтæн дзорун хуæргæй стъоли уæлгъос æма иуазгути рази хе куд дарунгъæуй.
– Ирæзун кæнун сабийти феппайунадæ, аййевадон
имисунадæ – æримист уавæри æрхайæх исун.
– Сабийти цæмæдес кæнун темæмæ, идарддæр сæ
ахур кæнун стъоли уæлгъос хе даруни уагæвæрдтитæ
æнхæст кæнунбæл.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Сабийти ахур кæнун фигуритæ (адæни къуар) еумæйаг
уавæри хузæ кæнун. Бавзарун адæймаги хузæ цæугæй,
кенæ стъоли уæлгъос бадгæй искæнун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæнти хузти фæрци бавдесун бæрæгбони æнкъарæнтæ.
Пайда кæнгæй ирд, игъæлдзæг, фæлорс æма нихмæвæрд
(контрастон) хуарæнтæй.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун хузæ – бæрæгбони стъоли уæлгъос.
Хузи фулдæр бавдесун гъæуй бæрæгбони æнкъарæнтæ
ирддæрæй бавдесунмæ аллихузон предметтæ: тъорт
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цтрæгъти хæццæ, адгийнæгтæ, вазæ деденгути хæццæ,
стъоли сæрмæ люстрæ æма у. и.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
Хузфинст: графикон – ханххузон активон хурстæй
хузæкæнуни уагæ – бæрæгбони стъоли уæлгъос адæни схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдемунмæ: гъазæн стъолæбæл тæбæгътæ æма сабийти
мебели фæлуст, æ цори ба къелатæ. Аллихузон гъазæн
киндзитæ. Магнитофонбæл финст В. Шаинскиййи зар
«Кæфхъуднар Гени зар».
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи фломастертæ.
Рагагъонмæ куст
Темæмæ гæсгæ мультиктæмæ бакæсун. Рагъазун
гъазт «Кмндзи (гъазæн) игурæн бон»-æй. Исбæрæг
кæнун бæрæгбони уавæр: иуазгутæ лæвæрдти хæццæ
æрбацæунцæ, æрбадунцæ стъоли уолгъос. Ка тæбæгътæ
æвæруй, ка хуæруйнæгтæ цæттæ кæнуй, ка ба иуазгути
къохтæ есуй æма у. и.
23-аг ахури усми цуд
Игъусуй Шаинскиййы зар «Кæфхъундар Гени зар».
Гъ. Мæнæ ци диссаги рæсугъд зар æй! Гъæйдæ еумæ æй
разарæн!
Сабийтæ зарунцæ.
Гъ. Мах гъазтан гъазт «Киндзи (гъазæн) игурæн бон»æй. Уæ зæрдæмæ фæццудæй гъазт? Иннæ киндзитæ сæхе
стъоли уæлгъос куд дардтонцæ? Финги æгъдау æнхæст
кодтонцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъазт уæ зæрдæмæ фæццудæй, фал дессаг уидæ æ
хузæ искæнун дæр. Гъæйдæ, алкедæр уи игурæн бони хузæ
искæнæд. Игурæн бони ци фæууй?
С. Иуазгутæ æрбацæуй, се рбацудмæ фингæбæл
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æрæвæрунцæ æртæ къерей æма аллихузон хуæрзадæ
хуæруйнæгтæ. Бадти кæронмæ хæстæг фингæмæ
рахæссунцæ рæзæ æма устур тъорт цирагъи хæццæ.
Гъ. Тъортти цал цирагъи фæууй?
С. Ке игурæн бон фæууй, уобæл цал анзи исæнхæст уй,
уал.
Гъ. Нуртæккæ уæбæл цæуй фæндзгай æнзтæ, фал уæбæл
тагъд исæнхæст уодзæй æхсæзгæйттæ. Æма уæд …
С. Тъорти æвæрд уодзæй æхсæз цирагъи.
Гъ. Æма си цирæгътæ цæмæн гъæуй?
С. Цæмæ бæллун уобæл рагъуди кæнун æма æй мæ
зæрдæбæл бадарун.
Гъ. Радзорайтæ, йе куд фæууй?
С. Уати рохс ниххуссу кæнунцæ æма арбахæссунцæ устур
тъорт содзгæ цирæгъти хæццæ. Ке игурæн бон фæууй, уой
рази æй æрæвæрунцæ.
Гъ. Йæ фæууй игурæн бон кадгиндæр æма игъæлдзæгдæр
рæстæг! Æма уæд идарддæр ци фæууй?
С. Идарддæр бæрæгбонгæнæг рагъуди кæнуй
æ
бæлдтитæбæл, арф исулæфуй æма еу думдæй тъортти
цирæгътæ ниххуссун кæнуй. Уой фæсте, уæд гъæуама, æ
бæлдтитæ исæнхæст уонцæ.
Гъ. Сабийтæ цæмæ фæддæлунцæ? Сосæггæй мин сæ
зæгъдзинайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Цирæгътæ куд хуссун гæнгæ æнцæ, уой зонетæ.
Гъæйдæ гъазæн-киндзи тъорти цирæгътæ иссодзæн сумах
ба сæ ниххуссун кæндзийнайтæ.
Гъонбæлгæнæг пластилинæй конд тъорти цирæгътæ иссодзуй, сабийтæ ба сæ сæ думдæй ниххуссун кæнунцæ.
Гъ. Куд кæсун, уотемæй дзæбæх базудтайтæ цирæгътæ хуссун кæнун, уомæ гæсгæ уæ бæлдтитæ æнæмæнгæ исæнхæст
уодзæнцæ! Игурæн бони ци фæууй уобæл радзурдтан, уæ
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зæрди æрæфтудтайтæ уе гурæн6 бæнттæ. Гъæйдæ нур ба
баевæлæн æма ин æ хузæ искæнæн. Цæмæй радайæн хузæ
кæнун?
С. Фиццаг стъоли хузæ искæнун гъæуй.
Гъ. Циуавæр стъол исхузæ кæнун гъæуй?
С. Устур стъол! Цæмæй ибæл еугур иуазгутæ дæр
бацæуонцæ.
Гъ. Кадгин хестæртæ финги сæрæй рабадунцæ удта
иуазгутæ, хеуæнттæ æмбæлттæ, бийнонтæ æма берæ
сувæллæнттæ. Сæ еугур дæр игурæн бон бæрæггæнæгæн
арфитæ кæнунцæ æма ин берæ аллихузон лæвæрттæ
балæвар кæнунцæ.
Райдайæн хузæ кæнун.
Сабийтæ, мах зонæн лæугæ адæймаги гури хузæ кæнун,
фал цума стъоли уæлгъос бадгæй ба куд кæнгæй æй æ
хузæ? Æрбакæсайтæ, мæнæ æз лæуун, нур ба къелабæл
æрбадтæн. Нур ба сумахæй дæр еске равдесæд.
Сабийтæй еу æрбадуй къелабæл, фестуй æма бабæй
нæуæгæй исбадуй.
Гъ. Адæймаги гурисконди бадгæй ци раййевуй?
С. Къæхтæ уæргути фæттасæнтæбæл æркъæдзæ унцæ.
Гъ. Еу хатт ма лæмбунæг æрбакæсетæ æма бавзаретæ иуазгути бæрæгбони финги уæлгъос бадгæй исхузæ кæнун.
Сабийтæ архайунцæ адæни финги уæлгъос бадгæй исхузæ
кæнунбæл.
24-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ацибон идарддæр уæ игурæнбони хузæ
кæндзинайтæ. Гъæуама иуазгути хузтæ фæууайтæ. Уæ
иуазгутæ цидæр минкъий æнцæ, æвæдзи еугурæй нæма
æрбацудтæнцæ. Куд хузæ кæнæн?
С. Иуазгутæ лæвæртти хæццæ æрбацæунцæ, игурæн
бон бæрæггæнæг арфитæ кæнунцæ æма финги уæлгъос
æрбадунцæ.
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Гъ. Хузæ кæнетæ. Иуазгутæ хуарз арæзт æнцæ. Сæ еугур
дæр игъæлдзæг æнцæ. Игъусуй игъæлдзæг цагъд. Кæд
миййаг,еске дигорон фæндурæй цæгъдуй. Кадæртæ – ба
кафгæ дæр кæнунцæ.
Сабийтæ, æма фусунтæ ба сæхе куд гъæуама даронцæ?
С. Фусунтæ син игъæлдзæгæй фæззæгъунцæ æгас нæмæ
цотæ æма сæ финги уæлгъос æрбадун кæнунцæ. Æхсизгон
син æй иуазгути уинд, ауодунцæ сæбæл, неци гъæуагæ сæ
уадзунцæ.
Гъ. Уæ хузти еумæйаг игъæлдзæгдзийнадæ куд
бавдесдзинайтæ?
С. Мах гъæуамæ гъæуама раст равзарæн хуарæнти хузтæ,
уæд нин æнцондæр уодзæй игъæлдзæг зæрдиуагæ бавдесун.
Гъ. Етæ циуавæр хузтæ æнцæ? Равдесайтæ сæ.
Сабийтæ хузæ хуарунмæ равзарст фломастертæ
æвдесунцæ.
Гъ. Хузтæ хуаргæй ма иронх кæнтæ игъæлдзæг зæрдиуагæ
бавдесунмæ гъæугæ хуарæнти хузтæ – ирд, фæлуорс,
бæрæгбонхуз – стъолбæл устур тъорт содзгæ цирæгъти
хæццæ. Стъолбæл ма цæй хузæ искæнун æнгъедзуй?
С. Берæ аллихузон адгийнæгтæ.
Гъ. Циуавæр хуæруйнæгти хузтæ кæнетæ?
С. Бæгудæр исхузæ кæнун гъæуй æртæ къерей.
Гъ. Цуавæртæ ма зонетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ци ма нигкидæр?
С. Халсартæ, цихт, салæттæ.
Гъ. Хуæруйнæгтæй уæлдай ма стъолæ бæл иуазгутæн ци
æрæвæрунцæ?
С. Фингæ фæлосæн дзаумæуттæ (посуда) – тæбæгътæ,
тефсегутæ, агувзийтæ адгин дæнттæн.
Гъ. Хуæргæ ба цæмæй кæндзæнцæ?
98

С. Вилкитæ, едгутæ, кæрдтæ. Гъæуй ма къохсæрфæн
гæгъæдитæ (салфеткитæ) дæр.
Гъ. Куд кæсун уотемæй, сумахæй беретæ, æвæдзи, уæ
маддæлтæн æнхус кодтайтæ æма базудтайтæ фонгæ исаразун. Æма финги уæлгъос хе куд дарун гъæуй, уой уæ
еугурæйдæр зонетæ? Гъæуама уæ берæ еуазгути рази уæхе
дæр æма уæ ниййегути дæр ма фæхходуйнаг кæнайтæ.
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ ранимайунцæ финги уæлгъос ездон бадти хуарз æгъдауи фæткитæ æма
уагæвæрдтитæ.
Гъ. Æз æй зудтон симах мин æгъдаугин сувæллæнттæ
ке айтæ, уой! Мæ зæрдæ уин зæгъуй, цæмæй уæ игурæн
бæнттæ æнæнез æма игъæлдзæгæй бæрæг кæнайтæ. Уæ
бæрæгбонимæ æрбацæугутæ ба уин уæ зæрдæмæдзæугæ
лæвæрттæ куд лæвар кæнонцæ.
25–26-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Хуæрзадæ æма пайда хуæрдæ»
Темæ: «Тукани». Зæрдæбæл бадардмæ гæсгæ хузæ
кæнун
Нисан: – Идарддæр дзорæн аллихузон хуæрзадæ æма пайда хуæрди туххæй. Сабийти гъос æрдарун уæйæгæнæн
бунæттæмæ (дуканетæ, базар), хуæруйнæгти фулдæр
кæми фелхæнунц, уонæмæ.
– Ирæзун кæнун сабийти феппайунадæ, ахур сæ
кæнун хумæтæги цаутæн сæ цæмæдессагдæртæ равзарун.
– Разæнгард сæ кæнун бийнонти æхсæн хæларæй
цæрун, куд син æнхус кæнонцæ æма сæбæл куд
ауодонцæ. Сабийти æргом здахун аллихузон пайда
хæруйнæгтæмæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
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Ирæзун кæнун минкъий предметтæ (тукани кенæ бахари тæрхæгбæл хуæруйнæгтæ) æма æмархайдгæнæг гурти
(уæйæгæнæг – æлхæнæг) хузтæ кæнуни арæхстдзийнади
фæлтард.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæнти хузти фæрци ирддæрæй æвдист цæуй хузи фæрци
сорæт: аллихузон ирд минкъий предметтæ (хуæруйнæгтæ)
æма (адæни) устурдæр хузтæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун цардиуагæй хузæ – тукани кенæ базари цалдæр адæйнагей гуртæ хуæруйнæгтæ æлхæнгæй.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
Хузфинст: графикон-ханххузон уæлхурст элементти
хæццæ.
Хузæкæнуни уагæ – цлдæр адæймагей схематикон хузæ
бæрæг рауæн (тукани, базар).
Æрмæг
Æвдесунмæ: хуæруйнæгти баркъи; хуæруйнæгти тукани кенæ базари хузтæ (хузиститæ). 6–7 анздзуд сабийти
темæбæл конд хузтæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи фломастертæ.
Рагагъонмæ куст
Сабийти хæццæ рагъазун хуæруйнæгти тукани, сæ гъос
син æрдарун тукани аллихузон хаййæдтæмæ. Гъазти испайда кæнун пластилинæй конд «хуæруйнæгтæй» – рæзæ,
халсартæ, испайда конд хуæруйнæгтæ æма у. и.
25-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, æрбадайтæ куд уин æнцондæр æй, уотæ
æз ба уин æмдзæвгæ бакæсон. Æмдзæвгæмæ лæмбунæг
байгъосгæй сумах базондзинайтæ ацибон ци хузæ
кæндзинан, уой.
М. С. Пляцковский «Ка ци уарзуй».
Тæрхъос уарзуй къабуска,
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Байдзаг кодта æ ростæ.
Куй – стæгутæ,
Бæх – зæтхæ,
Карк – нæмгутæ,
Хуй – сулу.
Тикисæн хъаймагъæй
Некæд исцъæх уодзæй æ зæрдæ.
Алли бон æнæгъæнæ анз
Муд хуæридæ зулункъах арс
Цъæх кæрдæг хендзæй
Гъог изæрмæ не рцудæй.
Æхсир уарзуæ беретæ,
Æз ба уарзун къеретæ.
Хуæрзадæ æма гахгун,
Къере нæмæ æй кадгин.
Гъонбæлгæнæг гъæлæси уагæй сабийти ардауй, цæмæй
ханхгонд дзурдтæ, рифмæмæ гæсгæ, сæхуæдтæ базононцæ
æма сæ дзоронцæ.
Гъ. Æмдзæвгæ уæ зæрдæмæ фæццудæй? Æма уæд абони
цæбæл дзордзинан?
С. Ка ци уардзуй хуæрун, уонæбæл. Хуæруйнæгти туххæй.
Гъ. Радзорайтæ уæ уарзон хуæруйнæгти туххæй.
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ сæ уарзон хуæруйнæгтæ
дзоргæй темæмæ цæмæдесдæр кæнунцæ.
Гъ. Хæдзари хуæруйнаг кæцæ фæззинуй?
С. Мадæ кенæ нана æй мсцæттæ кæнуй.
Гъ. Æма сумах дæр зонетæ хуæруйнаг кæнун? Фенхус син
кæнетæ?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ дзорунцæ сæ ниййергутæ
æма нантæн куд хуарз æнхус гæнгутæ æнцæ, уой.
Гъ. Хуæздæр æма пайда хуæруйнаг искæнунмæ ба цитæ
гъæуй?
С. Фин, уорсаг, инсад, халсартæ, адгийнæгтæ (продуктæ).
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Гъ. Уæ маддæлттæ хуæруйнаг цæмæйти фæккæнунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Зæгъæн, ес нæмæ фид, картоф, къабусука, гъæдиндзæ,
æпхæ, къумбул, уæд си ци исцæттæ кæнун æнгъедзуй?
С. Борс.
Гъ. Къеретæ искæнунмæ ба ци гъæуй?
С. Инасад, æнгъезæн (дрожжи), цихт, царв, картоф.
Гъ. Циуавæр къеретæ уодзæнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Продукттæ ба нин кæми фæууй? Зæгъин, рæфтад
исцæттæ кæнун гъæуй, фал уазалгæнæни продуктæ нæййес?
С. Продуктæ фелхæнунцæ базари кенæ тукани.
Гъ. Продуктæ кæми уæйæ кæнунцæ, еци тукан ба куд хуннуй?
С. Продукти у тукан.
Гъ. Базармæ кенæ туканмæ уæ маддæлти хæццæ фæццотæ?
Сæ хурззинтæ хæссунмæ сæмæ фæкæсетæ. Еске ци
æхуæдæг, еунæгæй туканмæ дзол æлхæнунмæ фæццæуй?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ сæ рагъонбæлладæ
дзорунцæ сæ зæрди æрæфтаунцæ бæлвурд цаутæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Тукæнттæ циуавæртæ фæуунцæ?
Медæгæй куд арæз æнцæ?
С. Тукæнттæ фæуунцæ минкъийтæ æма устуртæ –
супермаркеттæ. Тукани хурфи фæууй сæрмагонд хайæдтæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ нæ зæрди æрæфтауæн продукти тукани циуавæр хайæдтæ фæууй, уой. Не нгулдзитæбæл сæ
банимайæн.
С. Дзол æма губæрттæ кæми фæууæйæ кæнунцæ, йе «дщзоли хаййадæ».
Гъ. Дзол æй кадгин æма гъæугæ хуæруйнаг. Мæнæн
æхцæуæн æй, раздæр дзоли кой ке ракодтайтæ, йе. Адæн
дзæгъæли нæ фæззæгъунцæ: «Дзол ку уа, уæд адæн мæгур
некæд уодзæнцæ.».
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Зæгъун ма æнгъедзуй æмбесæнттæ дзоли туххæй.
Гъ. Идарддæр нимайетæ.
С. Тъорттитæ æма адгин хъæбунтæ кæми фæууæйæ
кæнунцæ, уæхæн хаййадæ. Уоми мæ мади хæццæ балхæдтан
устур рæсугъд тъорт бæрæгбонмæ. Ес ма уæхæн хайадæ
дæр къанфеттæ, печенитæ, вафлитæ, æма приниктæ кæми
фæууæйæ кæнунцæ.
Гъ. Йе æй – кондитерон хаййадæ. Хъæбæр хуарз. Фал сумах, цæмæдæор гæсгæ, æрмæст адгийнæгти хаййæдтæ
æримистайтæ. Зонун сабийтæ адгийнæгтæ берæ кæй
уарзунцæ, уой, фал сæ берæ хуорун пайда нæй.
С. Ес ма уорсæгти хаййадæ дæр.
Гъ. Уæрсæгтæ (æхсирæй конд продуктæ) сабийтæн пайда æнцæ. Ес си берæ кальци, кæци агъаз æй ирæзун
æма дæндæгутæ федар унмæ. Æхсирæй конд продуктæ
циуавæртæ зонетæ?
С. Æхсир, хъаймагъ, месин, цихт, царв, йогур æма æнд.
Гъ. Еци хуæруйнæгтæ еугурæй дæр арæзт æнцæ æхсирæй.
Æхсир ба нин ка дæдтуй?
С. Гъоцитæ.
Гъ. Ес ниуазуйнæгти хаййадæ. Циуавæр ниуазуйнæгтæ
зонетæ?
С. Бæгæни, къумæл, сауæр, ситъро, фантæ. Ес ма фмд æма
къалбасти хаййадæ, удта рæзæ ам халсарти.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Берæ хаййæдтæ банимадтайтæ! Нур ба
хузæ кæнун райдæйæн. Уæ цæститæбæл рагъазун кæнетæ,
цума уæ маддæлтæ кенæ нанати хæццæ базар кенæ туканмæ
адгин æма пайда продуктæ æлхæнунмæ юацудайтæ. Рагъуди кæнайтæ, цитæ си фæууинийайтæ?
С. Сътолæбæл тæразæ, тукангæс, тæрхæгутæбæл продуктæ.
Гъ. Продуктæ ка фæууæйæ кæнуй?
С. Уæйæгæнæг – тукангæс.
Гъ. Мадта бал раздæр тукакнгæси хузæ кæнетæ, уой фæсте
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ба уæхе, уæ ниййергæти хæццæ. Тукангæсæн æхца куд
дæдтетæ æма уин йе ба уæ хурдзини продуктæ куд æвæруй,
уой дæр исхузæ кæнетæ. Кæд уæ фæндуй удта хаййæдтæ
кенæ базари хузæ дæр мскæнетæ.
Сабийтæ бæлвурд цаутæ имисгæй зæрдæбалæдарди
бундормæ гæсгæ хузæ кæнунцæ. Уотемæй сæ
зæрдæбæлдарунади ирæзт парахаттæр кæнуй.
26-аг ахури усми цуд
Гъ. Айразмæ ахури усми дзурдтан хуæрзадæ æма пайда
хуæруйнаги туххæй. Нæ ахурæй ци базудтайтæ?
С. Цæмæй сабийтæ ирæзонцæ æнæнез æма тухгинæй, уой
туххæй сæ хуæрдæ гъæуама уа рæстмæ.
Гъ. Хуæруйнаг гъæуама гъæздуг уа аллихузон виаминтæ
æма пайда бауæргъæдтæй. Фæндуй уæ исирæзун хъæурæгин
æма æнæнезтæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма уой туххæй ба сумах гъæуама игъосайтæ
хестæртæмæ:
нанамæ,
бæбæмæ,
ниййергутæмæ,
гъонбæлгæнгутæмæ. Бахуæрди фæсте уæ тæбæгъти
хуæруйнæгтæй уæлдай ма уадзетæ. Хуæруйнæгти туххæй
дзурдтан, фал хузæ ба ци кодтан? Борс? Касæ?
С. Цæмæй хуæруйнаг исцæттæ кæнай, уой туххæй гъæуй
балхæнун продуктæ. Мах продуктæ кæми уæйæ кæнунцæ,
уони хузтæ кодтан базар æма тукани.
Гъ. Тукани цæйбæрцæ продуктæ фæууй. Ци рауæн æвæрд
фæуунцæ?
С. Тукани бера аллихузон родукттæ фæууй. Æма цæмæй
продуктæ æма сæ æргътæ æлхæнгутæмæ хуæздæр
зиннонцæ, уой туххæй сæ тæрхæшутæ æма витринитæбæл
æрæвæрунцæ.
Гъ. Сумахæй гъæуама алкедæр исхузæ кодтайдæ цийфæнди
родукти хаййадæ. Циуавæр хаййæдти хузтæ искодтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъ. Уæ тукантти тæрхæгутæбæл продуктæ æгæр минкъий
ес. Тæрхæгутæ байдзаг кæнун гъæуй, цæмæй уæ тукæнттæ
гъæздуг уонцæ æма уæмæ берæ æлхæнгутæ æрбацæуа.
Нуртæккæ хузтæмæ еумæ æркæсдзинан æма зæгъдзинан
цитæ ма исхузтæ кæнун гъæуй. Мæнæ аци хузи æвдист
цæуй дзоли хаййадæ. Ци ма си фæууæйæ кæнунцæ, цæй
хузæ ма си искæнун æнгъезуй?
С. Дзол, нартихуари кæрдзин, губæрттæ, хъæбунтæ æма у. и.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Аци хузи ба æвдист цæуй къалбаси
хаййадæ. Ци ма си бавдесун æнгъезуй?
С. Сосискитæ, сарделкитæ æма у. и.
Гъ. Мæнæ аци хузи ба?
С. Æз мæ мади хæццæ базармæ куд фæццудтæн, уой
хузæ искодтон. Базари балхæдтан аллихузон халсартæ:
пъамидортæ(бадирджантæ), хуæргæнæстæ, къабуска, картоф, æпхитæ, къумбултæ, цивзитæ æма æнд.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Нур ба сæ рæсугъд ниххуарæ. Базари
ма цитæ, фæууй, ци ма си æнгъедзуй балхæнун?
С. Берæ цидæртæ! Зæгъæн, рæзæ.
Гъ. Рæзæй ба циуавæртæ.
С. Сæнæфсерæ, апельсинтæ, банантæ, мандаринтæ,
фæткъутæ, кæрдтутæ. Еци аллихузон ирд рæзæ рæсугъд
æвæрд фæуунцæ тæрхæгбæл.
Гъ. Рæзæ æма халсарти хъæбæр берæ витаминтæ ес. Етæ
æнцæ ардзи лæвар. Разæ адгин, донгун æма рæгъæд ке
æнцæ, уой хузгæнæг кутемæй бавдесуй?
С. Арæхсгай æма сæ рæсугъд исхузæ кæнуй.
Гъ. Мæнæ аци хузи ба æвдист цæуй кондитерон хаййадæ.
Цума си цитæ фæууæйæ кæнунцæ? Æнгозтæ, æхсæртæ
æма шоколадæй фæлост кондæй тъортитæ.
Берæ минкъий предметтæ – продукти хузтæ гæнгæй
сабийтæн ирæзуй сæ моторикæ. Æма кæд еци хузтæ
æйдагъдæр схкматикон æгъдауæй бæрæггонд æрцудæнцæ,
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уæддæр адæни – æлхæнгути алливарс хузгин æма аййевæй
бæрæг дардзæнцæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Арæхсгай хузæ кæнетæ. Рæсугъд
хуарæнтæй сæ ниххуаретæ, цæмæй бæрæг уонцæ хуæрзадæ
æма пайдагун продукты хузтæ ке искодтайтæ.
Сабийтæ, еске уи фæндуй тукангæс (уæйгæнæг) исун?
Сабийти дзуæппитæ.
27–28-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг»
Темæ: «Нæуæг анз». Зæрдæбæлбадардмæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Нисан: – Идарддæр дзорун анзи афæнтти аллихузон минеугути туххæй. Нæуæг анзи бæрæгбæнттæ – зумæги
сæйрагдæр минеугутæй еу.
– Ирæзун кæнун сабийти имисунадæ, эмоционалон
æнкъарæнтæ – царди цаутæбæл дестæ куд кæнонцæ
æма сæбæл зæрдиуагæй куд цийнæ кæнонцæ.
– Гъонбæл сæ кæнун цæмæй зононцæ сæ рæстæг
игъæлдзæгæй æрветун, сæ фæллад хуарз уагбæл уадзун æма бæрæгбæнтти куд архайонцæ зæрдæй.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Айцйевадон фæ1лгонцади фæрæзнитæ.
Сабийти ахур кæнун аллихузон персонажтæ æмархайд
кæми кæнунцæ, уæхæн уавæр исхузæ кæнун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæнти ирд хузтæй минкъий предметтæ фæндон хуаргæй
бавдесун бæрæгбони уагæ.
3. Композици.
Сабийти фæндонмæ гæсгæ тъафæбæл бавдесун нæуæг анзи
сюжет: «Фæлосæн елкæ», «Нæуæг анз», «Метин Баба»,
«Нæуæг анзи салют» æма у.и.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
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Хузфинст: графикон – ханххузон фæндон хурстæй.
Хузæкæнуни уагæ – нæуæг анзи сюжети схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: минкъий елкæ (кенæ нæзий къалеу) гъазæнтæ,
маскъитæ æма нæуæг анзи гъæугæ атрибуттæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи фломастертæ.
27-аг ахури усми цуд
Гъ. Ралæудтæй зумæг. Зумæги хæццæ нæмæ æрбацудæй сабийти уарзондæр бæрæгбон. Куд хуннуй?
С. Нæуæг анз.
Гъ. Бæрæгбæнттæ берæ æнцæ, фал уæддæр сабийтæ аци
бæрæгбон фулдæр цæмæ уарзунцæ.
С. Нæуæг анзи берæ дессæгтæ æрцæуй! Метин Баба æма
снегурочкæ нæмæ лæвæртти хæццæ æрбацæунцæ.
Гъ. Æма Метин Баба сабийтæн цæй туххæй радтуй
лæвæрдтæ?
С. Уомæн æма йе ’рбацудмæ сабийтæ сæхе бацæттæ
кæнунцæ – исахур кæнунцæ берæ æмдзæвгитæ, зартæ,
кæфтитæ.
Гъ. Ка ци радзордзæй, Метин Бабай æрцудмæ ци æмдзæвгæ
исахур кодта, уой?
Сабийтæ еске радзорд Нæуæг анзмæ ци æмдзæвгæ исахур
кодта, уой.
Гъ. Сабийтæ Метин Бабай хъæбæр берæ уарзунцæ æма
имæ алли анз дæр æнгъæлмæ фæккæсунцæ.
С. Метин Баба дæр берæ уарзуй сабийти, алкæмæн дæр
Нæуæг анзи æхсæвæ елки буни ниввæруй лæвæрттæ.
Сæумæ сабийтæ ку æригъал унцæ, уæд сæбæл хъæбæр
бацийнæ кæнунцæ!
Гъ. Фарæ уин Нæуæг анзи Метин Баба цитæ балæвар кодта?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нæуæг анзи туххæй берæ аргъæуттæ йес – Метин Бабай туххæй, Снегурочки туххæй. Ранимайайтæ, циуавæр
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зумæгон аргъæуттæ, мультиктæ æма кинотæ зонетæ, уони.
Сабийтæ сæ ранимайунцæ.
С. Мах фарæ нæуæг анзи елкæ дæр æма Метин Бабай дæр
исхузæ кодтан, фал бабæй нæ уæддæр фæндуй Нæуæг анзи
бæрæгбони хузæ искæнун.
Кæсæ кæстæр къуари 7 теми 14-аг ахури усмæмæ æма
астæугкаг къуари 8 теми 13-аг ахури усмæмæ.
Гъ. Нæуæг анзи хузæ кæнун уæ еугурей дæр фæндуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма уа уæд, алкедæр равзарæд ци хузæ кæндзæй,
уой. Æрмæст хузи гъæуамæ бæрæг уа зумæги темæ æма
бæрæгбон.
Сабийтæ сæхуæдтæ равзарунцæ сюжет æма сæхе
фæндонмæ гæсгæ хузæ кæнунцæ. Хузгæнгæй архайунцæ
ирддæрæй бавдесун бæрæгбони хæццæ баст æнкъарæнтæ
æма эмоцитæ.
Гъ. Зæгъайтæ, ци уæ исхузæ кæнун фæндуй?
С. Мæн фæндуй Метин Бабай æ устур голлаги хæццæ
исхузæ кæнун, удта æ голлагæй лæвæрдтæ куд есуй æма сæ
сабийтæн куд лæвар кæнуй, уой.
Гъ. Æвæдзи дин фарæ Метин Баба ци балæвар кодта, йе дæ
зæрдæмæ хъæбæр фæццудæй æма дæ уомæ гæсгæ фæндуй
Метин Бабай æ голлаги хæццæ исхузæ кæнун. Аци Нæуæг
анзи ба дæ Метин Бабайæн циуавæр лæвар гъæудзæй?
Сабийти дзуæппитæ.
С. Æз ба елки алливарс сабийти хузæ искæндзæнæн. Етæ
Метин Баба æма Снегурочки къохтæбæл æрхуæцгæй елки
алливарс зелгæй зардзæнцæ.
Гъ. Æма елки алливарс циуавæр зар фæккæнунцæ, уой
зонетæ? Ахур æй кодтайтæ? Æма æй уæд разаретæ, æз ба
уæмæ байгъосон.
Сабийтæ зарунцæ.
Гъ. Дæу ба ци фæндуй исхузæ кæнун?
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С. Æз исхузæ кæндзæнæн хъæбæр устур елкæ гъазæнтæ,
рохситæ æма æрттевагæ лентъити хæццæ, æ тæккæ цъоппæл
ба – устур сурх æстъалу. Фæндуй мæ бавдесун елкæ куд
фæййарзунцæ, уой. Куд ибæл фæййауиндзунцæ берæ аллихузон цæхæртæ калгæ гъазæнтæ, фæрдгутæ æма рохситæ.
Гъ. Уæ еугур дæр исбæлвурд кодтайтæ
ци хузæ
кæндзинайтæ, уой? Æма уæд райдайетæ хузæ кæнун. Елкæ
гъæуамæ уа устур æма хæмпос, уæд ибæл бацæудзæй берæ
рæсугъд гъазæнтæ æма рохситæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй елки хузæ.
Гъ. Арæхсгай хузæ кæнетæ, уомæн æма мах аци хузтæй равдист (выставка) исараздзинан. Метин Бабайæн æхцæуæн
уодзæй Нæуæг анзи уин уæ хузтæ фæууинун.
28-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, æхсицгон мин æй, уотæ игъæлдзæг ке айтæ,
йе! Уотæ хъæбæр цæмæ æнгъæлмæ кæсетæ?
С. Нæуæг анзи бæрæгбонмæ.
Гъ. Уæхе куд бацæттæ кодтайтæ Нæуæг анзмæ. Метин
Баба æма нæмæ Снегурочкæ ке æрбацæудзæнцæ йе уи нæ
феронх æй?
С. Мах исахур кодтан зартæ, кæфтитæ æма æмдзæвгитæ.
Рæсугъд хузтæ кæнæн, цæмæй сæ Метин Баба æма
Снегурочкæмæ бавдесæн.
Гъ. Гъæйдæ æркæсæн фæстаг ахури усми ци исхузæ
кодтайтæ. Хузтæ кæронмæ искæнун гъæуй, кенæ ба Метин
Баба тагъд фæззиндзæнæй, махæн ба нæ хузтæ хурст дæр
нæма æнцæ æма имæ ци бавдесдзинан. Гъауайтæ, цитæ
исхузтæ кодтайтæ?
С. Алке дæр, ци æй фæндæ адтæй, уой кодта. Ка – Метин
Баба æма Снегурочки, ка ба – фæлуст елкæ ка ба – Нæуæг
анзи салют.
Гъ. Гъæуамæ уæ хузтæ аллихузæнттæ уонцæ, уæд нæ равдист дæр рæсугъд рауайдзæй.
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С. Æз Метин Бабай хузæ искодтон цонæгъи бадгæй. Йе
сабийтæн гъæдæй æрбаласуй устур нæзи бæласæ æма голлаги дзаг лæвæрттæ.
Гъ. Раст зари куд æй, уотæ!
С. Æз ба æнæуагæ устур елки хузæ искодтон. Уæхæн
устур нæзи бæласæ æз фæууидтон нæ горæти устур
фæзи. Уордæмæ мæ фиди хæццæ цæудзинан Нæуæг анзи
бæрæгбони салютмæ кæсунмæ. Уой хузæ дæр искæндзæнæн.
Гъ. Аци хузи ба сабийтæ елки алливарс зелунцæ, зарунцæ,
кафунцæ. Æцæгæ Нæуæг анзи бæрæгбони карнавали
хузæн æй! Сабийтæ аци бæрæгбонмæ циуавæр дарæсти
фæццæунцæ?
С. Искæнунцæ аллихузон дарæстæ æма маскъитæ.
Гъ. Сумахæн дæр цæттæ æнцæ уæ дарæстæ? Циуавæр
дарæстæ искæндзинайтæ?
С. Æз уодзæн тæрхъос. Къахæй сæрмæ уорс-уорсид, гъосгин ходæ даргъ гъости хæццæ æма уорс хæмпос цубур
къæдзелæ. Мах ба метин тъæфилттæ уодзинан. Æз ба
мушкетер уодзæнæн. Ес мин пъæлæз, мушкетери ходæ
сеси хæццæ æма шпагæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Елки алливарс сабийти хузтæ ка
кæнуй, етæ син сæ уæледарæстæ рæсугъд ирд хуарæнтæй
ниххуарæнтæ.
Сабийтæ, алкæддæр уи æхе фæндонмæ гæсгæ равзурста
хузи сюжет. Хузтæ хуарз рауадæнцæ, фал ма сæ гъæуй ниххуарун. Циуавæр хуарæнтæй сæ хуардзинан?
С. Ирд, игъæлдзæг хуарæнти хузтæй, цæмæй бæрæг уа
устур бæрæгбони игъæлдзæгдзийнадæ.
29–30-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг»
Темæ: «Зумæгон пейзаж». Æрдзи хузтæ фæййинди
бундорбæл хузтæ кæнун.
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Нисан: – Идарддæр сабийтæн дзорун зумæгон æрдзи æййивдтити туххæй.
– Ирæзун кæнун сабийти цæстдарунадæ, æрдзи
хузти эмоцион æнкъарунадæ. Нæуæг æрмæгутæй
пайда кæнгæй сабийтæн ирæзуй се ’сфæлдистадон
фæлтарддзийнадæ.
– Ахур сæ кæнун æрдзи рæсугъддзийнæдтæбæл цийнæ
кæнун, уæд исфæлдистадон æгъдауæй разæнгарддæр
уодзæнцæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцадон фæрæзнитæ.
Пейзажи элементти хузтæ кæнунбæл сæ фæлтарун. Базонгæ
сæ кæнун нæуæг техникон фæрæзни хæццæ (мудадзин
мелтæ акварелон хуарæнти хæццæ еумæ), уой фæрци бавдесун æнгъезуй метæй æмбæрзт бæлæсти къалеутæ, сæ
рæсугъддзийнадæ.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Сабийтæн банкъарун кæнун мудадзин мелти рæсугъд хузгин фæлгъузти аййевддзийнадæ. Хуарæнти фæрци равдесун зумæгон пейзажи уагæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун зумæгон пейзаж (фулдæр бæлæстæ) æ
зуймон фæлусти. Теми хæццæ баст уæлæнхасæн хузтæ (сабийти гуртæ, Метин Баба, мæргъти æма у.и.).
Косæн фæрæзнитæ: мудадзин мелтæ æма акварель
хæлæмулæй.
Хузфинст: графикон-ханххузон хуарæнтæ бафтаугæй.
Хузæкæнуни уагæ – зумæгон пейзаж схематикон хузæ
метæмбæрзтити хæццæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: зумæгон пейзажи рæсугъд хузтæ (хузиститæ).
Хузгæнгути хузти репродукцитæ æма 6–7 анздзуд сабийти
хузтæ зумæгон теми хæццæ баст.
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Иуарунмæ: гæгъæдитæ А-5 æма А-3, мудадзин мелтæ,
акварелон хуарæнтæ, палитрæ, цъæпотæ (рæстæмбес æма
устур), дони къос, къохтæсæрфæн.
29-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, сумах Нæуæг анзи бæрæгбони рæсугъд хузтæ
искодтайтæ! Метин Бабай зæрдæмæ хъæбæр фæццудæнцæ!
Бæрæгбæнттæ фæцæнцæ, фал зумæг идарддæр æ куст
кæнуй. Ракæсайтæ æндæмæ, циуавæр зумæг нæбæл искодта аци анз?
С. рæсугъд! Метгун! Уазал!
Гъ. Ацибон зумæгон æрдзи тхузæ кæндзинан. Æма цæмæй
нæ хузтæ хуæздæр рауайонцæ, уой туххæй къæразæмæ
хæстæг æрбалæууетæ æма æндæмæ ракæсæн. Къæразæй
кæсгæй зумæгон ци уинæн?
С. Мет. Алкæми дæр мет: хæдзæртти сæртæбæл, зæнхæбæл,
хуæнхтæбæл. Аци анз хъæбæр берæ мет æруардта, бæстæ
мети хъæпæнтæй байдзаг æй. Метбæл цæугæй къæхтæ
рансуфунцæ æма ибæл ниууадзунцæ арф фæдтæ.
Гъ. Гъæунги гъазгæй ци фæууидтай?
С. Цъеутæ æма къæбиси къæхти фæдтæ.
Гъ. Фæдтæмæ гæсгæ нæ бон базонун æй нæ
рæвдауæндонæмæ ка æрбацудæй, уой – устур адæймаг
æви сабий, тикис, куй, халон æви тæхгæ цъеу. Æма уæд
бæлæстæ ба зумæгон цæхæнттæ фæуунцæ?
С. Бæлæстæ, къотæртæ æма бæрзонд нæзитæ дæр фæуунцæ
метæй æмбæрзт.
Гъ. Æцæгæйдæр зумæгон бæлæстæ ци рæсугъд фæуунцæ!
Зæгъайтæ куд рæсугъд æнцæ, уой?
С. Сæ сифтæ фæззæги æрæгъзалдæнцæ æма сæ къалеутæ
еугурæй дæр зиннунцæ.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ сæ къалеутæ? Банимайун сæ
æнгъезуй?
С. Къалеутæ уотæ берæ æнцæ æма сæ неке банимайдзæнæй.
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Гъ. Кæсайтæ, бæлæсти къалеутæ цæмæй ма ниссæлонцæ,
уой туххæй сæ уазал халаси батухта. Æма бæлæстæ аргъаун киндзау хормæ цæхæртæ калунцæ. Нур ба æркæсæн
зумæгон æрдзи хузтæмæ (хузиститæмæ).
Гъонбæлгæнæг æвдесуй зумæгон æрдзи рæсугъд хузтæ.
Гъ. кæсайтæ, зумæгон хуæнхтæн айдагъ сæ цъоппитæ нæ
фал ма сæзхуæдтæ дæр метæй æмбæрзт æнцæ. мет хормæ
æрттевуй, цæхæртæ калуй. Зумæгон уæлдæф кæдзос æма
хуæздæр æй.
С. фæндуй нæ æндæмæ цонæгъбæл бурун æма мети
къубулæнттæй рагъазун.
Гъ. Кæнæн аци дессаг рæсугъд æрдзи хузтæ? Æз уин
нуртæккæ бафдессæнæн, метæй æмбæрзт бæлæсти
къалеутæ куд хузæ кæнун гъæуй, уой. Уой туххæй нæ
бæгъæудзæй дессаги мелтæ – мудадзин мелтæ. Дессаг
цæмæй æнцæ, уой ба нуртæккæ уæхуæдтæ базондзинайтæ.
Гъонбæлгæнæг хецæн тъафæбæл æвдесуй, мудадзин
мелтæй куд архайун гъæуй, уой.
Гъ. Æз мелтæй тафæбæл ниххæнхитæ кæнун, удта цъæпо
райсун æма тъафæ ниххуарун хуарæнæй. Ци нæмæ рауадæй.
С. Мелтæй хæнхитæбæл хуарæн нæ ниххуæстæй.
Гъ. Мæнæ мелæй исхузæ кодтон къалеу, идарддæр фон
æнæгъæнæй дæр акварель хуарæнæй хуарун. Уинетæ,
хуарæн тæнгъæдæ æй æма хæнхитæй еуварсмæ цæуй.
Хæнхитæ æнæхурстæй байзадæнцæ, хурст айдагъдæр фон
æрцудæй.
С. Хъæбæр рæсугъд рауадæй! Зæгъæн, къалеутæ фæлуорс
мелæй ку исхузæ кæнæн, уæд цума мети буни æнцæ, уотæ
нæмæ зиндзæнæнцæ.
Гъ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, атæ айдагъдæр къалеутæ
хузæ кæнун æнгъезуй, æви алцидæр? Зæгъайтæ, нæ бон
мети тъафилтæ исхузæ кæнун æй?
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъ. Ке уи фæндуй бавзарун?
С. Мелæй метуард ку исхузæ кæнæн, æ сæрмæ ба ин арв
хуарæнæй ку ниххуарæн, уæд мети тъæфилтæ хуарæн не
сæхгæндзæй æма зиндзæнцæ. Зæгъæн хæдзарæ, хуæнхтæ
æма фæндæгтит хузтæ дæр аци конд ку искæнæн, уæд
уонæбæл дæр хуарæн нæ ниххуæдздзæй æма дзæбæх
зиндзæнцæ.
Гъ. Нуртæккæ уин райуардзæнæн гæгъæдий минкъий
гæппæлтæ æма бал уонæбæл равзаретæ мелтæй хузæ кæнун.
Искæнетæ мети тъæфилтæ, хор, бæлæсти къалеутæ. Уайуй
уин? Уинетæ, атемæй алцæй хузтæ кæнун дæр æнгъезуй.
Аци ихæслæвæрдбæл косгæй сабийтæ нæуæг техникон
мадзалæй архайунцæ æма ирæзуй сæ исфæлдистадон
фæлтарддзийнадæ, цæмæдес кæнунцæ, ирæзуй ма сæ
исфæлдистадон гъудикæнунадæ дæр.
Гъ. Уæ еугур дæр равзурстайтæ мелтæй хузæ кæнун? Нур
ба райдайетæ устур тъафæбæл хузæ кæнун. Хузæ кæнæн
æрдзæ – зумæгон пейзаж. Ци равдесæн ес пейзажи хузæ
кæнгæй?
С. Бæлæсмтæ, нæдтæ, хæдзæрттæ. Зумæгон хор хуæнхти
сæрмæ кенæ тар мегътæй мет куд уаруй, уой.
Гъ. Мелтæй æгас тъафæбæл устур хузтæ искæнетæ:
бæлæстæ дæр, хæдзæрттæ дæр, гъæунгтæ дæр æма
у.и. Гъæуамæ уæ пейзажтæ аллихузæнттæ рауайонцæ.
кæмæндæр æ хузæ уодзæй берæ устур бæлæстæ æма цалдæр
минкъий хæдзари. кæмæндæр ба – берæ метæй æмбæрзт
хæдзæрттæ æма еу-дууæ бæласи. Кедæр хузи ба уодзæй арв,
мегътæ æма метуард. Кадæр ба бавдессæй æ хузи зумæгон
хор, бунæй ба метæй æмбæрзт хуæнхтæ, бæлæстæ æма у.и.
Атемæй ирæзуй сæ вариативон гъудикæнунадæ, уомæн
æма пейзажи элементтæ æвзарун син агъаз æй композиций сæйрагдæр элементтæ бавдесун, цæмæй еу темæбæл
косгæй, æмхузон элементти хузтæ гæнгæй сæ хузтæ
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уодзæнæнцæ фæйнæхузон. Е син агъаз æй пейзажи сорæт
æма зæрдиуагæ хуæздæр бавдесунмæ.
Гъ. Сабийтæ, бунæттæ ма кæми байзадæй, уоми ба ма ци
исхузæ кæнун æнгъезуй?
С. Сабийтæ мети куд гъазунцæ, куд цийнæ кæнунцæ зумæг
ке ралæудтæй, уобæл. мети къубулæнттæй куд гъазунцæ æма
цонæгътæбæл куд гурунцæ. Метин лæг æма метин галауантæ
куд аразунцæ. Исхузæ кæнун ма æнгъезуй зумæгон цъеути
æма син хуæруйнаг ка дæдтуй, еци сабийти.
Гъ. Хузæ кæнæн арæхсгай æма лæмбунæг. Уæ хузтæ
фæлуорсгомау рауадæнцæ, фал неуи кæнуй, иннæ ахури
усми рæстæги сæ рæсугъд ниххуардзинан.
30-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, айразмæ ахури усми базонгæ ан нæуæг аййевадон техникон мадзали хæццæ. Уæ зæрдæмæ фæццудæй?
Цæмæй хузтæ кодтайтæ?
С. Мах хузтæ кодтан мудадзин мелтæй. Еци мелтæ хъæбæр
дессаг æнцæ! Ку си исхузæ кæнай, уæд æй хуаргæй хуарæн
не ’мбæрзуй æма хузæ дзæбæх фæззинуй.
Гъ. Цæхæн хуарæнтæй пайда кодтан?
С. Акварелон хуарæнтæй.
Гъ. Ци хузæ кодтан? Еци техникон мадзал цæй хузтæ
кæнунмæ æй? Цæмæн æй равзурстан?
С. Мах ахур клдтан метæй æмбæрзт хæдзæртти, бæлæсти
къалеути æма метуарди хузтæ кæнун. Нæ хузтæ рæсугъд
рауадæнцæ, æцæг мет æма халасæвæрди хузæн æнцæ.
Гъ. Нур ба уæ хузтæмæ æрæксетæ, ци уæ фæндæ адтæй уони
исхузæ кодтайтæ? Уæ тъæфти бунат нæбæл ес? Зумæгон
пейзажи хузæ уин хуарз рауадæй. Уæ хузтæ мелтæй хузгонд кæронмæ фæууотæ æма сæ акварелон хуарæнтæй
райдайетæ хуарун.
Сабийтæн радтун 3–5 минутти, цæмæй сæ хузтæмæ
нæуæгæй æркæсонцæ æма сæ конд фæууонцæ.
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Гъ. Фон хуарунмæ уæ багъæудзæй устур цъæпо. Цъæпо
куд учтурдæр æма хæмпосдæр уа, уотæ хуæздæр æй – дон
фулдæр цъируй. Акварелон хуарæн ба дон берæ уарзуй.
Дзурд «аква» дигорон æвзагмæ тæлмацийæй æй «дон».
Æма уæд хуарæнтæ дæр æнцæ ...?
С. Донгун. Дон уарзон.
Гъонбæлгæнæг амонуй дон цъæпойæй куд есун гъæуй æма
си хуарæнтæ куд бауодайуй, уой.
Гъ. Райсетæ уæ цъæпотæ æма сæ дони ниттолетæ. Нур ба
цъæпо ци дон исцъоиртта, уой хуарæнбæл ниттадзетæ, е
ба исфæлмæн уа. Гъеууотæ, алли хуарæнæн дæр дон «радтун» гъæуй. Уотемæй еугур хуарæнтæ дæр базондзинайтæ.
Уонæй алкæмæн дæр ес ном. Нæ уи феронх æнцæ?
С. Аци дони æртæх – бор хуарæнæн. Айæ ба – сурхæн. Уой
фæсте ба рохснæгхуз, кæрдæгхуз æма у.и.
Сабийтæ алли хуарæнæн дæр æ хузæ фæззæгъунцæ
æма ибæл дон ниттадзунцæ. Сор акварель хуарæн дони
ралæпъæда уй æма цъæпойæй æнцон есæн фæууй.
Гъ. сабийтæ, ци зæгъдзинайтæ акварелон хуарæнти
туххæй?
С. Акварелон хуарæнти хузтæ дæр гуашти хузæн æнцæ.
Ами дæр ес æрвхуз, сурх, бор æма æндæр хуарæнти хузтæ.
Гъ. Уинетæ, донæй хулуйгонд хуарæнтæ куд фæррæсугъддæр
æнцæ, цъæпотæй дæр сæ исесун фенцондæр æй. Соргонд
хуарæнтæй архайгæй цъæпо ихæлгæ кæнуй, æ гъунтæ
лæсун райдайунцæ. Цъæпотæ ба гъæуай гæнгæ æнцæ.
Цæмæй конд æнцæ, уой ма гъуди кæнетæ?
Кæсæ кæстæр къуари 6 теми 11-аг ахури усмæмæ.
С. Цъæпотæ кæнунцæ æхсæрсæттæги къæдзели гъунтæ.
Цъæпотæ сæрмагондæй сабийтæн конд æнцæ, цæмæй
хуарæнтæй рæсугъд хузтæ кæнун базононцæ.
Гъ. Мадта, сумах дæр равдесайтæ, куд рæсугъд хуаретæ уæ
хузтæ хуарæнтæй. Циуавæр хуарæни хузтæ архайдзинайтæ?
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С. Зумæгон: уорс, фæлуорс, рæсугъд, ирд.
Гъ. Равзаретæ гъæугæ хузтæ, цæмæй зумæгон æрдзи
рæсугъддзийнадæ хуæздæр бавдесайтæ уæ хузти.
Аци техникон мадзалæй пайда кæнун сабийтæн æнцондæр
æй. Нæ сæ гъæуй алли минкъий хузи рази фон хуарун. Сæ
бон æй, æдасæй, æгас фон ниххуарун. Хузæ уæддæр нæ
фехæлдзæй, мудадзин мелти хæнхитæбæл акварель хуарæн
нæ хуæцуй. Акварель хуарæнтæй архайгæй, гъонбæлгæнæг
гъæуамæ ма иронх кæна, акварель ку иссор уй, уæд
фæййиваддæр уй æ хузæ. Уомæ гæсгæ сабийти ахур кæнун
дон дæр æма хуарæн дæр фулдæр есун, уæлдайдæр ба мудадзин хæнхити рæбунти.
31–32-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Националон дарæс»
Темæ: «Дигорон кафт». Цæстæй фæййинд æма
зæрдæбæлдардмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – сабийти базонгæ кæнун дигорон (нæлгоймаг æма
силгоймаги) националон уæледарæси æма сæ
аййевгæнæг хецæндзийнæдти хæццæ.
– Ирæзун кæнун сабийти феппайунадæ, абстрагон
гъудикæнунадæ – хузæгæнгæй предметти формæ
«уинун».
– Дигороно æгъдæуттæ æма фæткитæ куд зононцæ
æма син аргъ куд кæнонцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Балæдæрун син кæнун нæлгоймаг æма силгоймаги националон дарæси бундори сæйраг конструкци (æртикъумонтæ)
æма
сæ декори хецæндзийнади элементтæ (ронæ,
реуигънæгутæ, орнамент).
2. Хуарæни хузтæ зонунадæ.
Нихмæвæрд (контрастон хуарæнти рæсугъддзийнадæ
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фæййинун: нæлгоймаги дарæси традицион тар хузæ æма
силгоймаги дарæси ирд, фæлорс – бæрæгбонхуз.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун националон дарæсти (нæлгоймаг æма
силгоймаги) дууæ устур фигури кафгæй. Сæ алливарс –
бæрæгбони хузæн. Сæ къохти ист æма дарæси элементтæмæ
гæсгæ бавдесун кафти æзмæлдтитæ.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
Хузфинст: графикон-ханххузон фон хуарæнтæй фæндон
хурстæй.
Хузæкæнуни уагæ – националон дарæсти кафæг фигурити
схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: адæни хузтæ (хузиститæ ку уа, уæд хуæздæр)
националон бæрæгбони дарæсти. Гъазæн киндзæ дигорон
дарæси. Дигорон кафти цагъд. Æндæр адæнихатти националон уæледарæсти хузтæ (рабарунмæ).
Иуарунмæ: гæгъæди А-4, 12 хузи фломастертæ.
Рагъонмæ куст
Бакæсун (æнгъезуй телевизормæ дæр) артиститæ дигорон
кафт куд кафунцæ, уомæ. Лæмбунæг син æркæсун сæ националон дарæсмæ. Рагацау гæгъæдийæй ралух кæнун геометрион фигуритæ (дæргъдумбултæ, квадраттæ, тумбулæгтæ,
расткъумæгтæ, æртикъумæгтæ) сæ æстæ ба æвдесунцæ ци
дарæсти райстонцæ, уонæмæ гæсгæ.
31-аг ахури усми цуд
Гъ. Нæуæг анзи бæрæгбæнттæ райевгъудæнцæ. Хъæбæр
берæ игъæлдзæгдзийнадæ нин балæвар кодтонцæ. Зардтан
æма кафтан. Кафун ба уарзетæ? Циуавæр кæфтитæ зонетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ес уæхæн кæфтитæ, кæцитæ нур доги адæн кæми фæнди
дæр зонунцæ æма сæ кафунцæ. Фал алли адæни хаттæн дæр
ес æхе националон кæфтитæ. Еци кæфтитæ адæни культу118

ри хæццæ æнгон баст фæуунцæ. Æвдесунцæ адæни характер, се ’змæлд æма сæ дарæси рæсугъддзийнадæ, адæймаги
уодигъæди кæдзосдзийнадæ æма æ рахаститæ. Еци
рахаститæ, ездондзийнадæ ес кафти æзмæлдтитæй банкъарун (æнкъæйттæй кафти). Сабийтæ, сумахæй дигорон кафт
ка зонуй? Ке уи фæндуй, йе рацæуæд æма ракафæд. Æз уин
кафти цагъд æвæрун.
Изæлуй дигорон кафти цагъд. Кизгæ æма биццеу кафунцæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Сабийтæ, дигорон кизги кафтмæ
кæсгæй, ци зæгъун æнгъезуй? Цæбæл дзорæг æнцæ æ ездон æзмæлдтитæ?
Гæнæн ку уа уæд бавдесун дигорон ансамблити кæфтитæй
скъуддзæгтæ.
С. Ес ин æгъдаугин, имон кизги æфсæрмигæнаги
цæстæнгас, æ къохти ист-ездон, æ федауцæ гуриконд –
рæсугъд, йе ’змæлдтитæ дæр уотæ.
Гъ. Нур ба нæлгоймаги кафтмæ æркæсæн. Нæ рази циуавæр
адæймаг февзуруй? Хуæнхаг лæхъуæн, джигит?
С. Лæг кафти æй цæрдæг, бæгъатæр, нифсхаст æма у.и.
Гъ. Кафти æзмæлдтитæй нæлгоймаг архайуй хуарз
минеугутæ бавдесун, цæмæй кизги зæрдæмæ фæццæуа:
къахи фийтæбæл кафгæй бæрзонд исгæпп кæнуй, уæхæн
кафæги цæргæси хæццæ арæх рабарунцæ. Кафгæ-кафун
биццеу кизгæбæл не ’мбæлуй, сауæнгæ ма, æ цъохъай дустæ дæр дæлæмæ уагъд фæуунцæ. Кизгæ æ къахи
фийтæбæл, цубур ампъезтæ кæнгæй фæккафуй æма æ даргъ
къæртрæзти бунæй æ къахидарæс ке нæ фæззинуй, уомæ
гæсгæ, цума гургæ кæнуй, уотæ фæззиннуй. мæнмæ гæсгæ
сумах хъæбæр фæндуй дигорон кафти хузæ искæнун. Æма
нæ хузтæ цæмæй дзæбæх рауайонцæ, уой туххæй ба син
сæ уæледарæсмæ лæмбунæгдæр æркæсæн. Фиццаг бал
нæлгоймаги дарæсмæ æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй нæлгоймаги хузæ цохъати æма
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гъазæн киндзæ – къæрдрæзти. Сабийти гъос æрдаруй
дарæси элементтæмæ. Сабийтæ дзорунцæ, цохъа куд конд
æй, уой.
С. Нæлгоймаги уæледарæсмæ хаунцæ: хæдонæ, хъеллæугæ æфцæкъуати хæццæ, цулухътæ, хæлаф æ фадгутæ
цулухъти гъости цавд фæуунцæ, цохъа ронæ æма хъæмай
хæццæ, сæрбæл ба бухар ходæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Цохъа астæумæ хæстæг нарæгдæр æй,
рони сæрмæ цалдæр æгънæгебæл æфтаугæ. Ронæй дæлæмæ
ба фæтæндæргæнгæ рацæуй. Уæхæн худ цохъа бæхбæл
фæббадунмæ нæ хъор кæнуй. Дигорон адæн ба иннæ кавказаг адæнти хузæн, хуæнхбæсти цæргæй, æнæмæнгæ
бадтæнцæ бæхтæбæл.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй дигорон силгоймаги къæртрæзти
хузæ æма гъазæн киндзæ дигорон къæртрæзти.
Гъ. Айæ æй силгоймаги бæрæгбони уæледарæс. Мах хузæ
кодтан дигорон киндзи, кастан ин æ дарæсмæ дæр.
(Кæсæ астæугкаг къуари 10 теми 16-аг ахури усмæмæ).
Зæгъайтæ, уæледарæс цæхæн æй?
С. Аййев, рæсугъд гурæбæл æнгон бадуй. Æгънæгутæбæл
æфтаугæ нæй, фал рæсугъд ронæй астæубæл æрбангон уй.
Гъ. Ронæ кизги астæу аййевдæр кæнуй. Ронæй дæлæмæ
къæртрæзтæ урухдæр æнцæ. Къæртрæзти медæгæй ба ци
уинæм?
С. Медæггаг пъолцигонд. Пъолцийæн æ реу рæсугъд
реуæгънæгутæй арæзт.
Гъ. Æвзестæ ронæ æма реуæгънæгутæ дессаги аййев
кæнунцæ пъолци! Хъæбæр хуарз! Æркастан лæмбунæг дигорон уæледарæстæмæ. Фал сæ цæмæй раст исхузæ кæнæн,
уой туххæй нæ исбæрæг кæнун гъæуй дарæсти сæйраг
формæ. Дарæсти силуэт циуавæр геометрион фигури
хæццæ рабарун æнгъезуй? Райсайтæ геометрион фигуритæ
æма сæ еугаййæй хузæбæл æривæриайтæ.
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Цæмæй сабийтæ хуæздæр банкъаронцæ æма балæдæронцæ
дарæси сæйраг формæ, уой туххæй сабийтæ гъонбæлгæнæги
хæццæ геометрион фигуритæ кезугай æвæрунцæ (кизгæ
æма биццеуи) уæледарæсти хузтæбæл. Хузтæ æма геометрион фигуритæ (квадраттæ, æртæкъумонтæ,
дæргъдумбултæ, расткъумонтæ) гъæуамæ асæй хæстæг
уонцæ кæрæдземæ. Гъæу-гæ фигурæ исбæрæг кæнунцæ æма
сæхуæдтæ æртæкъумонтæй райвæрунцæ силуэт.
Гъ. Сабийтæ, циуавæр геометрион фигуритæ исбæзтæнцæ?
С. Дигорон нæлгоймаг æма силгоймаги уæледарæс
æнцондæр æй аллихузон æртæкъумонтæй исаразун –
устуртæ, рæстæмбестæ æма минкъийтæ.
Гъ. Нур ба син бавзаретæ сæ хузæ искæнун.
32-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, фæстаг ахури усми цæбæл дзурдтан, цæмæ
кастан?
С. Мах кастан æма дзубанди кодтан дигорон уæледарæси
туххæй.
Гъ. Адæймагæн æ националон дарæсмæ гæсгæ базонун
æнгъезуй æ адæни хатт æма культурæ. Йе уомæ гæсгæ,
гъæуамæ зонæн нæ дигорон националон уæледарæс. Цæй
хузæ кодтан фæстаг хатт?
С. Дигорон кафт. Кизгæ æма биццеуи.
Гъ. Хузæ кодтан дигорон æнкъæйтти (уосгор лæхъуæн æма
киндздзон кизги) кафт. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, хузæ
кæнунмæ кафт цæмæ равзурстан?
С. Уомæн æма дигорон кафт кæнунцæ националон
уæледарæси.
Гъ. Кæми ма фæууинун æнгъезуй адæни националон
уæледарæси? Гъæунги, ахурмæ кенæ кустмæ цæугæй?
Бонидарæсæн сæ фæддарунцæ?
С. Нæгъ, йеци дарæс бонидарæс нæй, фал бæрæгбони.
Уæхæн уæледарæси артисттæ æма кафгути фæууинун
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æнгъезуй концерти. Дигорон киндзæхсæвæри дæр
киндзæбæл националон уæледарæс –къæртрæзтæ фæууй.
Гъ. Раст зæгъайтæ, фиддæлтæй нин байзадæй аци æгъдау:
кизгæ киндзи ку фæццæуй, уæд æй æ фиди къæсæрæй
къæрт-рæзти рахонунцæ. Мæнæ нæ кизгуттæ ку исустуртæ
уонцæ æма киндзи ку цæуонцæ, уæд сæбæл ауæхæн
къæртрæзтæ искæндзинан.
Гæнæн ку уа, уæд бавдесун адæни хузиститæ националон
уæледарæси бæрæгбони рæстæг.
Гъ. Аллихузон устур бæрæгбæнтти, фестивальтæ кенæ
гъазт-изæрти искæнунцæ тæккæ рæсугъддæр æма аййевдæр
националон уæледарæс, цæмæй нæ кадгин иуазгутæ
хуæздæр банкъаронцæ æма базононцæ нæ Республики, нæ
адæни æгъдæуттæ æма уагæвæрдтитæ. Цохъати хузтæ дæр
æма къæртрæзти хузтæ дæр дзæбæх искодтайтæ. Фал ма
син цума цидæр нæ фагæ кæнуй. Æркæсайтæ нæлгоймаги
уæледарæсмæ, ци ма исхузæ кæнун æнгъезуй?
С. Ронæ хъæмай хæццæ.
Гъ. Æнæмæнгæ цохъай хæццæ фæууй æвзестæ æвзæгутæй
аййевгонд нарæг ронæ æма æвзестæ кенæ сугъзæрийни
тулд, рæсугъд хъæма. Цохъайæн ба æ реуидзиппити фæууй
бæрцитæ. Бæрцити раздæр топпихуасæ дардтонцæ. Уони
хузтæ искæнун дæр уи ма феронх уæд.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй цохъай хузæ. Сабийти гъос æрдаруй
цохъа аййевгæнæг элементтæмæ.
Гъ. Силгоймаги пъолци – къæртрæзтæ ба цæмæй исрæсугъд
кодтайтæ?
С. Силгоймаги къæртрæзти сæйраг фæлосæнтæй æнцæ –
реуиæгънæгутæ æма рæсугъд æргъæвæги хæццæ ронæ.
Гъ. Раст зæгътайтæ. Фал ма уæддæр æркæсæн, цæмæй ма
исаййев кæнунцæ силгоймаги уæледарæс?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй дигорон орнаменттæй рæсугъд
къæртрæзти хузтæ.
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С. Ходæ, дустæ æма пъолций кæрæнтæбæл рæсугъд
алдæнбидтитæ ес.
Гъ. Цæхæнтæ æнцæ?
С. Сугъзæрийнæ æма æвзестæ хæлттæй æнæуагæ рæсугъд
худ æнцæ.
Гъ. Алдæнбидтитæ арæзт æнцæ бæрæг уагæвæрдмæ гæсгæ.
Æркæсæн дигорон орнаментмæ хæстæгдæр.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй деденæгхуз алдæнбидтитæ худ
кæбæл ес, уæхæн къæртрæзтæ.
Гъ. Гъе ауæхæн дессаги рæсугъд орнаменттæй исаййев
кæнунцæ пъолцитæ æма ходтæ сугъзæрийнæ, æвзестæ
кенæ цилле хæлттæй. Алдæнбидтити хузтæ кæнетæ.
Орнаментти хузтæ искæнун сабийтæн бон нæма бауодзæй,
фал сæ уæддæр есгудтитæ ниббæрæг кæнæнтæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ кизги сæрбæл ма ходæй уæлдай ци
фæууй?
С. Листæгбид, тæнæг хузæ.
Гъ. Йе къохæй бид фæууй. Ходæбæл æй ку æритаунцæ, удта
æгас уæледарæсдæр федауцæдæр фæддаруй. Хузæ кæнæн.
Гъ. Сабийтæ, фæстаг хатт хузæкæнуни размæ дзурдтан кафтитим туххæй. Кафæг æ гъудитæ æма æнкъарæнтæ æ кафти
æзмæлдтитæй бавдесуй, раргон кæнуй. Сумах нур устуртæ
айтæ, рагъуди кæнайтæ æма зæгъетæ, хузгæнæг ба цума
цæй фæрци раргон кæнуй æ гъудитæ æма æнкъарæнтæ?
С. Æ рæсугъд ханхфинст æма хуарæнти хузти фæрци.
Гъ. Уæ хузтæ цæттæ æнцæ, равдесайтæ алдæнбидтитæ дæр.
Нур ба сæ нуххуарун гъæуй. Хуарæни размæ ба бал радзубанди кæнæн хуарæнти хузти туххæй. Цæмæй хуæздæр
балæдæрæн дигорон адæни хецæндзийнæдтæ, уой туххæй
нæ фæуиинун гъæуй æндæр адæнти уæледарæстæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй 4–5 националон уæледарæсти
хузтæ: узбекаг, украинаг, уруссаг, французаг, болгайраг
æма у.и.
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Гъ. Ци зæгъдзинайтæ дигорон уæледарæси хуарæни
хузтæй?
С. Кизги пъолци фæууй уорс кенæ фæлуорс. Фæлуорс
хузтæ æвдесунцæ кизги имон-ездондзийнадæ. Цохъатæ ба
фæуунцæ тархуз – сау, морæ, фунукхуз. Таргомау хуарæни
хузтæ æвдесунцæ нæлгоймаги æнæгириз, нифсхаст
уодигъæдæ (характер).
Гъ. Тар æма фæлуорс хуарæнти еуадæ хуннуй нихмæвæрд
(контрастный). Къæртрæзтæн дæр æма цохзъатæн дæр сæ
хъумæцти хуарæнти хузæ æй еудадзугдæр еухузон. мæнæ
æндæр адæнти дæарæстау ирд æма гъолæнттæ нæ ’нцæ.
Пъолцитæ æнцæ алдæнбидититæй аййев фæлуст. Æма кæд
миййаг, ами ирдхуарæнтæй пайдагонд цæуй? кæрдæгхуз
сифтæ, сурх, бор деденгутæ конд орнамент?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ, сæхуæдтæ искæнунцæ
хатдзæг: алдæнбид нæй ирд æма гъолæнттæ, æй
еудадзугдæр еухуарæнæйц хурст. Фал уæддæр, хуарз федауй пъолций хуарæни хузи хæццæ.
Гъ. Æма уæд цæмæй хецæн кæнуй дигорон уæледарæс?и Æ
бæлвурд формæй, æ кæрзæлвæст астæуæй æма æ еудадзугон нихмæвæрд хуарæнти хузтæй. Идарддæр хузæ кæнæн.
33–34-аг ахури усмитæ

Еумæйаг темæ: «Транспорт»
Темæ: «Ервæзунгæнæг транспорт». Ци фæууидтай,
кенæ ци фегъустай, уой бундорбæл хузæ кæнун.
Нисан: – Идарддæр сабийти зонгæ кæнун транспорт
цæмæн гъæуй æма циуавæртæ фæуунцæ. Сабийтæн
балæдæрун кæнун нури доги адæймаги царди тарнспорт куд ахсгиаг æй, уой. Сабийти гъос æрдарун
ервæзунгæнæг æма уæззау куститæ рæуæггæнæг
транспорти хузтæмæ.
– Ирæзун кæнун феппайунадæ, имисунадæ æма нури
техникæмæ цæмæдессадæ.
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– Сабийтæн амонун хæларзæрдæ æнкъарæнти
хæццæ сюжеттæ æвзарун, цæмæй сæмæ егурæ
тæрегъæддзийнади æнкъарæнтæ æма син фенхус
кæнун сæмæ куд цæуа.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Ахур сæ кæнун сæхе фæндонмæ гæсгæ транспорти ваззугин техникон формæ исхузæ кæнуни фæлтарунбæл.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæнтæ раст равзурсти фæрци бавдесун тасдзийнадæ,
катай æма фæййервасти цийнæдзийнади уагæ.
Композици.
Тъафæбæл
бавдесун
транспортон
фæрæзнæ
(зингхуссунгæнæн машийнæ, сгарæн вертолет æма æнд.)
фæдеси рæстæги.
Коæсæн фæрæзнитæ: гуашь.
Хузфинст: хузæкæнунадон. Хузæкæнуни уагæ – транспортон фæрæзни схематикон хузæ бæрæг уавæри.
Æрмæг
Æвдесунмæ: аллихузон транспорти хузтæ. Вертолет æма
зингхуссунгæнæг машийни хузтæ. Газеттæ æма журналтæй
темæмæ гæсгæ лухгонд хузтæ (хузиститæ). Хæрсæн
(ефтиндзгæ) цæрæгойти хузтæ (пил, бæх, хæрæг, цæгатаг
саг æма куйтæ).
Иуарунмæ: гæгъæди А-4, 12 хузи гуашь, палитрæ,
цъæпотæ (минъкий, рæстæмбес æма устур).
Рагагъонмæ куст
Газеттæ æма журналтæй равзарун æма бакæсун сабийтæн
темæмæ гæсгæ æрмæгутæ.
33-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, нæ абони темæ æй – транспорт. Транспорт
рагæй дæр нæбæл хузæ кодтан. Зонун, биццеутæ берæ
уарзунцæ аллихузон машинттæ æма техники хузтæ кæнун.
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Æма сæ куд фæххузæ кæнунцæ, уой нин зæгъæнтæ, удта
фæууиндзинан ка хуæздæр хузæ искæндзæнæй, уой. Алли
адæймаг дæр алли бон дæр транспортбæл фембæлуй.
Гъæйдæ лæмбунæгдæр æркæсæн. Мæнæ адæймаг сæумæ
æ хæдзарæй рацудæй. Гъæуй æй æ кустмæ кенæ кумæдæр
цæун. Цума куд кæндзæй?
С. Машийни рандæ уодзæй, кенæ автобуси, троллейбуси,
маршрутон таксий.
Гъ. Æма æй, зæгъæн, идардмæ цæун ку гъæуа? Æндæр
горæтмæ.
С. Удта – поезди, электрички кенæ хуæдтæхæги.
Гъ. Нуртæккæ сумах ранимадтайæ пассажирон транспорт.
Цума уотæ цæмæ хуннуй?
С. Уомæн æма йе æй пассажирон (бæлццон адæни) ласæн
транспорт.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Зæгъæн, адæймаг косуй будури, заводти, базари, арæзтади æма у.и., æма ин уоми ба, транспорт
ци агъаз æй?
С. Будури косгæй ин машинттæ, ци тиллæг æрæмбурд
кæнуй: картоф, нартихуар, къабуска, мæнæуæ уони
ласунцæ. Арæзтадæмæ ба ласунцæ – æзменсæ, агоритæ
æма аллихузон арæзтадон æрмæг. Базаради ба си пайда
кæнунцæ продуктæ, мебель, товартæ ласунмæ.
Гъ. Уæззæутæ ци транспорт фæлласуй, йе ба куд хуннуй?
С. Уæзласæн.
Гъ. Уинетæ, адæймаги машинттæ алкæми дæр гъæунцæ, æ
уæззау куст ин фæррæуæгдæр кæнунцæ. Фал ма ес уæхæн
машинттæ, кæцитæ æнхæст кæнунцæ сæрмагонд ихæстæ.
Хонгæ ба сæ кæнунцæ сæрмагонд нисанеуæгон транспорт.
Еске уи ауæхæн транспорт зонуй? Уæ хузтæмæ æркæсайтæ,
етæ уин байанхос кæндзæнцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сæрмагонд нисанеуæг кæмæн ес,
уæхæн машинтти хузтæ.
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С. Милици машийнæ. тагъд æнхуси машийнæ. Æфсæдтон
техникæ. Метæфснайæн, донпурфгæнæн, бугъласæн æма
цементласæн машинттæ. Комбайн, æргъувæн къран æма
æнд.
Гъ. Ци берæ банимадтайтæ, хъæбæр хуарз! Уинетæ, царди медæгæ транспорт адæймагæн алкæми дæр куд æнхус
кæнуй. Гъæунгтæ æфснайгæй, уæззæутæ ласгæй, тиллæг
æфснайгæй, хæдзарæ аразгæй, нæдтæ цалцæг гæнгæй.
Горæтмæ цирк кенæ зоопаркмæ сирдтæ ласгæй æма у.и.
Фал мæн фæндуй абони радзубанди кæнун, адæймаги
бæлахи ку бахауй, уæд ин ци транспорт банхус кæнуй, уой
туххæй. Мах горæти цæрæн, фал ес уæхæн адæн, кæцитæ
цæрунцæ хуæнхбæсти. Уоми хъæбæр дессаги рæсугъд
рауæнтæ ес, фал си тæссаг æй. Зæгъæн, сахх уарунтæ
ку æрцæуй, уæд гъæутæмæ фæндæгтæ уарун дæттæ
бахуæрунцæ æма сæбæл цæуни фадуат нæбал фæууй.
Кенæ ба, зумæг берæ ку ниууаруй, уæд мети зæйтæ рацæуй
æма нæдтæ æхгæд æрцæунцæ. Уæхæн дзамани адæнæй
берæтæ, кенæ фæндæгтæбæл косæг техникæ, альпинисттæ
бахаунцæ тæссаг уавæри æма син фæгъæуй банхус кæнун.
Куд син фенхус кæнун æнгъезуй?
С. Нæдтæ никкæдзос кæнунмæ син банхус кæндзæй бульдозер.
Гъ. Идард гъæутæмæ ба гъæугæ продуктæ цæбæл баласун æнгъезуй. Адæн хуæнхти фесафдæнцæ, альпинистти
гъæуй æнхус. Ка сæ иссердзæнæй?
Сабийтæ дзорунцæ аллихузон æнхуси мадзæлттæ æма син
анализ кæнунцæ.
С. Гъæуй вертолет.
Гъ. Вертолет цæмæ? Хуæдтæхæг кенæ машийнæ ба
цæмæннæ?
С. Хуæдтæхæг бæрзæндти тæхуй æма сæ феппайгæ
бакæндзæй, æнхус ба син кутемæй бакæндзæй. Машийнæ
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ба хуæнхбæсти нæдтæбæл алкумæ нæ бацæудзæнæй. Вертолет ниллæгути ке тæхуй æма цийфæнди рауæн дæр
æрбадун æ бон ке æй, уомæ гæсгæ вертолет хуæздæр æй?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй вертолетти хузæ.
Гъ. Æма зæгъæн кæмидæр, кедæр хæдзарæ содзуй!
Хъуæцæй нецибал зиннуй. Уæд ци гæнгæ æй? Аргъауи
каркау сæбæл дони къибилатæ пурх кæнгæ æй?
С. Гъæуй 01 бадзорун телефонæй, цæмæй зингхуссунгæнæг
машийнæ æрбарветонцæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Еци рæстæг фæстæ-тæрæ кæнун нæ
фæгъгъæуй, фидбилизи бахауæг адæни цард тæссаг уавæри
фæууй.
С. Зингхуссунгæнæг машинттæ, донидзæгтæй уайтагъд
æрбахъæртунцæ æма цубур рæстæгмæ сугъдæрцуд ниххуссун кæнунцæ.
Гъ. Сабийтæ, сумахæй еске æ асæги кенæ телевизори фæууидта зингхуссунгæнæг машийнæ. Кенæ
зингхуссунгæнгутæ арт куд фæххуссун кæнунцæ, уой?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Зингхуссунгæнæг машийнæ цæхæн æй?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй зингхуссæнгæнæг машийни хузæ.
С. Е æй устур сурх мащийнæ. Æ сæри ес даргъ итиндзгæ
асийнæ, уобæл сауæнгæ сæргкаг уæладзугмæ дæр исхезун æнгъезуй. Æз машийни фæууидтон тухт шлæнгтæ.
Зæингхуссунгæнгутæ сæ тагъд-тагъд райхалунцæ æма
дони карз пурфæй сугъдæрцуд ниххуссун кæнунцæ.
Зингхуссунгæнгутæн сæ уæлебæл фæууй, содзгæ ка кæнуй,
уæхæн сæрмагонд хъæпбæлтæ, сæ сæртæбæл ба – каскитæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Алцидæр хуарз радзурдтайтæ! Нур
ба мин мæ фарстайæн дзуапп радтетæ: фæндуй уæ
зингхуссунгæнæг машийнæ, зингервæзти рæстæг, куд
æнхус кæнуй адæнæн, уой хузæ искæнну?
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъ. Мадта уи алкедæр равзарæд ци хузæ кæндзæй, уой:
сгарæг вертолет хуæнхти æви зингхуссунгæнæг машийнæ.
Хузæ кæнетæ.
34-аг ахури усми цуд
Гъ. сабийтæ, ацибон «транспорт»-и темæбæл идарддæр
дзордзинан. Уæддæр ци æй транспорт?
С. Транспорт æй цæуни фæрæзнæ, мадзæлттæ: хуæдтолгитæ,
машинттæ, хуæдтæхгутæ, пароходтæ, поездтæ æма у.и.
Гъ. Анзæй-анзмæ царди медæгæ æййивддзийнæдтæ тагъд
æййевунцæ. Адæймаг ба гъæуамæ фæсте ма байзайæ,
алцидæр гъæуамæ базона, басгара æма фæууина. Нури
дзамани цæрæг адæймаг айдагъ æхе бæсти цæрæг нæ
æй, фал æгас планети. Нуртæккæ аллихузон транспорти
хузтæй пайдагæнгæй, адæн цæунцæ æндæр бæстæтæмæ,
дуйнебæл балци кæнунцæ, цæмæй базонгæ уонцæ æндæр
адæни хæттити культури хæццæ æма син фæууинонцæ сæ
цæмæдессаг бунæттæ. Берæ æнзти дæргъи адæймаг пайда кодта фонсæй (цæрæгойтæй) куд транспортон мадзал,
уотæ. Кавкази етæ адтæнцæ?
С. Хæрæг, бæх.
Гъ. Æдзæрæгбæсти ба ...?
С. Теуа.
Гъ. Цæгати ба ... ?
С. Сæгтæ, куйтæ.
Гъ. Индий ба ... ?
С. Пилтæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй транспортон мадзали фæрæзнæй
ци цæрæгойтæй пайда кæнунцæ, уони хузтæ.
Гъ. Цæрæгойтæ хуарз анхос кодтонцæ адæймагæн, фал æй
уæддæр фæндæ адтæй хуæдтолгæ æргъуди кæнун, цæмæй
æхуæдæг дæр æма æ хæссуйнæгтæ дæр тагъддæр сæ
бунатбæл исæнбалдайунцæ. Цумæ цæмæн?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ архайунцæ хуæдтолгæ
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цæмæй хуæздæр æй цæрæгоййæй уæхæн домæнтæ
æрхæссун.
Гъ. Адæймаг æргъуди кодта машинттæ æма сæ цæмæдæр
гæсгæ цæрæгойти æнгæс исаразта. Æркæсайтæ æма
зæгъетæ, цæй хузæн æй дæлдон бæлæгъ (подводная лодка),
вертолнт? Æргъувæн къран? Хуæдтæхæг?
Сабийти дзæуппитæ.
Гъ. машийнæ æй хе транспорти сæйрагдæр хузæ. Арæх
ма æй æфсæн бæх дæр фæххонунцæ. Нур дæр ма ин æ
райвазæн – хъаурæ (мощность) бæхти тухтæй барунцæ.
Гъæйдæ нур ба æркæсæн нæ къуари уати ци машинттæ
(гъазæн) ес, уонæмæ.
Сабийтæ машинттæмæ кæсунцæ.
Гъ. Машинттæн циуавæр хæйттæ ес?
С. Гуфæ, цæлхитæ, мотор, цирæгътæ, дуæрттæ, къæрæзтæ
æма у.и.
Гъ. Машийни хæйттæ цæй хузæн æнцæ? Цæй хæццæ сæ
рабарун æнгъезуй?
С. Гуфæ – гури, цæлхитæ – цуппар къахи, цирæгътæ –
цæститæ, мотор – зæрдæ æй, къæрæзтæ – кæсæнцæститæ.
Гъ. Бæх, саг æма хæрæгæн хуæруйнаг æма дон куд
фæддæдтунцæ, машинни дæр уотæ гъæуй?
С. Машийни ба гъæуй бензин. Æнæ бензинæй æ бон цæун
нæ ’й.
Гъ. Нæ машинттæмæ лæмбунæгдæр ку æркæсæн, уæд бафеппайдзинан еу дессаг. Машийнæн æ дуари айдæнтæ –
гъостæ, цирæгътæ – цæститæ æма æ иннæ хатти формæ дæр
æ «цæсгон» кедæр æнгасæй æй – ходæг, мæстгун æма у.и.
Сабийтæ активонæй дзорунцæ сæ эмоцитæ, иссерунцæй
алли машийнæн дæр æ сорæтон æнгæс (ке, кенæ цæй
хузæн æй). Аци ихæслæвæрдбæл куст син ирæзун кæнуй сæ
исфæлдистадон гъудикæнундзийнадæ.
Гъ. Цæмæй темæ ниффедар кæнæн æма фæстаг хатт ци
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хузтæ кодтан, уони кæронмæ искæнæн, уомæ гæсгæ ци
базудтайтæ æма багъуди кодтайтæ, уой исбæрæг кæнунмæ
рагъазæн гъазт
«Базонæ»-й. Фарстатæн дзуæппитæ
дæдтетæ. Циуавæр транспорт гъæуй, кæд ... Биццеуи
кумæдæр цæун фæндуй?
С. Машийнæ.
Гъ. Биццеуи рагъазун фæндуй?
С. Велосипед.
Гъ. Беремæй цæугæ æй?
С. Автобус, троллейбус, трамвай.
Гъ. Идардмæ цæугæ æй?
С. Поезд.
Гъ. Тагъд кæнæн.
С. Хуæдтæхæг.
Гъ. Нæ надбæл – денгиз, цæугæдон?
С. Науæ, бæлæгъ.
Гъ. Фидбилиз æрцудæй?
С. Пъолици кенæ мчс-и машийнæ.
Гъ. Кадæр фæссæйгæ æй?
С. Тагъд æнхуси машийнæ.
Гъ. Хуæнхбæсти кадæр фесавдæй?
С. Вертолет.
Гъ. Цидæр содзуй?
С. Зингхуссунгæнæг машийнæ.
Сабийтæ кезугай, тагъд-тагъдæй гъонбæлгæнæги
фарстатæн дзуапп радтунцæ.
Гъ. Хуарз багъуди кодтайтæ алцидæр. Нур ба хузæ
идарддæр кæнæн. Ци хузæ кæнæн?
С. Багъæуаги адæнæн ци транспорт фенхус кæнуй, уой.
Гъ. Ацибон лæмбунæг хузæ кæнун гъæудзæй, цæмæй
бæрæг уа ци æрцудæй, ци рауæн, ци косунцæ адæн,
ервæзунгæнгутæ, зингхуссунгæнгутæ. Бавдесун гъæуй,
адæн куд тухсунцæ æма мæтæ кæнунцæ уой дæр?
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С. Æз исхузæ кодтон устур сурх машийнæ асийни
хæццæ. Ауæхæн машийнæ нæ тургъи фæууидтон. Кедæр
къæразæй цудæй хъуæцæ, уайтагъд зингхуссунгæнгутæ
æрбахъæрттæнцæ æма зинг ниххуссун кодтонцæ. Мæн дæр
фæндуй зингхуссунгæнæг исун.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Фарæ мах дзурдтан аци темæбæл. Зинги
хæццæ куд тергади ун гъæуй. Хузæ кодтан, тикиси хæдзарæ
куд иссугъдæй æма робаси бæдæлттæ денгизбæл куд
бандзарстонцæ. Уони ма гъуди кæнетæ? (Кæсæ астæугкаг
къуари 20-аг теми 28-аг ахури усмæмæ).
Гъ. Ка ма зæгъдзæй æ хузи туххæй?
С. Æз исхузæ кодтон вертолет, бæрзонд хуæнхтæ æма
адæн. Адæн минкъийтæ искодтон, уомæн æма вертолетæй
минкъийтæ зиннунцæ. Адæнмæ вертолеттæй æруагътонцæ
бæндæнтæй конд асийнæ, цæмæй ибæл адæн вертолетмæ
исхезонцæ.
Гъ. Лæмбунæг хузæ кæнетæ. Раст цума сумах дæр, уоми
айтæ æма фидбилизи бахауæг адæнæн иннети хæццæ
æнхос кæнетæ!
35–36-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Дæснийæдти дуйне»
Темæ: «Цирк нæмæ æрцудæй». Зæрдæмæ фæццуд
æнкъарæнтæмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Урухдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ зонгæ
дæснийæдти туххæй. Сæ гъос син æрдарун
исфæлдистадон дæснийæдтæмæ, иннети хузæн ке нæ
’нцæ, уомæ.
– Ирæзун кæнун æримисунадæ, фантази æма
фæлгонцади сорæттæ кæнунадæ.
–Еске кустæн аргъ æма кадæ куд кæнонцæ,
исфæлдистадон дæснийæдтæбæл хуæст адæнмæ
хицæ куд кæнонцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
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1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Ци зонундзийнæдтæ æма арæхстдзийнæдтæ сæмæ ес,
уонæй пайда кæнгæй, лæвæрд темæбæл сюжетон композици исхузæ кæнун – адæймаг (цирки гъазæг, будзæу) æма
цæрæгойтæ (æрмахур).
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Ирд æма игъæлдзæг хуарæнтæй пайда кæнгæй бавдесун музыки гъæр цагъд æма цийнæдзийнадæ, бæрæгбони
зæрдæрохс эмоцион уавæр.
3. Композици.
Тъафæбæл устурæй бавдесун будзæуи æрмахур тикистæ,
куйтæ, маймулитæ, æрситæ, тигртæ æма домбæйтти æхсæн.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь, æнгъезуй гуашь фломастерти
хæццæ.
Хузфинст: хузæкæнунадон. Хузæкæнуни уагæ – цирки
гъазæг будзæуи ирд хузæ цирки цæрæгойти хæццæ (аренæ,
рохситæ, адæн).
Æрмæг
Æвдесунмæ: аллихузон дæснийæдтæбæл хуæст адæни
хузтæ (хузиститæ), се ’хсæн исфæлдистадон дæснийади
косгутæ (балеринæ, музикант, заргутæ, будзæутæ æма у.и.).
Хузгæнгутæ хузти репродукцитæ, кæцити æвдист цæуй
аллихузон дæснийæдти хæццæ баст куст æма архайди
сценæтæ. Бæхти цирки хузæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи гуашь, палитрæ,
цъæпотæ (минкъий, рæстæмбес æма устур) дони къос,
къохтæсæрфæн.
35-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ацибон мах дзордзинан уæ бæллецти
(бæлдтити) туххæй. Ку исустур уайтæ, уæд цитæ
косдзинайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæйдæ дæснийæдти туххæй радзубанди кæнæн.
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Циуавæртæ фæуунцæ æма цæмæн гъæунцæ? Сумах
тагъд ма кæнетæ, ка ’й зонуй, абони ке нæ зонетæ еци
дæснийæдти туххæй цæмæдессаг хабæрттæ ку базонайтæ,
уæд уæ гъудиитæ ку раййевайтæ. Нæ алливарс ку ракæсæн,
уæд фæууиндзинан хъæбæр берæ аллихузон дзаумæуттæ,
предметтæ, арæзтæдтæ æма у.и. Мах сæ аллибон уинæн æма
сæбæл исахур ан. Æнцæ рæсугъд, æнцонгосæн, гъæугæ æма
пайдайаг, фал некæд рагъуди кодтан атæ нин кæми адтæнцæ
æма сæ ка исаразта. Гъæйдæ, æркæсæн нæ цардæй хъæбæр
минкъий рæстæгмæ. Мæнæ сæумæй райгъал ан. Фунæй
цæбæл кодтан?
Æндæр фарстатæ дæр æнгъезуй радтун.
С. Хуссæнбæл.
Гъ. Æма хуссæн куд æфснайд фæууй? Циуавæр дзаумæуттæ
ибæл фæууй?
С. Гъæдздзол, баз, простийнæ æма у.и.
Гъ. Хуссæн цæмæй конд æй?
С. Гъæдæй.
Гъ. Хуссæни дзаумæуттæ ба?
С. Гъæдздзол – гъунæй (фансæй), баз – пакъутæй,
простийнæ – хъумацæй.
Гъ. Æма кæд хуссæн гъæдæй конд æй, уæд æ исаразунæн
цитæ гъæуй?
С. Гъæуй, цæмæй гъæди бæлæстæ æрзайа.
Гъ. Гъæдæмæ ка кæсуй? Ка имæ зелуй?
С. Гъæдгæстæ.
Гъ. Гъæдæ æрæгæмæ ирæзуй. Уой фæсте имæ согдзаутæ
æрбацæунцæ. Цума цæмæн?
С. Цæмæй бæлæстæ рахъан кæнонцæ.
Гъ. Идарддæр гъæдти хирхфадæнмæ баласунцæ æма сæ
уоми косгутæ фæйнæгутæбæл рафадунцæ. фæйнæгутæ мебель аразæн фабрикæмæ æрбаласунцæ. Ами си аллихузон
мебель исаразунцæ, зæгъæн, мæнæ уæ хуссæнти хузæн. Уæ
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ниййергутæ уин хуссæнтæ кæми балхæдтонцæ? Фабрики?
С. Нæгъ. мебель кæми фæууæйæ кæнунцæ, уæхæн тукани.
Гъ. Ка син рауæйæ кодта мебель?
С. Уæйгæнæг (тукангæс).
Гъ. Цæмæй уæ хуссæнтæбæл рæсугъд хуссæни цъæрттæ уа,
уой туххæй гъæуамæ бæмпæги кустгæнгутæ байтауонцæ
бæмпæг, æрзайун æй кæнонцæ æма æй æрæмбурд кæнонцæ.
Еци бæмпæг фæбрикæмæ фæлласунцæ æма си хæлттæ
искæнунцæ. Идарддæр хæлттæй тунуафæнбæл хъумац
бауафунцæ. Рæсугъд хузти хæццæ хъумацæй ба бахуйунцæ
хуссæни цъæрттæ. Хъумацбæл рæсугъд хузтæ хузгæнгутæ
искæнунцæ, фал сæ хуйгæ ба ка бакæнуй?
Аци дзубандити рæстæг гъонбæлгæнæг пайда кæнуй хузтæй:
гъæдæ, фæйнæгутæ, тунуафæн фабрикæ, хезнæ, кæркдонæ.
С. Хуйæг.
Гъ. Цæмæй гъар гъæдздзол искæнай, уой туххæн ба гъæуй
гъун. Гъун кæми фæууй?
С. Уой туххæй гъæуй фустæ дарун. Фустæн сæ гъун ку
райрæзуй, уæд сæ нилвинунцæ. Еци гъун нихсунцæ,
исхæмпос æй кæнунцæ æма си гъæдздзолтæ бахуйунцæ.
Мæн нана ба æхуæдæг зонуй гъæдздзолтæ хуйун. Мæнæн
дæр е бахудта рæсугъд гъæдздзол.
Гъ. Иристони берæ нанатæ зонунцæ гъæдздзæлтæ хуйун.
Байзадæй ма нин баз. Баз цæхæн æй?
С. Баз фæууй хæдзайрон мæргъти (хъæзтæ, бабузтæ, гогузтæ,
кæркитæ) пакъутæй конд æма уомæн фæлмæн фæууй.
Гъ. Баз искæнуни размæ кæркгæстæ ци бакосунцæ?
С. Мæргъти рагъонбæл кæнонцæ.
Гъ. Уинетæ, куд берæ хъиамæт кæнуй, цæмæй сумах гъар,
фæлмæн æма рæсугъд хуссæнти хуссайтæ. Сабийтæ,
зæгъайтæ, циуавæр дæснийæдти кой ракодтан?
С. Гъæдгæс, согдзау, мебель аразæг, уæйгæнеæг, бæмпæги
кустгæнæг, тунуафæг, хуйæг, кæркгæс æма у.и.
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Гъ. Уæ алфанбулай цидæриддæр ес, уæ хæдзæрттæ дæр
æма уæ хæдзæртти медæгæ дæр, уони кадæр æргъуди кодта, исаразта, бахудта, æрбаласта æма у.и.
С. Адæймагмæ цæйфæнди дæснийадæ ку уа, уæддæр æ
куст дзæгъæли нæ уодзæй, еске багъæудзæй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хузгæнгути хузти репрордукцитæ,
кæцити æвдист цæунцæ аллихузон кустити сценитæ.
Гъ. Нуртæккæ ба радзубанди кæндзинан сæрмагонд
дæснийæдтæбæл хуæст адæни туххæй. Æнæ уони дессаги куститæй нæ цард уидæ æнкъард. Цума етæ ка æнцæ?
Етæ нин нæ цардмæ хæссунцæ игъæлдзæгдзийнадæ,
рæсугъддзийнадæ. Етæ баццæттæ кæнунцæ концерттæ,
равдиститæ, спектакльтæ æма кинотæ. Сæ дæснийæдтæ
син зæгъайтæ.
С. Кафгутæ, заргутæ, музыканттæ, артисттæ, цирки
гъазгутæ, хузгæнгутæ.
Гъ. Мæн уотæ фæндуй, цæмæй ацибон исхузæ кæнайтæ
еугуремæй ходæгдæр, игъæлдзæгдæр æма зæрдæхæлардæр
дæснийадæбæл хуæст адæймаги хузæ. Цума йе ка æй?
Байзонайтæ?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй цирки гъазæг артисттæ æма
будзæути хузтæ.
С. Етæ будзæутæ æнцæ, цирки фæгъгъазунцæ.
Гъ. Фæндуй уæ будзæуи хузæ искæнун?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, æма сумахæй еске цирки адтæй кенæ телевизори фæууидта, цирки артисттæ куд гъазунцæ, уой? Ци
си адтæй дессаги?
С. Нæ горæтмæ цирк ку æрластонцæ, уæд имæ мах дæр
фæццудан. Фæууидтан си фокъусникки, будзæути æма
дрессировкæгæнæги аллихузон сирдти хæццæ. Адтæй си
æрмахур æлвасхелагæ дæр.
Гъ. Уæ зæрдæмæ фулдæр ци фæццудæй?
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С. Акробаттæ æма будзæути гъазт. Æз дæр берæ уарзун
будзæутæмæ кæсун.
Гъ. Будзæутæ цирки арени ци фæккосунцæ?
С. Адæми игъæлдзæг фæддарунцæ, аллихузон ходæг
сценкитæ февдесунцæ. Аренæмæ ба куйтæ, тикистæ,
арситæ æма маймулити хæццæ рацæунцæ.
Гъ. Сæ бон æй жонглироват кæнун, тæссаг къубулеццтæ
æвдесун, фал ци февдесунцæ, йе син хъæбæр ходæг фæууй.
Æ хузæ ин куд кæндзинан. Артист будзæу ке æй, уой куд
бавдесун гъæуй? Æ бакæст цæхæн гъæуамæ уа? Иннæ артистти хузæн хуæрзарæзт?
С. Будзæуæн айдагъ æ бакаст дæр фæууй ходæг! Æ уæле
фæууй устур киртæ къурткæ, устур трусик, ходæг шляпæ,
æ къохтæбæл ба – устур дзабуртæ. Æ уæледарæс фæууй
ирд æма гъолæнттæ. Æ цæсгон дæр ходæг хурститæ фæууй.
Гъ. Гъæунгти уотемæйти фæццæунцæ?
С. Нæгъ. Айдагъдæр цирки ку фæгъгъазунцæ, уæд уотæ
арæст æма хурстæ фæуунцæ, цæмæй ходæгдæр уонцæ.
Гъ. Будзæуи хузæ кæнæн. кæд уи еске дрессировкæгæнæги
тигрти кенæ донбæйтти хæццæ исхузæ кæнун фæндуй, уæд
сæ исæкнæд. Цæмæдессагдæр уæмæ си кæсуй, уой хузæ
кæнетæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй будзæуи хузæ
хуæздæр рауайа, уой туххæй æй æгас тъафæбæл, устур
исхузæ кæнун гъæуй, уæд ин æ цæсгон дæр æма уæледарæс
дæр бавдесун æнгъеззæй.
36-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, фæстаг ахури усми рæстæги уотæ
игъæлдзæгæй цæмæ хузæ кодтайтæ?
С. Уомæн æма ходæг будзæути хузтæ кодтан.
Гъ. Гъо, раст зæгътайтæ! Уомæн æма нæ цæститæбæл
рагъазун кодтан цирк æма цирки гъазæг игъæлдзæг,
ходæги будзæути. Мах хузæ кодтан цирки артистти,
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сæ исфæлдистадон дæснийадæ. Етæ нин нæ цардмæ
хæссунцæ цийнæ æма игъæлдзæгдзийнадæ, нæ зæрдиуагæ
дæр нин бæрзонддæр кæнунцæ. Циуавæр исфæлдистадон
дæснийæдти туххæй ма дзурдтан?
С. Музикантти, хузгæнæги, зарæги, кафæги, артисти æма
у.и.
Гъ. Нуртæккæ æз еци дæснийæдтæ дзордзæнæн, сумах ба
син сæ архайд фæнззинайтæ.
Сабийтæ мимикæ æма æзмæлдтитæй æвдесунцæ зард, музыкалон иснтрументбæл нин нæ зæрдитæ барохс кæнунцæ,
сæ рæсугъд гъæлæстæй, нæ уарзон зартæ заргæй.
Хузгæнгутæ – сæ аййев хузти рæсугъд хуарæнтæй, сæ
хузтæ æма скульптури равдиститæй.
Кафгутæ – сæ рæуæг кафтæй.
Балеринитæ нæ деси æфтаунцæ сæ аййев гуриконд æма
рæуæг гæппитæй.
Музыканттæ цæгъдунцæ аллихузон инструменттæбæл:
дигорон фæндурбæл, роялбæл, скърипкæбæл, гитарæбæл
æма у.и.
Композитортæ ба æргъуди кæнунцæ аллихузон рæсугъд
мелодитæ. Финсгутæ æма поэттæ ба сабийтæн дæр æма
устуртæн дæр финсунцæ киунугутæ æма æмдзæвгитæ.
Цирки артисттæ аренæбæл æвдесунцæ къублецтæ,
фокъустæ, ходæг миутæ. Аци адæнæн, сæ еугуремæн дæр ес
исфæлдистадон дæснийæдтæ. Цæмæй ауæхæн дæснийадæ
райсай, уой туххæй дæмæ гъæуамæ уа искурдийадæ удта
ибæл берæ ахур æма косун гъæуй. Цæбæл фæййахур
кæнунцæ?
С. Кафун, зарун, хузæ кæнун æма у.и.
Гъ.Сабийтæ, сумах еугур дæснийæдтæ дæр бæлвурд
бавдистайтæ. Уæ хузтæ дæр дзæбæх рауадæнцæ. Кай зонуй,
сумахæй еске æрфæндæ æй зарæг, артист кенæ хузгæнæг
исун? Кенæ цирки фокъустæ æвдесун, дрессировкæ кæнун?
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Сабийтти дзуæппитæ.
Гъ. Уæ хузтæ мæ рази æнцæ. Æркæсæн сæмæ, цума цитæ
исхузтæ кодтайтæ.
С. Мæ будзæути куйти хæццæ исхузæ кодтон. Шартæй
жонглировать кæнунцæ.
Мæн хузи ба æрситæ будзæути хæццæ велосипедтæбæл
гъазунцæ. Мæне дууæ будзæуи ба къубулеццитæ кæнунцæ.
Æз ба исхузæ кодтон донбæйттæ, тинртæ, леопардтæ сæ
дрессировщики хæццæ. Æз ба исхузæ кодтон, содзгæ тæлий
хурфити донбай куд багæпп кæнуй, уой. Уой æз, мæхуæдæг
телевизори фæууидтон.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Гъæйдæ нур ба нæ хузтæбæл идарддæр
косæн. Æз уин хузтæ райуардзæн. Беретæ уи цирки сирдти хузтæ нæма исхузæ кодта æма сæ искæнетæ. Сирдтæ
сирддони (зоопарки) куд фæуунцæ цирки дæр уæхæнттæ
фæуунцæ?
С. Нæгъ. Искæнунцæ сæбæл ходæг хъæпбæлтæ: куйтæбæл
дæллаггуртæ искæнунцæ, маймулитæбæл ба – хæлæфтæ
æма шляпитæ. Æз ба цирки фæууидтон устур зулункъах
арс балерини уæледарæси куд кафта, уой. Хъæпбæлтæ
домбæйттæ æма тигртæй, уæлдай алли сирдбæл дæр
искæнунцæ.
Гъ. Мадта хузæ кæнетæ, ходæг арæзт æма зундгин æрмахур
сирдти хузтæ. Уони дæр æнгъезуй «цирки артисттæ» исхонун. Цалинмæ хузæ кæнетæ, уæдмæ уин радзордзæнæн
Иристойнаг, æгас дуйней цирки игъустгонд артистти
туххæй. Хъантемурти æнсувæрти бæхти цирки кой кæнун.
Ескæд син сæ кой фегъустайтæ?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй бæхти цирки хузтæ.
Гъ. Æнгъæлдæн æма уæ еугурæдæр фæцайтæ хузæ конд.
Мæнмæ гæсгæ ма уæ бавдесун гъæуй, циркмæ æрбацæуæг
адæни – кæсгути. Етæ цирки архайæг артисттæмæ кæсгæй
сæхе куд фæддарунцæ?
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С. Етæ игъæлдзæгæй фæхходунцæ æма фе ’ рдзæф кæнунцæ.
Гъ. Циркмæ кæсгути хузтæ кæнетæ. Нæ зæрди æрæфтудтан
æма дзурдтан берæ дæснийæдти туххæй. Æма куд гъуди
кæнетæ? кæци дæснийадæ æй сæйрагдæр, æхсицгæдæр
æма еугуремæй хуæздæр.
Сабийтæ сæ гъудитæ дзорунцæ æма искæнунцæ хатдзæг:
дæснийæдтæ еугурæйдæр æнцæ гъæугæ æма æхсицгæ.
Гъ. Дузæрдуггаг нæ ’й, алли дæснийадæ дæр æй дессаг
æма гъæугæ. Адæймаг зæнхæбæл уой туххæй райгуруй,
цæмæй æ царди медæгæ адæнæн ести хуарздзийнадæ
искæна, цæмæ бæллуй йетæисæнхæст уæнтæ, еба адæмæн
ести хуарз фæууа. Мæн фæндуй, цæмæй сумах дæр царди раст «над» равзарайтæ æма уæ зæрдæмæ ци дæснийадæ
цæуй, уой райсайтæ.
37–38-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Спорт»
Темæ: «Спорти уарзон хузæ». Зæрди æрæфтудмæ гæсгæ
хузæ кæнун.
Нисан: – Урухдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ спорти аллихузон хузти туххæй. Зумæгон æма сæрдигон
олимпиадитæ. Спорт нæ Республики.
– Ирæзун кæнун адæймаги иуæнгти райист æма гури
тасундзийнадæ фæппайунадæ.
– Цæрдæг, хъаурæгин ериси ба фиццаг куд уонцæ,
уотæ сæ гъонбæл кæнун. Архайун, цæмæй спорт
лæдæронцæ куд сæ ирæзти æма гурти федауцæ исконди мадзал.
Аййевадон-ахурадон мадзæлттæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæймаги цæугæй хузæ кæнуни арæхдзийнади фæлтардбæл
косун. Къохтæ, къæхтæ æма гури тæститæй бавдесун цуд
æма æзмæлдтитæ.
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2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Карз, ирд æма нихмæвæрд хуарæнти фæрци бавдесун
хъаурæ, цæрдæгдзийнадæ æма уæлахези æнкъарæнтæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун цалдæр спортсменей (футболист,
къахцонæгътæбæл цæуæг, уайæг) фигурити хузтæ еристи
рæстæги.
Косæнæ фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
Хузфинст: графикон – ханххузон, хурстгæнттити хæццæ.
Хузæкæнуни уагæ – еристи рæстæги цалдæр спортсменей
схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: аллихузон спорти хузтæй (зумæгон æма
сæрдигон) архайæг спортсменти хузтæ. Спортсментæн
медальтæ дæдтуни рæстæги хузтæ. Олимпиади нисанбæрæггæнæн.
Хузгæнгути хузти репродукцитæ æма 6–7 анздзуд сабийти
хузтæ спортивон темæбæл.
Иуарунмæ: гæгъæди А-4, 12 хузи фломастертæ.
37-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, сумаз есгæд цæрæгойтæмæ уе ’нгæс
дардтайтæ? зæгъæн, тикис æма æ бæдæлттæмæ, куй
æма къæбистæмæ? Тикис æ бæдæлтти хæццæ æхе куд
фæддаруй?
С. Алкæддæр сæ рази фæууй æма сæ хæццæ фæгъазуй.
Сæ гъун син ке фестæруй, уомæ гæсгæ фæуунцæ кæдзос.
Бæдæлттæй еске ескумæ ку раледзуй, уæд ин æ мадæ æ
бæрзæйбæл гъæлæсæй ниххуæцуй æма ’й иннети цормæ
æрбадавуй.
Гъ. Раст айтæ. Тикис æ бæдæлтти алкæддæр ахур кæнуй:
дзæмбутæй хе куд æхснун гъæуй, гъун кæдзос дарунбæл,
нихтæ куд циргъ гæнгæ æнцæ, миститæбæл куд цауæн
гæнгæ æй. Бæдæлттæ сæхе медæгæ ба сæхе куд дарунцæ?
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С. Алкæддæр гъазунцæ, фудуаг кæнунцæ.
Гъ. Бæдæлттæн сæ еугур гъæзтитæ дæр уæхæнттæ
æнцæ, цæмæй исистур уогæй уонцæ цирд, гæпгæнагæ
æма цæрдæг. Се ’змæлдтитæ нæ ниууадзгæй, дзæмбутæй
архайгæй, бургæй, цурд ле-дзгæй исистуртæ унцæ æма си
хуарз цауæйнæнттæ рауайуй. кæбæл фæццауæн кæнунцæ?
С. Миститæ фæййахæсунцæ, еуæй-еу хатт ба ма устур
гæлæутæ (урутæ) дæр. Тæхгæ цъеу ниййахæссун дæр сæ
бон æй.
Гъ. Уотæ фæуунцæ сæ гъуддæгтæ еугур цæрæгойти
бæдæлттæн: тигртæн, берæгътæн, домбæйтæн æма
иннетæн. Тæхгæ цъеуи бæдолæ ку рагъонбæл уй, уæд æй
æ мадæ астъонæй расхуайуй. Цума цæмæн? Нæбæл æй
фæууарзуй?
С. Уомæн æма цæмæй тæхун базона.
Гъ. Уотæ ахур кæнуй тæхгæ цъеу æ бæдæлтти. Астъонæй
æй рансонуй æма имæ йе ’нгæс даруй. Ку багъæуа, удта æй
тæхгæ-тæхгæ дæр райæхæссуй.
Æргъеугæфтæ, моржтæ, тюлентæ дæр сæ бæдæлтти ахур
кæнунцæ ... Цæбæл? Етæ дæр тæхунбæл? Æви миститæ
ахæссунбæл?
С. Етæ сæ ахур кæнунцæ нигъулун, накæ кæнун, кæсалгæ
ахæссунбæл.
Гъ. Цæмæй ма ниммæлонцæ цæрæгойтæ, уой туххæй
гъæуамæ сæхецæн хуæруйнаг амал кæнонцæ, сæ бæдæлтти
гъæуай кæнонцæ, тогцъух сирдæй сæ бон раледзун уа
кенæ æдухдæри баййафа. Æнæхъауритæ алкæддæр фиццаг
ниммæлунцæ. Æма син уомæ гæсгæ, сæ гъæститæ баргъон
царди устур агъаз уодзæнæнцæ.
Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, адæймаги ба цæрдæг æма
хъаурæгин ун естæмæн гъæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уотæ. Царди медæгæ адæймаг бахауй аллихузон
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уавæрти, сауæнгæ ма бæлахи кæми æй æхе багъæуай
кæнун фæгъгъæуй, кенæ æхе уæнтти, Райгурæн бæсти.
Æма цæйбæрцæ тухгиндæр æма нифсхастдæр, уотæ ин
æнцондæр уодзæй еци гъезæмæрттæй фæййервæзун. Еуæйеуетæн сæ дæснийади е хъæбæр æхсицгæ гъæуй. Рагъуди
кæнтæ æма еци дæснийæдтæ зæгъетæ.
С. Æфсæдтони, ервæзунгæнæги, зингхуссунгæнæги, шахтери, милиционери, космонавти æма у.и.
Сабийтæ дзорунцæ дæснийæдтæ, кæцитæ баст æнцæ
тæссагдзийнади хæццæ æма си гъæуй хъаурæгин, сæрмагонд
цæттæгонд адæн. Уотемæй, сæ зæрди æрæфтаунцæ
раздæри ахури усми æрмæг.
Гъ. Сумах дæр, цалинмæ ма минкъий айтæ, уæдмæ гъазетæ,
гæппитæ кæнетæ, физкультурон фæлтæрæнтæ кæнетæ
æма уотемæй тухгиндæр æма федардæр кæнетæ. Æма ку
фæуустурдæр уайтæ, уæд уин аци архæйдтитæ фагæ нæбал
уодзæнцæ. Æма уæд ци гæнгæ уодзæй?
С. Уæд спорттæй райдайдзинан архайун.
Гъ. Цæмæ?
С. Спорттæй архайд адæни кæнуй бухсагдæр æма
хъаурæгиндæр. Мæ хестæр æнсувæр спортæй ке архайуй,
уомæ гæсгæ иссæй хъаурæгин æма федар.
Гъ. Сабийтæ, циуавæр спорти хузтæ зонетæ? Ка фулдæр
зæгъдзæнæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нур ба зæгъайтæ, спортти хузтæ куд дехтæ кæнунцæ.
С. Сæрдигонтæ æма зумæгонтæбæл.
Гъ. Мæнæ мæмæ спортсменти хузтæ ес. Гъæйдæ дууæ
дехи сæ фæккæнæн: сæ еуеми сæрдигон спортти хузтæй ка
архайуй етæ, иннеми ба – зумæгон.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй аллихузон спортти хузтæй архайæг
спортсменти хузтæ æма сæ сабийти хæццæ зумæгонтæ
æма сæрдигонтæбæл къуæрттæ кæнунцæ.
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Гъ. Фиццаг æвзарæн æма дзорæн спортти сæрдигон хузтæ.
С. Футбол, ледзун, накæ, гимнастикæ, волейбол, баскетбол, теннис æма у.и.
Гъ. Нур ба æркæсæн зумæгон спортти хузтæмæ.
С. Хоккей, къахцонæгъон, цонæгъон спорт æма у.и.
Гъ. Гæйдæ ацибон спортсменти хузтæ искæнæн. Алкедæр
уи равзарæд æ зæрдæмæ фулдæр циуавæр спорти хузæ
цæуй æма устурæй дæр цæмæй архайдзæй, уæхæн спорти
хузæ. Равзурстайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, куд бавдесун гъæуй адæймаг æ
къохмæ къозо хумæтæги ке нæ райста, æ къахцонæгътæ ба
æ къохтæбæл уотид ке нæ баруй, фал æцæг спортсмен ке
æй, уой? Кæсайтæ спортсменти хузтæмæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй спортсментти хузтæ
еристи рæстæг – аллихузон æзмæлдтитæ æма догъ
гæнгæй.
С. Адæймаги хузæ цæугæй (æзмæлгæй) искæнун гъæуй.
Гъ. Хъæбæр раст. Мæнæ æз лæуун, мæ къохтæ дæлæм уагъд,
мæ бон æй мæ къох кенæ къах исесун. Æз спорттæй архайун? Ледзгæ кæнуй? Кæд миййаг атемæй гол бакъуæрун?
С. Нæгъ.
Гъ. Ка уи рафæндзæй спортсмени еристи рæстæги архайд.
Мах ба еумæ еци спорти хузæ базондзинан.
Сабийтæ, кезугай, сæ лæудтитæ æма иуæнгти иститæ
æвдесунцæ спортсментти – ледзæги, штангисти, боксери,
футболисти æма æнд. Иннетæ ба архайунцæ спортсмени
базонунмæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Нур ба уи еске бавдесæд куд баййафуй,
фæууадзуй æма къозо ракъуæруй æма у.и. Ка рамолдзæй?
Тагъддæр ка æй? Гъенур æцæг спортсменти еристи хузæн
æй! Æма цæмæй æцæг спортсмени хузæ искæнай, уой
туххæй гъæуй ...
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С. Гъеуотæ æй исхузæ кæнун гъæуй, цæмæй зиннонцæ æ
къохтæ, къæхтæ æма гури æзмæлдтитæ. Цæмæй адæймаг
æ къохтæ бунмæ уагъдæй ма лæууа, фал ледза, гæпп кæна,
хуæца æма тундза.
Гъ. Хузæ кæнæн.
38-аг ахури усми
Гъ. Сабийтæ, æз уин уæ гъазтмæ ку фæккæсун, уæд
фæууинун, алке дæр уис разæй – фиццаг ун ке фæффæндуй,
уой. Алкæддæр ерис фæккæнетæ: ка хуæздæр радзордзæй
æмдзæвгæ, ка хуæздæр кафуй, заруй, ка бараздæр уодзæй,
къозо фиццаг ка ниййахæссæй. Æма хуæздæрмæ тундзгæй,
сабий берæ фæззундгиндæр, фæййарæсгундæр æма
фæттухгиндæр уй. Еци тундзиндзийенадæ хуарз уомæн æй,
æма æвæруй бундор уæ характери кустуарзондзийнадæ,
нæбасæттундзийнадæ æма æновудадæн. Спортти архайд
дæр характери аци минеугутæ тухгиндæр кæнуй. Рагъуди
кæнайтæ, цума цæмæ?
С. Спортсментæ айдагъ тренировкитæ нæ кæнунцæ, фал
ма кæрæдзей хæццæ ерис дæр.
Гъ. Раст айтæ. Еристи спортсментæ фæййархайунцæ,
цæмæй исбæлвурд кæнонцæ ка си хуæздæр æй, уой. Æма
хуæздæри ба ка исбæрæг кæнуй?
С. Тæрхонгæнгутæ. Спортивон тæрхонгæнгутæ исбæрæг
кæнунцæ, нуртæккæ си ка тухгиндæр æй, уой.
Гъ. Етæ алкæмæн дæр бунæттæ радтунцæ. Æнæмæнгæ,
кадгин æй фиццаг æртæ бунатемæй, сæ еуемæ бахаун.
Спортсментæн ци балæвар кæнунцæ.
С. Сугъзæрийнæ, æвзестæ æма бронзæ майдантæ фиццаг,
дуггаг æма æртиккаг бунæттæн. Фæууй ма спортивон кубок дæр.
Гъ. Гъæйдæ æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй спортсментæн лæвæрттæ
дæдтуни рæстæги хузтæ. Гæнæн ку уа, уæд сæмæ бавде145

сун гъæуй æцæг майдан, спортивон нисан (значок), туруса
æма у.и.
Гъ. Хузæ кæнуни размæ мæ фæндуй уæ хæццæ радзорун
спорти, спортсменти æма еристи тæккæ ахсгийагдæр цауи
туххæй. Миййаг æй, сумахæй еске зонуй?
С. Етæ олимпийаг гъæзтитæ æнцæ.
Гъ. Раст зæгъайтæ. Хузæ кæнæн. Æз ба уин, уони туххæй
лæмбунæгдæр радзорон. Олимпийаг гъæзтитæ фæуунцæ
цуппар анземæ еунæг хатт. Гъæзтитæмæ æрбацæунцæ
æгас дуйне тæккæ хуæздæр спортсментæ, цæмæй еристи
исбæрæг кæнонцæ спорти аллихузи дæр тæккæ хуæздæри.
Тæккæ фиццагидæр олимпийаг гъæзтитæ райдæдтонцæ
кæнун рагон дзамани Бердзени (Греций). Е хъæбæр раги
адтæй. Гъæзтитæ кодтонцæ Олимпи фæзи, хунгæ дæр
уомæ гæсгæ кæнунцæ – олимпийаг гъæзтитæ. Етæ устур
бæрæгбæнтти хузæн адтæнцæ. Гъæзтити рæстæг адæн
кæрæдзей хæццæ нæбал тохиуонцæ, сабурдзийнадæ ниффедар уидæ. Гъазти рамолæг исуидæ кадгин бæгъатæр.
Уинетæ, куд кадæ кодтонцæ рагон дзамани бердзейнæгтæ
аци гъæзтитæн. Олимпийаг гъæзтитæ кæнун мах догмæ
дæр æрбахъæрттæй. Олимпийаг гъæзтитæ фæккæнунцæ
сæрди дæр æма зумæги дæр. Зумæгон олимпиадæ 2014
анзи уодзæнæй Уæрæсей, Сочий.
Олимпийаг гъæзтити нисан æй фондз еумæцавд тæлий.
Олимпийади нисантæ ма зонетæ?
С. Олимпийадон арт.
Гъ. Арт иссодзунцæ Олимпи хонхбæл æма æй æгас дуйней
бæститæбæл фæххæссунцæ.
С. Цъилинаг (факел) хæссуни барæ фæууй тæккæ
зундгонддæр спортсментæн.
Гъ. Махмæ, Иристони хуарз исирæзтæнцæ спорти хузтæ:
футбол, гъæбесæй хуæцун, гимнастика, фехтовани æма
æнд. Ес нæмæ олимпийаг гъæзтитæ рамолæг спортсментæ
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дæр. Иристонæн устур кадæ искодтонцæ нæ хуæцгутæ.
Андийати Сослан ба дууæ хатти рамбулдта олимпийаг
гъæзтитæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй Иристонæн устур кадæ ка искодта, еци спортсменти хузтæ.
Гъ. Фæууотæ уæ хузтæ. Ма уи феронх уæд болельщиктæ
æма тæрхонгæнгути хузтæ искæнун.
39–40-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ»
Темæ: «Фидибæстæ гъæуайгæнæги портрет». Зæрди
æрæфтуд удта иллюстрацигонд æрмæгмæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Нисан: – Сабийти зонундзийнæдтæ урухдæр кæнун æфсад,
æ арæзт æма æ хузти туххæй. Радзубанди кæнун
Фидибæстæ гъæуайгæнæги бæрæгбони туххæй.
– Ирæзун кæнун фепайунадæ, сорæт-уинунадон
гъудитæ.
– Райгурæн бæстæй сæрустур куд уонцæ, берæ æй
куд уарзонцæ æма сæмæ æ багъæуай кæнун куд цæуа,
уотæ сæ гъонбæл кæнун.
– Фидибæстæ гъæуайгæнгути дæснийæдтæмæ
цæмæдес куд уонцæ æма син аргъ куд кæнонцæ,
уобæл архайун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Адæймаги хузæ кæнуни арæхсдзийнадæ фæлтарун. Æ
зæрдиувгæ бавдесунбæл ин архайун. Сæ гъос син æрдарун
хъæпбæлти аллихузон элементтæмæ, листæг кæндтитæмæ
(аллихузон æфсæдти уæледарæстæмæ).
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Лæгигъæдгун зæрдиуагæ бавдесунмæ равзарун таргомау,
æбæрæг хуарæнти хузтæ.
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3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун (астæуæй уæлæмæ) æфсæдтон летчики, танкисти, салдати, генерали портрет, ци æфсæдтæмæ
хауй, уой бæлвурдгæнæг предметти хузти хæццæ (танкитæ,
хуæдтæхгутæ, корабльтæ). Исаразун бæгъатæри портретон
сорæт.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
Хузфинст:
графикон-ханххузон,
хурстгæндтити
хæццæ.
Хузæкæнуни
уагæ
–
адæймаги
схематикон
хузæ
æфсæдтони
уæледарæси.
Æрмæг
Æвдесунмæ: æфсæдтон темæбæл хузиститæ. Уæрæсей
армий солдæттæ æма офицерти хузтæ, æфсади аллихузон хæйттæ æфсæдтон техникæ: танкитæ, хуæдтæхгутæ,
вертолеттæ, ракъеттæ, корабльтæ æма у.и. Самур куййи
(овчарки) хузæ. Гъазæн æфсæдтон техникæ, æфсæдтон
форми хецæн хæйттæ.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи фломастертæ
Рагъонмæ куст
Сабийтæн байхæс кæнун, цæмæй сæхемæ радзубанди
кæнонцæ æфсад æма æфсади служби туххæй. Зæгъун син,
цæмæй æрбахæссонцæ сæ хæстæгути служби кенæ тугъдонти хузиститæ.
Ахури усмæмæ æрбахæссун æфсæдтон форми хæйттæ:
изначоктæ, пъагонтæ, медальтæ, пилоткæ, ронæ æма у.и.
39-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, мах æрæги кастан къартæмæ. Уæ зæрдæбæл
си ци бадардтайтæ?
С. Нæ бæстæ Уæрæсе æй. Уæрæсе хъæбæр устур æй.
Гъ. Къартобæл куд базонæн ес нæ бæсти зæнхитæ, удта
иннæ бæстити?
С. Алли паддзахадæн дæр ес арæнтæ, кæцитæ æй хецæн
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кæнунцæ иннæ паддзахæдтæй. Е къартæбæл бæрæггонд
æй.
Гъ. Нуртæккæ дуйней паддзахадти æхсæн арæнтæ сæ
фулдæр бæрæг æнцæ, фал ма ес рауæнтæ, кæми ма
паддзахæдти æхсæн цæуй тугъд, мæлунцæ адæн. Аци
хабæрттæ æвæдзи телевизорæй фегъустайтæ. Æма хуарз
æй æви лæгъуз?
С. Е лæгъуз æй. Еугур адæн дæр гъæуамæ сабур цард
кæнонцæ, ма тохонцæ!
Гъ. Уотæ æй. Æгас дуйней адæни дæр фæндуй сабур цард
кæнун, косун, сабийтæ гъонбæл кæнун, уолæфун æма ахур
кæнун. Æма цæмæй адæн сæхе гъæуайгондбæл нимайонцæ
æма æнæмæтæ цард кæнонцæ, уой туххæй гъæуамæ ци паддзахади цæрунцæ, уой арми уа, тухгин. Сабийтæ, зæгъайтæ
паддзахади арæнтæ ка гъæуай кæнуй?
С. Арæнгъæуайгæнгутæ.
Гъ. Æхсæвæй бонæй цæгати уазал æма гъар хонсари, бæрзонд хуæнхтæ æма гъæдти, арунгъæуайгæнгути
къуæрттæ гъæуай кæнунцæ нæ Райгурæнбæсти арæнтæ.
Нæ арæнти дæргъцæ хъæбæр даргъ æй. Цæуй аллихузон рауæнти. Зæгъайтæ, айдагъдæр сорзæнхæбæл æнцæ
арæнтæ?
С. Нæгъ. Ес уæхæн рауæнтæ, кæмити арæнтæ донбæл дæр
цæунцæ.
Гъ. Дони арæнтæ ба ка гъæуай кæнуй?
С. Дони арæнтæ гъæуай кæнунцæ æфсæдтон корабльтæ
æма дæлдон цæуæг бæлæгъти матростæ.
Гъ. Æма уæлдæфон адæнти дæр гъæуай кæнун гъæуй?
С. Гъо. Цæмæй еске хуæдтæхгутæ нæ бæсти сæрти ма
тæхонцæ. Уæлдæфон арæнтæ гъæуай кæнуни барæ лæвæрд
æй летчиктæ æма ракетчиктæн.
Гъ. Уинетæ, цæйбæрцæ сахъхъ æфсæдтони гъæуай
кæнунцæ фидибæстæ! Æфсади службæ кæнун алкæддæр
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кадгин адтæй. Æфсæдтон дæснийæдти адæнмæ хуарз
цæстæй кастæнцæ алкæддæр. Цума цæмæн?
С. Сæ службæ æй тæссаг æма зин.
Гъ. Службæ æфсæдтонтæй домуй алкæддæр ученити архайун, арæхсун вазуггин æфсæдтон техникæ æма
æхсæндзаумæутти хæццæ архайун, нæ Райгурæн бæстæ
багъæуай кæнунмæ алкæддæр нихкъуæрд радтун.
Кæд уи еске фæндуй æфсæдтон исунмæ, уæд гъæуамæ нур
райдайа косун, коммæгæс унбæл. Аци гъуддаг биццеутæмæ
хауй. Сабийтæ куд гъуди кæнетæ, биццеу ку некæмæ игъоса, фудуаг, хилæ ку кæна, æхе лæгъуз ку дара, уæд æй
армимæ райсæнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мах уони туххæй абони цæмæ дзорæн?
С. Уомæн æма тагъд уодзæй бæрæг – бон – фидибæстæ
гъæуайгæнæги бæрæгбон.
Гъ. Цæмæй æфсæдтон дæснийæдтæ ци адæнмæ ес, уонæн
агкаг аргъ кæнонцæ, уой туххæн комахсæни 23-аг бон – нæ
Армий арæзти бон, нимад æрцудæй бæрæгбонбæл. Еци бон
кæмæн фæййарфитæ кæнунцæ?
С. Еци бон фæййарфæ кæнунцæ еугур нæлгоймæгтæн дæр:
службæ ка кодта, ка кæнуй æма ка кæндзæй.
Гъ. Еугур лæгтæн сæ сæйраг ихæс æдзæллаги бафхуæрун
ке нæ ’й, фал æ багъæуай кæнун, уой туххæй син фæййарфæ
кæнунцæ. Нæкæси, нæ биццеутæн – исуйнаг лæгтæн сæ
зæрди æрæфтауон, кизгутти зæрди худти ке не ’нгъезуй
цæун, уой.
Гъ. Сабийтæ, ка уи зонуй арми циуавæр æфсæдтæй арæзт
æй? Ка си службæ кæнуй?
С. Армий службæ кæнунцæ фестæг æфсæдтонтæ,
артиллеристтæ, моряктæ, танкисттæ, летчиктæ, æсгаргутæ,
ракетчиктæ, десантниктæ.
Гъ. Беретæн уи уæ бабатæ, фиддæлтæ армий службæ
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кодтонцæ. Ка ’й зонуй, кедæр бабай фидæ ба устур
Фидибæсти тугъди дæр адтæй. Радзорайтæ уæ хæстæгути
тухæй. Гъæйдæ, æркæсæн ци хузиститæ æрбахастайтæ,
уонæмæ.
Сабийтæ сæ хæстæгути хузтæ æвдесунцæ æма син
дзорунцæ се ’служби туххæй.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, гъæунги цæугæй нæ нихмæ аллихузон дæснийæдтæ (ахургæнæги, дохтури, уæйæгæнæги)
кæмæ ес, уæхæн лæгтæ æма уоститæ ку æрбацæунцæ, уæд
сæ, сæ бакастæй базонун æнгъезуй кæмити косунцæ, уой?
С. Нæгъ, нæ базондзинан.
Гъ. Æма æфсæдтон ку æрбацæуа, удта?
С. Æфсæдтонтæ æфсæдтон уæледарæси фæуунцæ æма иннети æхсæн бæрæг фæуунцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æфсæдти аллихузон хæйтти
æфсæдтонти хузтæ. Сæ гъос син æрдаруй æфсæдтони
уæледарæси конд æма листæг детальтæмæ.
Гъ. Ацибон хузæ кæнæн Фидибæстæ гъæуайгæнæги портрет – солдати, офицери кенæ иналари. Ке уæ фæндуй, уой.
Уæ бон æй бабай, фиди кенæ службæ бакæнæг æнсувæри
хузæ искæнун. Уæ цæститæбæл рауайун кæнетæ æма
исхузæ кæнетæ арæнгъæуайгæнæги кенæ корабли нифсхаст капитани.
С. Мæн фæндуй корабльбæл капитани хузæ искæнун. Мæн
ба – летчикки. Æз ба танкисти хузæ танкæбæл кæнун, мæ
бабай хузисти хузæн.
Гъ. Æфсæдтон лæги цæсгон гъæуамæ цæхæн уа?
С. Лæгигъæдгун, лæмбунæг, тузмæг.
Гъ. Сæ тохæндзаумау ба æфсæдтонтæн циуавæр фæууй?
С. Топ, автомат. Арæнгъæуайгæнæг æма корабли капитанмæ
ба идардмæ кæсунмæ фæууй бинокль. Арæнгъæуайгæнгутæ
постмæ цæугæй, сæ хæццæ райсунцæ куй.
Гъ. Куй ба сæ цæмæн гъæуй?
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С. Куй тæф æма таус хъæбæр хуарз лæдæруй. Куййи бон
æй, тæфмæ гæсгæ фæдтæбæл цæун.
Гъ. Кæсайтæ, мæнæ ауæхæн, сæрмагонд ахургонд куйтæ
– овчаркитæ армий службæ кæнунцæ æма анхос кæнунцæ
арæнгъæуайгæнгутæн арæнбæл цуди æгъдау ихалгути
бауорамунмæ. Арæнгъæуайгæнæги хузæ ка кæна, е ин æ
рази куййи хузæ дæр искæнæд.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй овчарки хузæ.
40-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, еугурæйдæр цæттæ кæнунцæ бæрæгбонмæ –
фидибæстæ гъæуайгæнæги бонмæ. Сумах ба?
С. Мах ба фæндуй нæ бабатæ æма фидтæлтæн аци темæбæл
хузти равдист (выставка) исаразун.
Гъ. Уой туххæй мах фæстаг ахури усми берæ дзурдтан
арми æма æ арæзти туххæй. Алке дæр уи Фидибæстæ
гъæуайгæнæги портрет исхузæ кодта. Куд гъуди кæнетæ,
сумахмæ гæсгæ, циуавæр лæгдзийнæдтæ гъæуамæ уа,
æфсæдтон дæснийадæ кæмæ ес, нæ бæсти цæрæг адæни
сабурдзийнади цард кæбæл бау-уæндтæнцæ, уомæ?
С. Йе гъæуамæ уа лæгигъæдгун, тухгин, фæразон, нифсхаст æма зундгин.
Гъ. Æ хузæ ин гъеуæхæн искæнунбæл байархаетæ. Ацибон
нæ хузтæ конд фæууодзинан, сæ уæледарæс ба син ниххуардзинан. Æфсæдтонти уæледарæс куд хуннуй?
С. Æфсæдтон формæ. Армий алли æфсади хузæн дæр æхе
формæ ес.
Гъ. Мах аллихузон æфсæдти формити хузтæмæ кастан.
Алке дæр уи равзурста хузæн æй цæхæн гъудæй, уæхæн
формæ. Æма цæмæй уæ формитæ æцæгти хузæн уонцæ,
уой туххæн ма сæбæл бæлвурд детальти хузтæ искæнун
гъæуй. Раст нæ уодзæй летчикбæл морякки тельняжкæ ку
исхузæ кæнæн, уæд, кенæ морякки танкисти хъæпбæлти!
Нæ уи феронх æй гъæугæ детальти хузтæ кæнун? Еу хатт
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ма æркæсетæ æфсæдтонти (сæ форми) хузтæмæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй аллихузон æфсæдти æфсæдтонти
хузтæ.
С. Æфсæдтони уæледарæсмæ хауй, æстъалу æргъæвæг
кæбæл ес, уæхæн ронæ. Мæн фидæмæ уæхæн ронæ ес. Удта
ма – сугъзæринхуз æрттевагæ цæппæртæ æма пъагонтæ.
Реубæл ба фæуунцæ æфсæдтон значоктæ, ордентæ æма
майдантæ.
Гæннæ ку уа, уæд сæмæ гъонбæлгæнæг бавдесæд æцæг
æфсæдтон уæледарæси детальтæ – цæппæртæ,
пъагæнттæ, майдантæ, ронæ, къепкæ, пилоткæ æма æнд.
Æцæг предметти уинд æма сæмæ къохæй бавнæлд, сабиййи зæрдæн æхцæуæн фæууй, æ имисунади ирæзтæн дæр
агъаз æй.
Гъ. Æфсæдтонтæн сæ сæртæбæл ба цитæ фæууй?
С. Морякбæл фæууй æнæкъæзирог къепкæ лентъити
хæццæ. Танкистбæл – шлем. Офицертæбæл къепкитæ.
Солдæтæбæл – пилоткитæ кенæ каскитæ. Десантниктæбæл
– æрвхуз береттæ.
Гъ. Хузæ кæнетæ. Сабийтæ, кæсайтæ мæнæ аци
æстъалутæмæ.
Офицерти пъагæнттæбæл фæуунцæ.
Атæ лейтенантти æнцæ. Ауæхæн цуппар æстъалуй ба –
капитантæбæл. Устурдæр æстъалу ба – майорбæл. Дууæ
æстъалуй – болкъонбæл. Тæккæ устурдæр æстъалу ба
фæууй æфсæдтонти сæйрагдæр хецауи пъагæнттæбæл.
Æфсæдтонти сæйрагдæр чин цæхæн æй?
С. Иналар.
Гъ. Нур сумах бон æй офицерти æртасун. Уæ æфсæдтони
пъагæнтæбæл æстъалути хузтæ искæнетæ, цæмæй æ чин
бæрæг уа. Исхузæ кодтайтæ? Гъæйдæ, нур ба радзорæн
æфсæдтони форми хуарæни хузти туххæй. Æфсæдтон форми хузæ цæхæн æй?
С. Æфсæдтон форми хузæ ирд нæ фæууй. Æ хузæ æй тар153

гомау, æбæрæг. Арæхдæр фæууй кæрдæгхуз кенæ морæ –
кæрдæгхуз. Летчиктæн сæ формæ æй æрвхуз, денгизон корабли капитанæн – уорс китель. Моряктæн – тельняшкитæ
уорс – цъæх уæдздзæгтау. Фæууй ма камуфляжон формæ
– цъæрнатæгонд, гъæдæ æма зайæгойти æхсæнæй нæй
бæрæг. Уæхæн формæ идардмæ нæ зиннуй æма хъæбæр хуарз æй римæхсти бадгæй.
Гъ. Цæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уинетæ, портреттæ цæттæ æнцæ. Айдагъдæр ма фони
естæй хузæ искæнун гъæуй, цæмæй бæрæг уа, ка кæми
службæ кæнуй. Цæй хузтæ кæнæн?
С. Летчиккæн гъæуй хуæдтæхгути, мегъти æма арви хузтæ
искæнун. Морякки хузи фони ба исхузæ кæнун гъæуй денгиз, чайкитæ, корабльтæ. Танкистæн ба – танкитæ æма у.и.
Гъ. Нæ уати ес æфсæдтон техники гъазæнтæ. Гъæйдæ
лæмбунæгдæр сæмæ æркæсæн, цæмæй син сæ детальтæ
багъуди кæнæн æма нæ хузтæ хуæздæр рауайонцæ. Мах
син фарæ сæ хузтæ кодтан (кæсæ астæуккаг къуари 13-аг
теми, 19-аг ахури усмæмæ).
Гъ. Нуртæккæ армий фæззинуй нуриккон нæуæг техникæ,
нæуæг хуæдтæхгутæ, вертолеттæ, ракъеттæ. Æфсæдтон парадти сæ февдесунцуæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй æфсæдтон техники
гъазæнтæ æма æфсæдтон техники хузтæ.
Гъ. Уæ тъафи ма ци бунат байзадæй, уоми хузæн гъæугæ
æма агкаг техники хузæ искæнун. Сабийтæ, ести зæгъун
уæ фæндуй?
С. Цæмæй тугъд ма уа, адæн ба сабур цард кæнонцæ, уой
туххæй лæгтæ гъæуамæ армий службæ кæнонцæ, е ба
цæттæ уонцæ Райгурæн бæстæ багъæуай кæнунмæ.
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41–42-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг»
Темæ: «Нæ горæтмæ уалдзæг æрбацудæй». Феппайунадæмæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Урухдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ æрдзи
туххæй, анзи афæнттæ – уалдзæг æма зумæг рабаруни мадзалæй пайда гæнгæй.
– Ирæзун кæнун цæстдарунадæ, аналитикон
гъудикæнунадæ – арæхсун анзи афæнттæ сæ
минеугутæмæ гæсгæ рабарун – сæ уиндмæ, таусмæ
æма хуарæнти хузтæмæ гæсгæ.
– Ирæзун кæнун райгурæн бæстихаййи æрдзи ассоциативон – сорæтон æнкъарунади лæдæрд.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Пейзажи элементти хузæ кæнуни архæсдзийнадæ
фæлтарун. Æзмæлд бавдесунмæ пайда кæнун цъæппхурсти
аллихузон равгитæй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хуарæнти
хузтæй
бавдесун
æрдзи
райгъали игъæлдзæгдзийнадæ. Сабийти гъос æрдарун
цъæппхурстмæ, куд хуарз мадзалмæ, уалдзигон æрдзи
рæсугъд хузтæ бавдесунмæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун горæттаг хумæтæги пейзаж, уалдзигон æрдзи бæрæггæнæнти хæццæ (цъæх кæрдæг, бæлæсти
дзæгæркалд, ирд хор, деденгутæ, цъеутæ, дзæхæрати косæг
адæн æма у.и.)
Косæн фæрæзнитæ: гуашь
Хузфинст: хузæгонд. Хузфинсти уагæ – горæттаг пейзажи схематикон хузæ, уалдзæги бæлвурд бæрæггæнæнти
хæццæ.
Æрмæг
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Уалдзæг æма зумæги рæсугъд хузтæ (хузиститæ).
Цæрæгойтæ, зайæгойтæ, мæргътæ æма биндзити хузтæ.
Магнитофонбæл финст уалдзигон цагъд, æмбурдгонд
мелодитæ «Анзи афæнттæ»-й. Хузгæнгути цъæппхурст
мадзалæй конд хузти репродукцитæ, удта 6–7 анздзуд сабийти хузтæ уалдзæги темæбæл.
Иуарунмæ: гæгъæди А-4, 12 хузи гуаштæ, цъæпотæ
(минкъий, рæстæмбес æма устур), палитрæ, дони къос,
къохсæрфæн.
Рагагъонмæ куст
Бацæттæ кæнун уалдзæг æма зумæги бæрæггæнæнтæ
– минкъий рæсугъд мети тъæфилтæ æма уалдзигон
деденгутæ (дзæкъолон, фæткъубæласи деденæггун къалеу)
хузтæ. Хузтæй ислухгонд дæр уæнтæ кенæ ба хестæр сабийти конд. Хузтæ дууæ тæлеми æвæргæ æнцæ. Сæ еуеми
уалдзæгмæ ка хауй, етæ, иннеми ба – зумæгмæ.
41-аг ухури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, нуртæккæ анзи афæнттæ кæрæдзей
æййвунцæ. Зæгъайтæ, кæцитæ?
С. Уазал зумæг фæццæуй, уалдзæг ба æрбацæуй.
Гъ. Кутемæй æй базудтайтæ?
С. Къæлиндармæ гæсгæ. Нур æй кæрдæгæзмæлæн –
уалдзæги фиццаг мæйæ. Аци мæйи 8-аг мартъий еугурæйдæр
сæ маддæлтæн бæрæгбони арфитæ фæккæнунцæ. Е æй
уалдзæги райдайæни бæрæггæнæн.
Гъ. Уалдзæги мæйтæй ма циуавæртæ зонетæ?
С. Уалдзæгæн ес æртæ мæйи: кæрдæгæзмæлæн (мартъи),
хумидайæн æма ханси мæйæ (май).
Гъ. Балæдæрдтайтæ, ацибон цæбæл дзордзинан?
С. Уалдзæги.
Гъ. Раст айтæ. Ацибон мах дзордзинан нæ Иристонмæ
даргъ æма метгун зумæги бæсти уалдзæг куд æрбацæуй.
Æма уæ дзубандити бæсти рагъазун нæ фæндуй? Берæ
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ку уарзæн еститæ имисун æма æвдесун. Гъæйдæ рагъуди
кæнæн уалдзæг æма зумæг ку фембæлунцæ, уæд ци фæууй,
цитæ æрцæуй? Цума фембæлгæй цæбæл фæдздзорунцæ.
Аргъауи куд фæууй?
С. Алке дæр си æхе хуæздæр æма сæйрагдæр фæххонуй.
Сæхе туххæй дзоргæй, сæ рæсугъддзийнадæй сæхе
феппæлунцæ.
Гъ. Æз ба ма уой дæр зонун, æма сæ хъæбæр ке фæндуй
базонун, сабийтæ си фулдæр ке уарзунцæ æма хуæздæр
ке зонунцæ уалдзæги æви зумæги. Нуртæккæ мах уой бозондзинан. Уой туххæй нæ гъæуй дууæ къуари фæуун. Еу
къуари уодзæй уалдзæг фулдæр ка уарзуй етæ, иннеми ба
– зумæг.
Гъонбæлгæнæг сабийти дууæ къуари фæккæнуй.
Гъ. Гъазти архайæг гъæуамæ зона æ уарзон анзи афони
къамандæй ке æй, уой. Уæ алли раст дзуаппæн æдр уин
лæвæрд цæудзæй мети тъæфил кенæ деденæг. Ка рамола, гъома фулдæр деденгутæ кенæ тъæфилтæ кæмæ уа,
деденгути баст – коронæ дæр, уой уодзæй. Цæттæ айтæ?
Райдайæн? Ке уи фæндуй фиццаг зумæги туххæй радзорун.
Хузтæ уин фенхус кæндзæнæнцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæй домуй, цæмæй анзи афæнтти
сæйрагдæр минеугути туххæй дзоронцæ.
С. Зумæг ралæуй, фæззæг ку рандæ уй, уæд. Зумæг ку
’рбацæуй, уæд уазалтæ райдайунцæ, уомæн æма зумæгон
хор нæбæл фæттавуй. Къæвдай бæсти ба мет фæууаруй
зумæги.
Гъ. Сабийтæ, мет кæцæй фæззиннуй?
С. Арвæй, мегътæй. Дони æртæхтæ уазали мети тъæфилтæ
фестунцæ. Зумæгон уазали зайæгойти бон ирæзун нæ ’й.
Гъ. Дзуапп ка равардта, уонæн еугуремæн дæр дæдтæн
рæсугъд мети тъæфилтæ. Нур ба уи ка зæгъдзæй, уалдзæги
æрбацуд цæмæй базонæн?
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С. Уалдзæг ку æрбацæуй, уæд фæгъгъардæр уй. Мет тайун райдайуй. Къанæутти дæнттæ сур-сур гæнгæ ледзунцæ.
Зайæгойтæ ирæзун æма деденæг æфтаун райдайунцæ. Гъар
бæстæй мæргътæ æрбатæхунцæ æма у.и.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн сæ алли раст дзуаппæн дæр радтуй уалдзæги кенæ зумæги нисан (символ).
Гъ. Анзи афæнтти æндаг бакасти хецæндзийнæдтæ раст
бафеппайдтайтæ, нур ба син сæ тауси муртæ дæр рабаретæ.
С. Зумæги сабур фæууй, уомæн æма æрдзæ хусгæ
фæккæнуй. Мети тъæфилтæ сабургай, æнæстуфæй арвæй
хаунцæ æма хæдзари сæртæ, бæлæстæ æрæмбæрзунцæ.
Мæргътæн сæ фулдæр гъар бæстæмæ фæттахтæй. Алфанбулай æрдзæ ниссабур уй, æрмæст ма уазал бони, къæхти
буни мети къæс-къæс фегъусуй.
Гъ. Цъеутæ ба зумæг нæ фæззарунцæ?
С. Уазали сæ хъуртæн фæрессунæй фæттæрсунцæ. Зумæги
гъæр, стуф фегъусуй айдагъдæр бæрæгбæнтти рæстæги,
салюттæ уадзгæй æма æндегæй гъазгæй.
Гъ. Уалдзигон æрдзæмæ ба циуавæр тауси муртæ фæууй?
С. Тæдзунæгти тъинк-тъинк æма къанæутти дæнтти сурсур.
Гъ. Æндегæй уогæй, тæдзунæги тъинк-тъинк фегъустан.
Тæдзунæг кæцæй фæззиннуй?
С. Тад мет, хæдзæртти сæртæй тъинккитæй фæххауй.
Уалдзигон къæвдай æртæхтæ къæрæзгитæ хуайунцæ, арви
фиццаг гæрæхтæ игъусунцæ. Сæ цъæхснаг гъæлæстæй
мæргътæ зарунцæ. Деденгути рæбунтæ дув-дув кæнунцæ
муди биндзитæ. Уалдзæг исберæ унцæ тауси муртæ.
Гæнæн ку уа, уæд алли фарстай фæсте дæр пайда кæнун
уингæ рæнгъæй, уæд сабийтæн æнцондæр уодзæй раст дзуапп радтун.
Гъ. Мæнмæ ма байзадæй деденгутæ дæр æма мети
тъæфилтæ дæр. Фæййиндзинан, ке бауодзæнцæ. Нур ба
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рабарæн зумæг æма уалдзæги хуарæни хузтæ.
С. Зумæги хузтæ æнцæ уорс, имон æма кæдзос. Уорс мети
фони бæрæг æнцæ тар бæлæстæ, адæн æма хæдзæрттæ.
Хори рохсмæ мет уотæ æрттевуй, цума ибæл сугъзæрийнæ
æма æвзестæ цæхæртæ ниххæлеу киндæй.
Сабийтæ, гъазгæй, ниффедар кæнунцæ анзи афæнтти
минеугутæ. Цæуй аллихузон минеугутæ рабарститæн
анализ: сæ бакастæн, таусæн, хуарæнти хузтæн.
Гъ. Уалдзæгæн ба циуавæр хузтæ ес? Хуарæнти сæйрагдæр
хузтæ цæхæн æнцæ?
С. Уалдзæги сæйрагдæр хузтæ æнцæ кæрдæг æма сифти кæрдæгхуз хузæ, удта фиццаг уалдзигон деденгути
фæлгъузтæ: бортæ, рохснæгутæ, æрвхузтæ.
Гъ. Сурх уи феронх æй. Æма кæд сæйраг æй, удта.
С. Уалдзæг сурх нæ ’й, уалдзæг рæсугъд æй.
Гъ. Нур ба, Иристонмæ ци рæсугъд уалдзæг æрбацудæй,
уой хузæ кæндзинан. Фал бал фиццаг æркæсæн æма
базонæн, деденгутæ æма тъæфилтæ кæмæ фулдæр ес,
уони мах ба син арфæ ракæнæн гъазт ке рамулдтонцæ уой
туххæй. Лæвар син кæнæн «Снежний королеви» коронæ
æма деденгути баст – уалдзæги лæвар.
42-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ай размæ мах дзæбæх рагъазтан. Еугурæйдæр
дзæбæх адтайтæ: ка рамулдта етæ дæр, æма гъазти ка архайдта етæ дæр. Гъазти бадистайтæ æрдзи туххæй уæ
зонундзийнæдтæ. Ци базудтайтæ, фæрститæн дзуæппитæ
дæдгæй æма анзи дууæ афони – уалдзæг æма зумæги
минеугутæ баргæй?
С. Нæ бон не ’ссæй, ка си хуæздæр æй, уой базонун. Алли
анзи афонæ дæр рæсугъд æй. Мах зумæг дæр æма уалдзæг
дæр берæ уарзæн!
Гъ. Нур ба мæ фæндуй сумах бафæрсун: цæй хæццæ рабарун æнгъезуй æрдзи зумæгон æма уалдзигон фæззиндтитæ?
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Æз дзорун райдайдзæнæн, сумах ба æй идарддæр
кæндзинайтæ. Зумæг æрдзæн æ хуссæг æй, уалдзæг ба –
æрайгъал. Бавзарайтæ ’й исбæлвурд кæнун.
С. Адæймаг цæмæй бауолæфа æма æ тухтæ æрæмбурд
кæна, уой туххæй æй гъæуй хуссун. Æрдзи дæр гъæуй
бауолæфун. Зумæг цард ниссабур уй, æрдзæ бафунæй уй.
Зуймон æхсæвтæ даргъ æма талингæ æнцæ. Еугур цæрæг
уодтæ дæр зумæг фунæй фæккæнунцæ, сæ хъауритæ фембурд кæнунцæ.
Гъ. Уæ зæгъуйнæгтæ лæмбунæгдæр раргон кæнайтæ.
Цæмæй сабийтæ активондæр уонцæ, уой туххæй сæмæ
гъонбæлгæнæг уиннумæ рæнгъæй гъæугæ хузтæ æвдесуй.
С. Арс æ гъар лæгæту æ дзæмбу цъиргæй хуссуй. Сæ
цæстити зумæгмæ фагæ нæмгутæ æрæмбурд гæнгæй сæхе
баримахстонцæ минкъий сирдтæ: миститæ, гæлæутæ.
Фунæй кæнунцæ мети буни зайæгойти едæгтæ æма
муггæгтæ, цæмæй, куддæр фæгъгъар уа, уотæ си исирæза
аллихузон зайæгойтæ æма деденгутæ.
Сабийтæ архайунцæ зумæг æма уалдзæги уæгтæ балæдæрун
кæнун.
С. Уалдзæги æрдзæ райгъал уй. Хор раги искæмуй,
удта фулдæр тавуй æма уомæ гъардæр æй. Райгъал
унцæ гæбæлотæ, цъæрæхснæгутæ æма æндæр минкъий
цæрæгойтæ. Муди биндзитæ ба уалдзигон деденгутæй муд
æмбурд кæнунцæ. Сирдтæ ба, сæ бæдæлтти хæццæ, сæ
цъæсгитæй ралæстæнцæ. Æнкъуæлхитæ ба сæхе дортæбæл
хормæ тавунцæ. Гъонгæстæ дæр сæ фонс хезнитæмæ
фæттардтонцæ.
Гъ. Махæй ацибон баæруагæс æй анзи алли афонæ дæр
рæсугъд ке æй, удта æрдзи ке гъæуй, йе. Алцæмæн дæр
ес æхе рæстæг – уолæфунæн, зайæгойти ирæзтæн, тиллæг
æфснайунæн æма æнд. Дуйне уотæ дессаг конд æй æма
етæ алли анз дæр нæуæгæй кæнгæ фæуунцæ. Цума зумæг
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æрдзи кадæр бафунæй кæнуй. Цæугæдæнттæ ниййех унцæ,
кæрдæг æма бæлæстæ нæбал ферæзунцæ. Зумæг æрдзæ
дессаги сабур ниууй.
Уалинмæ уалдзæг æрбацæуй æма æрдзæ райгъал уй.
Мæргътæ гъæрæй зарунцæ, цæугæдæнтти сур-сур
цæуй. Игуæрдæнти мет ниттадæй æма си дзæкъолонтæ
фæззинттæй. Устурæй-устурдæр кæнун райдæдтонцæ
цæугæдæнттæ. Цума цæмæ?
С. Уомæн æма хуæнхти дæр мет тайун райдæдта.
Гъ. Уалдзигон гъар къæвдати фæсте, бæлæстæ къомбох
ракалдтонцæ, сифтæ дæр сæбæл фæззиндтæй.
Уалдзæг, æрдзи цардæн æ нæуæг райдайæн фæууй.
Алцидæр ирæзуй, дзæгæрæг æфтаунцæ, бæстæ рæсугъддæр
кæнуй ... Идарддæр ба гъудитæ сумах дзоретæ.
С. Тавуй, заруй, сур-сур кæнуй, тæхуй, цийнæ кæнуй æма
у.и.
Гъ. Гъеууони хузтæ мах фæстаг ахури усми рæстæги искодтан. Мадта, зумæг уалдзæгæй цæмæй хецæн кæнуй?
С. Зумæги фæууй сабур, æнцад. Уалдзæги ба æзмæлд, ирд
хуарæнти хузтæ, цард цæуй.
Гъ. Уалдзæги уагæ лæг æхебæл фенкъаруй. Адæни фæндуй
æрдзи гъæбеси уолæфун, хормæ сæхе тавун. Сабийтæ
æндегæй гъари игъæлдзæгæй гъазунцæ, раледзæ-баледзæ
кæнунцæ. Адæн гъæунгтæ æма татхатæ кæдзос кæнун
райдæдтонцæ, садзунцæ бæлæстæ, деденгутæ, халсартæ,
хумæ кæнунцæ æма таунцæ, цæмæй фæззæги гъæздуг
тиллæг исесонцæ. Сабийтæ, æма ани еугурæй хузи хурстæй
куд бавдесун æнгъезуй? Зæгъæн, фæндуй нæ ести æллау,
сабур хузæ искæнун – раст над, лигъз ех, æмхузон хурст
фарс, уæд сæ æмхузон æма лигъз хуардзинан? Æма нæ сурсургæнгæ цæугæдони хузæ искæнун ку фæндæуа, удта?
С. Дони цуд гъæуй зулунтæ хузгин хæнхитæй бавдесун.
Гъ. Уалдзигон хор зумæгони хузæн рæхцгæ нæ кæнуй,
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фал тæмæнтæ калуй, æ гъар тунтæй ба тавуй цæрæгуодти:
мæргъти, деденгути, хъæбузати, тæрхъости æма ма мах
дæр. Æма хори гъар тунтæ куд бавдесун гъæуй хузи?
С. Хори тæмæнтæ калд æнгъезуй бавдесун æ берæ аллихузон хузгин тунтæй.
Гъ. Кæрдæг æма деденгутæ зæнхæй куд ислæстæнцæ,
бонæй-бонмæ ирæзгæй, сæхе хормæ хæстæгдæр куд
ивазунцæ, уой бавдесунмæ нæ цъæппитæ хурсти мадзалæй
испайда кæнун гъæудзæй. Нуртæккæ нæхе ахур кæндзинан
хузтæ æнкъард хуарæнбæл нæ, фал цъæппитæй – æцæгти
хузæн, хузгин хуарæнтæй, кæцити фæрци бавдесдзинан
игъæлдзæгдзийнадæ, æзмæлд, райгъал æрдзи хузгин хузтæ.
Кæсайтæ, хузгæнгутæ сæ хузтæ куд кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хузгæнгути цъæппитæ мадзалæй
конд хузти репродукцитæ. Сабийтæ сæбæл цийнæ
кæнунцуæ.
Гъ. Нуртæккæ уин байуардзæнæн гæгъæдий гæппæлтæ,
цæмæй сæбæл уæхе райахур кæнайтæ аллихузон
цъæппитæй хуарунбæл.
Нур ба, цæмæй уæ хузæ игъæлдзæг, æцæги хузæн рауайа, уой туххæй æй бавзаретæ аллихузон рæсугъд хузгин цъæппитæй искæнун. Цæмæй си айдагъ хæдзæртти,
бæлæсти, адæни æма мæргъти рæсугъд хузтæ ма уа, фал
ма си игъуса мæргъти зард, дунги суф-суф æма тæдзунæги
тъинк-тъинк. Хузæбæл арæхсгай косетæ, уалдзæги музикæ
дæр уин æфтаун.
Гæнæн ку уа, уæд син хузæ кæнуни рæстæг, бафтаун уалдзигон теми нидæн музикæ, уæд сабийтæ эмоционалон
æгъдауæй хуæздæр цæттæ фæуунцæ хузæбæл косунмæ.
Музикæ равзарунмæ ба музикалон косæги бафæрсун
гъæудзæй.
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43–44-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг»
Темæ: «Уалдзигон деденгутæ». Комкоммæ фæууинди
бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Идарддæр зонгæ кæнун æрдзи зайæгойти еу хузи
– уалдзигон деденгути хæццæ.
– Ирæзун кæнун æнгæсдарунадæ æма аналитикон
гъудикæнунадæ – феппайун дуйней зайæгойти алихузон гъæздугдзийнæдтæ, сæ конд, арæзт æма хузтæн
син хатдзæгтæ кæнун.
– Цæмæдес сæ кæнун райгурæн бæстихаййи
зайæгойтæмæ, куд сæ гъæуай кæнонцæ æма сæбæл
куд ауодонцæ. Сæ хæстæгути берæ ке уарзунцæ, уомæ
гæсгæ син деденгутæ балæвар кæнун куд фæндæуа,
уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Зайæгойти – деденгути хузтæ гæнгæй син сæ хуарæнти
хузтæ æртасуни фæлтардбæл косун. Архайун деденгути аллихузон æстæ, формитæ æма арæзтитæ бавдесун. Деденæги
схематикон-хумæтæги хузæ кæнун феронх кæнун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Фæурухдæр кæнун зонгæ хуарæни фæлгъузти хузтæ.
Радзубанди кæнун хуарæнтæй æ ном æ хузи хæццæ баст
кæмæн æй, уони туххæй. Байархайун, равзурст деденæгæн
æ хуарæни хузтæ бæлвурд бавдесун.
3. Композици.
1. Сæ формæ æма харктертæ аллихузон ци деденгутæн
æнцæ, уони хузтæ (игуæрдæни зад кенæ вази медæгæ)
тъафæбæл искæнун.
2. Æртæ композицион схемемæй, сæ еуемæ гæсгæ, тумбул
– тæбæгъи деденгути хузтæ искæнун.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
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Хузфинст: 1. графикон-ханххузон, хузтæ фæндон хурстæй.
Хузæкæнуни уагæ – деденгути конд-арæзт æма сæ характерти схематикон хузæ.
2. Деденгутæй испайда кæнун тæбæгътæ декоративон
æгъдауæй исрæсугъд кæнунмæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: уалдзигон деденгути – тюльпантæ,
хъаппæ-хъуппитæ æма дзæкъолонти бæститæ. Сирени, фæткъубæласи, саггъæди æма сабæлоти къалеутæ.
Татха æма хуæнхаг игуæрдæни, хецæн деденгути хузтæ
(хузиститæ). Хузгæнгути графикон (акварелон) конд деденгути хузти репродукцитæ. Деденгутæй декоративон
æгъдауæй рæсугъдгонд дзаумæуттæ, тæбæгътæ, хъумаци
гæппæлтæ æма æндæртæ.
Иуарунмæ: 1. Гæгъæди А-4, 12 хузи фломастертæ.
2. Гæгъæди А-4 (тумбул), 12 хузи фломастертæ.
43-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ахурмæ æрбацудайтæ æма æнкъардæй бадетæ.
Гъуди кæнетæ, цæй хузæ искæнон. Фæндуй уæ, цæмæй
нуртæккæ ести дессаг æрцæуа!? Æма уæд, уæ цæститæ
ницъцъундæ кæнетæ æма дæсей уæнгæ банимайетæ ... Нур
ба сæ байгон кæнетæ æма фæййинетæ, ци дессаг уалдзигон
деденгутæ уин æрбахастан!
Гъонбæлгæнæг бахæссуй деденгути цалдæр басти æма
бæласи дзæгæрæггун къалеутæ. Сабийтæмæ сæ хæстæг
стъолæбæл æрæвæруй, цæмæй сæмæ хуæздæр æркæсонцæ
удта син сæ тæф банкъаронцæ. Æнгъезуй деденгути аллихузон бæститæй испайда кæнун. Фал зонун гъæуй, ами
сæйрагдæр деденгутæн сæ асæ æма бæрцæ ке нæ ’й, фал
сæ аллихузæнттæ.
Гъ. Сабийтæ, апци деднгути зонетæ? Алли деденеæгæн
дæр, мæнæ махæн куд, уотæ æхе ном ес. Рагъуди кæнтæ
æма зæгъетæ кæцитæ си зонетæ.
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С. Етæ æнцæ хъаппæ-хъуппитæ, гигинатæ, дзæкъолæнттæ
æма тюльпантæ. Бæлæсти къалеутæ ба æнцæ цилауий,
фæткъубæласи, гъунтъуз цилауий (персикки), сирени æма
хъæдорбæласи.
Гъ. Уæ цæститæ ку байгон кодтайтæ, æма уалдзигон деденгутæ ку фæййидтайтæ, уæд уæмæ циуавæр
æнкъарæнтæ фæззиндтæй?
Цæуй эстетикон æнкъарунади ирæзт – æнкъарунади
æууæлтæ лæдæрун.
С. Игъæлдзæг æма рæсугъддзийнади æнкъарæнтæ,
уалдзæги æрбацуд балæдæрун. Нæ къуари уати ес æцæг
дзæхæрадонæ! Уордæмæ кæсун адæймагæн æхцæуæн æй.
Деденгути тæф зæрдæмæдзæугæ æй! Деденгути хузтæ
кæндзинан, уой ку базудтон, уæд бацийнæ кодтон.
Гъ. Æз уин дессаги деденгутæ не ’рбахастон, фал хумæтæгон,
ами нæмæ ка зайуй, уæхæнттæ. Æма сæмæ бакæсайтæ, нæ
уат нин ци рæсугъд искодтонцæ! Æ уæлдæф зæрдæмæдзæугæ
тæф кæнуй. Нæ еугур дæр фегъæлдзæгдæр ан. Мæнмæ гæсгæ,
нур базудтайтæ деденгутæ цæмæн гъæунцæ, уой. Деденгутæ
хуæрунмæ ку нæ бæззунцæ, уæд син адæн сæ аразун, садзун, гъуд æма гъæуай кæнунбæл, уойбæрцæ рæстæг цæмæ
исафунцæ? Цæмæн сæ гъæунцæ? Ци пайда æнцæ?
С. Деденгутæ цард рæсугъддæр кæнунцæ. Цæмæй алфанбулай рæсугъд уа, уой туххæй сæ садзунцæ дзæхæрати,
хæдзари рæбунтæ æма горæти паркти. Æрзайун сæ
кæнунцæ, цæмæй сæ лæвар кæнонцæ игурæн бони,
8-аг мартъий маддæлтæн, киндзæн æ киндзæхсæвæри,
удта уотид цæмæй адæймагæн æхцæуæн уа. Мæ фидæ
мæ мадæн деденгутæ ку балæвар кæнуй, уæд дзæвгарæ
фегъæлдзæгдæр уй.
Гъ. Еу загъдæй, ести исрæсугъд кæнунмæ кенæ есге
зæрдæ балхæнунмæ, æнæмæнгæ, гъæуй деденгутæ. Æма
деденгутæ ку нæ уа, удта?
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С. Исхузæ кæнун сæ æнгъезуй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй деденгути рæсугъд конд хузтæ.
Гъ. Хузгæнгути хузтæ уæ зæрдæмæ цæунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Деденгути хузтæ куд гæнгæ æнцæ, цæмæй æцæгти
хузæн уонцæ?
С. Лæмбунæг сæмæ æркæсун æма сæ багъуди кæнун.
Гъ. Сабийтæ, кæсун ба сæмæ цæмæ гъæуй? Алке дæр æй
зонуй, деденæг цæхæн фæууй, уой! Сумах æй нæ зонетæ,
деденæг куд арæзт æй, уой?
С. Деденæгæн ес гъæдæ, сифтæ æма сæр-дзæгæрæг.
Дзæгæрæг æхуæдæг хузгин сифтæй арæзт фæууй.
Гъ. Хузæ кæнæн.
Гъонбæлгæнæг, кенæ сабийтæй еске амонæн фæйнæгбæл
кенæ гæгъæдий гæппæлбæл деденæги схематикон хузæ
кæнуй.
Гъ. Æма ауæхæн деденæгæн ба ном ес? Сумах ци деденæги
хузæ искодтайтæ, уæхæнтæ ку кæнæн, уæд сæ кæрæдземæй
куд хецæнтæ кæндзинан? Хунгæ ба куд кæндзæй?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ æрцæунцæ хатдзæгмæ,
ауæхæн деденæг дессаг нæ ’й.
Гъ. Йе, уомæ гæсгæ, хузгæнгутæ дæр деденгути хузтæ
искæнуни размæ сæмæ лæмбунæг фæккæсунцæ. Цитæ ма
фæууина хузгæнæг деденгуйæмæ кæсгæй? Мах ба си ци
уинæн, лæмбунæг касти? Ци ма гъæуамæ зонæн деденæги
туххæй, æ хузæ искæнуни размæ?
С. Гъæуамæ базонæн деденæг цæхæн æй, удта кæми зайуй,
уой.
Гъ. Мадта ин æ уодигъæдæ базонун гъæуй. Деденгутæ
циуавæртæ фæууинцæ.
С. Дзæхæрадони зайаг æма будуйронтæ.
Гъ. Цæмæйти хецæнтæ кæнунцæ?
С. Будуйронтæ зайунцæ алкæмити: æрдозти, будури æма
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хонхи игуæрдæнти. Етæ æнцæ къеренæгтæ, бордеденгутæ,
хъаппæ-хъуппитæ, æрвдеденгутæ æма дзæкъолæнттæ.
Гъ. Сæ уодигъæдæ цæхæн æй?
С. Æнцæ ездон, минкъийтæ, æбæрæг.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй хуæнхаг игуæрдæни
æма дзæхæрадони деденгути хузтæ.
Гъ. Æма дзæхæрадони деденгутæ ба цæхæнттæ æнцæ?
С. Дзæхæрадони деденгутæ æнцæ дзæвгарæ устурдæр,
ирддæр, хузгиндæр, сæрустур, арæзтдæр. Етæ æнцæ
уæдæрттæгтæ, хъопбæгътæ, пионтæ, уардитæ.
Гъ. Гъæйдæ, æркæсæн ма сæмæ æма зæгъдзинайтæ,
циуавæр хецæндзийнæдтæ ма сæмæ ес, уони.
С. Еугур деденгутæ дæр æнцæ фæйнæ хузти. Алкæмæн дæр
си ес æхе формæ æма æхе асæ. Ес минкъийтæ, рæстæмбестæ
æма устур деденгутæ. Еуæй-еу деденгутæн сæ сифтæ берæ
нæ ’нцæ æнгъезуй сæ банимайун. Иннетæ ба хъæбæр берæ
æнцæ.
Дзæгæрæги тъæфтæ къупхæ дæр фæуунцæ, уардий уæнтти
хузæн, кенæ хæлеу, къеренæги уæнтти хузæн. Хæлеутæн
дзæгæрæги бæрæг астæу дзæбæх фæззиннуй. Еуæй-еуети
дзæгæрæги тъæфтæ фæуунцæ хæмпос, пиони уæнтти
хузæн, иннетæн ба – содзинтти хузæн.
Сабийтæ æцæг деденгутæ æма деденгути хузтæмæ
кæсунцæ. Сæ асæ, формæ, арæзт æма уодигъæдтæн син анализ кæнунцæ. Деденгути æхсæн хецæндзийнæдтæ иссеруни
арæхсдзийнадæ разæнгард кæнун гъæуй, уæд сæ феппайунадæ
æма аналитикон гъудикæнунадæ хуæздæр ирæзуй.
Гъ. Мах æркастан деденгути асæ, формæ, арæзт æма
уодигъæдтæмæ. Байзадæй ма си еу хецæндзийнадæ. Ка ун
æй базондзæнæй?
Сабийтæ, деденгутæн сæ асæ æма конд – арæзти
хецæндзийнæдтæ ку нæ уинонцæ, уæд син сæ гъудитæ,
фарстати фæрци анæмæ æрхæстæг кæнун гъæуй.
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С. Алли деденæгæн дæр ес æхе хуарæни хузæ. Деденгутæ
хецæн кæнунцæ сæ хуарæнти хузтæй.
Гъ. Хъæбæр раст! Деденгути хуарæнти хузтæ аллихузæнттæ
фæуунцæ, зæгъæн, уарди æма тюльпанæн цæхæнттæ æнцæ?
С. Уардитæ фæуунцæ сурхитæ, уорситæ, рохснæгхузтæ
æма бортæ. Тюльпантæ ба – сурхитæ, бортæ, сиренхузтæ
(чернилхузтæ), гъолæнттæ.
Гъ. Ес уæхæн деденгутæ, кæцитæн сæ сæйраг хузи рæсугъд
фæлгъузтæмæ гæсгæ, равардтонцæ æ ном. Зæгъæн, сирень.
Циуавæр хуарæни хузæн равардтонцæ, уæхæн ном.
С. Сиренхузæн.
Гъ. Æма фиалконхуз ба?
С. Е ба æй игуæрдæни фиалкити хуарæни хузæ.
Гъ. Рохснæгхуз ба?
С. Рохснæгхуз уардий хуарæни хузæ.
Гъ. Æрвхуз хуарæни ном дæр баст æй будуйрон деденæги
хæццæ. Зонетæ уæхæн деденæг!
С. Æрвдеденæг.
Гъ. Хузæ кæнæн. Деденгути хузтæ искæнун æнгъезуй
дзæхæрадони, будури, кенæ вази медæгæ. Лæмбунæг
байархайетæ деденæгæн æ сифтæ æма гъæдæ нæ, фал æ
дзæгæргутæ кæнунбæл.
Устуртæ сæ искæнетæ. Ма уи феронх уæд дзæгæрæги бæрæг
астæу исхузæ кæнун, мудибиндзитæ кумæ æрбатæхунцæ,
уой. Гъуди ма кæнетæ минкъий тæхагæ цæрæгойтæ
деденгутæмæ цæмæ æрбатæхунцæ?
(Кæсæ кæстæр къуари 14 теми, 26 æма 27 ахури
усмитæмæ).
С. Етæ дзæгæрæгæн æ бæрæг астæуæй æ муд – нектар фембурд кæнунцæ.
Гъ. Деденгути хузтæ гæнгæй син сæ нæмттæ ма иронх
кæнетæ. Архайетæ син бавдесун сæ дзæгæргути тъæфти
тæмæнтæ калгæ хуарæни хузтæ. Еугур деденгути хуарæнти
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хузтæ дæр æнцæ аллихузæнттæ æма æнахур рæсугъд.
Сабийтæ, æма уи кæд еске фæууидта æнкъардхуз деденгутæ:
саутæ, морæтæ? Æма уæхæнтти хузтæ кæндзæнæй?
С. Нæгъ, еугур деденгутæ дæр æнцæ ирд æма рæсугъд.
Мудибиндзитæ сæ агоргæ фæккæнунцæ æма гъæуамæ
кæрдæги хурфæй бæрæг даронцæ.
Гъ. Нур, мах гъæуамæ исахур уæн деденгути рæсугъд
хузтæ кæнунбæл, уой туххæй æма нæ сæ кæнун иннæ ахури
усми дæр багъæудзæй. Цæй хузæ кæндзинан е ба сосæггаг
æй, нæма уин æй зæгъун.
44-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ацибон мах идарддæр дзордзинан уалдзæги
туххæй. Уалдзæги темæн циуавæр хузтæ равзурстан?
С. Уалдзигон хор бæстæ ку багъар кæнуй, мет дæр тайун
ку райдайуй, уæд æрдзæ райгъал уй æма фиццаг деденгутæ
фæззиннунцæ. Гъе, уомæ гæсгæ, уалдзигон деденгути
хузтæ кодтан.
Гъ. Деденгути туххæй дзубандитæй ба цитæ багъуди
кодтайтæ?
С. Æрдзи берæ деденгутæ ес. Сæ еугурæйдæр æнцæ
рæсугъд æма аллихузæнттæ.
Гъ. Деденгутæ æнцæ æнахур рæсугъд æма дессаги
зæрдæмæдзæугæ тæф кæнунцæ! Фал берæ нæ цæрунцæ,
тагъд ниссæмпæлтæ
унцæ. Уомæ гæсгæ син адæн,
сæ
рæсугъддзийнадæ
бавдесунмæ
фæгъгъавунцæ.
Деденгутæбæл музиканттæ зартæ фæккæнунцæ, поэттæ ба?
С. Æмдзæвгитæ.
Гъ. Аргъауимисгутæ ба сæбæл кодтонцæ ...
С. Аргъæуттæ.
Гъ. Гъæйдæ, нæ зæрди æрæфтаун деденгути туххæй
аргъæуттæ.
С. «Аленьки – деденæг», «Цветочек – семицветик» æма
æнд.
169

Сабийтæ сæ зæрди æрæфтаунцæ деденгути туххæй
æмдзæвгитæ, зартæ, аргъæуттæ. Аййевæдти иннæ хузти
æримист син агъаз æй темæ хуæздæр базонунмæ.
Гъ. Фæстаг ахури усми мах кастан деденгути хузтæмæ.
Хузгæнгутæ айдагъ деденгути рæсугъд хузтæ нæ кодтонцæ,
фал ма син сæ хузтæй алливарс предметти дæр исрæсугъд
кæнунбæл архайдтонцæ. Цума цæмæн?
С. Цæмæй уонцæ рæсугъд, федауцæ.
Гъ. Расагъæс кæнайтæ, хузтæй уæлдай ма уæ фалдзос
предметтæбæл ескæми фæууидтайтæ деденгути хузтæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæй коруй, цæмæй æргъуди
кæнонцæ деденгути хузтæ ци хъæпбæлтæ æма хæдзари
дзаумæуттæбæл ес, уони. Цæуй фæууинд зæрди
æрæфтауни ирæзт.
С. Махмæ ес деденгути хузтæ кæбæл ес, уæхæн вазæ. Мах
ба не ’стъолæмбæрзæнбæл. Мæ мади нæуæг пъолцибæл дæр
деденгути хузтæ ес. Кæсайтæ, мæнæ ба мæ уæллаггурæбæл
хæлттæй бидт деденгутæ ес!
Гъ. Æцæгæйдæр, деденгути хузтæ кæбæл ес, уæхæн
предметтæ нæ алливарс берæ ес. Гъæйдæ, еумæ сæмæ
æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй зайæгой-деденæггун
орнаментти вариæнттæ æма деденгути хузтæй
рæсугъдгонд хъумæцтæ, предметтæ æма хæдзари
дзаумæуттæ.
Гъ. Сабийтæ, уæ зæрдæмæ цæунцæ? Куд гъуди кæнетæ,
æнæ хузтæй хуæздæр нæ ’дтæнцæ? Уорс посудæ, æнæхурст
хъумац æма вазæ.
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ ци уинунцæ, уонæн
сæхуæдтæ эстетикон æгъдауæй аргъ ке кæнунцæ, ке
æй балæдæрун кæнунцæ, йе сæ эстетикон æнкъарунади
ирæзтæн устур агъаз æй.
Гъ. Æнæ рæсугъдгонд предметтæ дæр фæууй. Уонæн сæ
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формæ æма хуарæни хузæ фæууй æнкъард æма хумæтæг.
Фал сæ ку барæсугъд кæнунцæ, удта æнæуагæ федауцæ
исунцæ.
С. Мæ уати къæразæмбæрзæнбæл деденгути хузтæ ес, æма
уотæ фæккæсуй, цума дзæхæрадони дæн!
Гъ. Сабийтæ, хузгæнæг деденгутæй уæхæн дессаги
рæсугъд узортæ куд æргъуди кæнуй? Уайтагъд сæ райдайуй хузæ кæнун?
С. Хузгæнæг фиццаг деденгутæмæ лæмбунæг фæккæсуй.
Æ зæрдæмæ си кæцитæ фæццæуй, уони равзаруй æма сæ
багъуди кæнуй. Уой фæсте ба гъуди кæнун райдайуй куд
рæсугъддæр узор искæна, уобæл.
Гъ. Раст загътайтæ. Цæмæй сæ хуæздæр нигъгъуди кæна,
уой син сæ хузгæндтитæ дæр ракæнуй. Ай размæ сумах дæр, уæ зæрдæмæ ци деденгутæ фæццудæй, уони
хузтæ искодтайтæ. Нур ба балæдæрдтайтæ, цæмæн нин
бабæззæнцæ, уой. Мæн фæндуй, цæмæй сумах, æцæг
хузгæнгутæ куд фæккæнунцæ, уотæ рæсугъд деденгутæй
исрæсугъд кæнайтæ ести предмет. Гъæйдæ, цæмæй уин
æнцондæр уа, уой туххæй райдайæн тæбæгъæй.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн байуаруй гæгъæдийæй лухгод зилдæгутæ. Гæгъæдитæн сæ астæу æма кæрæнтти
листæг ханхæй зилдæгутæ конд ес.
Гъ. Цæмæй айдагъ рæсугъд нæ, фал раст исхузæ кæнæн
тæбæгътбæл узор, уой туххæй æркæсæн хузгæнгутæ сæ куд
кæнунцæ, уомæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй деденгути хузтæ куд
æвæрд æнцæ тумбул тæбæгътæбæл, уæхæн хумæтæг композицион схеми 2–3 вариантти æма син еумæ анализ кæнунцæ.
С. Аци тефсегæн æ деденгутæ æвæрд æнцæ æ кæрæнтти
зилдæгæй. Астæуæй, цаййи кърускæ кæми æврæд фæууй,
уоми ба неци ес.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, уотæ сæ цæмæ искодта хузгæнæг?
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С. Тефсеги кърускæ ку ниввæруй, уæд ин æ астæу
нимбæрзуй, æ кæрæнттæ ба ма фæззинунцæ.
Гъ. Мæнæ ардæмæ дæр æркæсетæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй тефсæгбæл деденгути æвæрди
æндæр вариант.
С. Ами ба хузгæнæг деденгути цуппар бастей хузтæ
аллиæрдæгити ниввардта. Æма тефсеги кърускæ ку
ниввæрай, уæддæр деденгути бæститæ аллиæрдæмитæ
зиндзæнæнцæ.
Гъ. Æцæгæйдæр! Тефсеги кърускæ ку ниввæрон æма
тефсег аллиæрдæмитæ ку разел-базелтæ кæнон, уæддæр,
алкæддæр мæ рази уодзæнæй деденгути баст.
Мæнæ ами ба хузгæнæг сабийтæн искодта æнæнгъæлæги
лæвар (сюрприз). Кæдзос, хумæтæг тефсеги хурфи кърускæ.
Кърус-кæ ку райсай, удта æ буни ци дессаги рæсугъд деденгути басти хузæ ес, йе разиннуй.
С. Аци тæбæгъ цума сабийтæй боз æй. Кърускæй си æхсир
ка баниуаза кенæ си касæ ка бахуæра, уомæн æ рæсугъд
деденгути фæууиндæй æ зæрдæ байгъæлдзæг кæнуй.
Гъ. Деденгути æвæрдтитæй уæ зæрдæмæ кæци фæццудæй,
уæхæн исхузæ кæнетæ. Æрмæст сæ бустæги уони хузæн ма
кæнетæ, рæсугъддæри туххæй сæмæ ести æййивддзийнæдтæ
бахæссетæ. Æма уæд, дæ тæбæгъи хузæн тæбæгъ æгас дуйней некæмæ уодзæй.
Сабийтæ деденгути хузтæ гæнгæй син сæ нæмттæ
дзорунцæ, уотемæй, раздæри темæ нæуæгæй.
Гъ. Еухузæн деденгути хузтæ фæд-фæде хузæ кæнун
æнгъезуй – орнаментти хузæн, аллихузæнти (устуртæ,
рæстæмбестæ, минкъийтæ) бабасти медæгæ.
45–46-аг ахури усмитæ
Еумæйæг темæ: «Тергади кæнетæ тæссаг æй»
Темæ: «Игъæлдзæг светофор». Раздæр фæууинди
бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
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Нисан: – Сабийти гъос æрдарун фæндæгтæбæл æдасдзийнади гъуддагмæ. Еума хатт син сæ зæрди æрæфтаун
фæндагбæл цæуæг – фестæгонти хе даруни
уагæвæрдтитæ.
– Ирæзун кæнун феппайд зæрдæбæл бадарунадæ,
асоциативон гъудикæнунадæ.
– Надбæл дæр æма царди медæгæ дæр æдасдзийнади
æгъдауи уагæвæрдтитæ куд æнхæст кæнонцæ, уотæ
сæ гъонбæл кæнун. Сабийтæн байамонун машинтти
нæдтæбæл æдасдзийнади хумæтæги уагæвæрдтитæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Ирæзун кæнун аллихузон объекти хузтæ кæнуни
арæхсдзийнади фæлтард: хæдзæртти (гъæунги хай), аллихузон машинттæ (фæндагбæл) æма фестæг адæни, сæ
конструкцитæ æма син сæ уодигъæди хецæндзийнæдтæ
бавдесгæй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Сабийти гъос æрдарун хуарæнти хузти æнкъарунадæ æма
лæдæрунадмæ: бор – лæмбунæг уо, кæрдæгхуз – мацæмæй
тæрс, сурх – тæссаг æй.
Композици.
Тъафæбæл бавдесун гъæунги хай светофори хæццæ,
машинттæ æма фестæг адæни надбæл цæхгæрмæ цуди
хузтæ.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ
Хузфинст: графикон-ханххузон, хурстгæнттити хæццæ.
Хузæкæнуни уагæ – светофори рази, фестæг адæн,
фæндагбæл цуди схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: аллихузон горæтон транспортти æма светофорти хузтæ. Гъазæн машинттæ (пайда кæнун сабийтæн
сæхе уати ци машинттæ ес æма ке æрбахастонцæ уонæй).
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Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузгин фломастери.
Рагагъонмæ куст
Æнкъарунадæ фæттухгиндæр кæнунмæ испайда кæнун
гъæуй, гъæунгмæ рацуди феппæйдтитæй.
45-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, сумах анзæй-анзмæ баргъондæр гæнгæ
цæуетæ. Æма нур фулдæр рæстæг уодзинайтæ уæхе
бæрнæхсти, æнæ устуртæй: æнæ фидæ, мадæ, нана, баба,
гъонбæлгæнгутæ. Нур уæ, уæ хуæртæ æма æнсувæрти
хæццæ еу минкъий рæстæг гъазунмæ кенæ туканмæ
рауадзунцæ. Уотæ нæ ’й?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Еунæгæй ку уайтæ, уæд гъæуамæ тергади кæнайтæ.
Гъæйдæ, радзорæн уæ рази устуртæй ку неке уа, уæд хе куд
дарун гъæуй?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ цубурæй радзорунцæ хе даруни фæткитæ.
Гъ. Ацибон дзордзинан нæ сæйраг темитæй, еуей туххæй –
фæндагбæл цæуни уагæвæрдтитæбæл. Еци уагæвæрдтитæй
ма ести гъуди кæнетæ? Радзорайтæ сæ.
С. Нади сæрти тергадигæй цæугæй, устуртæй еске къохбæл
хуæцгæ фæууй, тагъд цæун нæ фæткуй. Машийни над
лух не ’нгъезуй. Гæнæн ку уа, уæд, машинттæ ци надбæл
цæунцæ уомæ хæстæг гъазун нæ гъæуй.
Гъ. Хъæбæр хуарз, аци уагæвæрдтитæ ке зонетæ. Фал
ци киндæ уа, нуртæккæ гъæунгтæ дæр æма тургъитæ дæр
машинттæй идзаг æнцæ? Æппундæр мабал цæуæн гъазунмæ?
С. Еунæгæй гъазгæй хъæбæр лæмбунæг ун гъæуй. Надбæл
бацæуни размæ, аллиæрдæмитæ ракæсун фæгъгъæуй,
машийнитæ ибæл ес æви нæ, уой базонунмæ.
Гъ. Горæти устур гъæунгбæл ба ци рауæн хезгæй, уой
зонетæ?
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С. Бахезæнбæл.
Гъ. Цæмæ?
С. Уоми фестæг адæни бахезæн надбæл уорс хæнхитæ ес,
хунгæ ба «фестæгути бахезæн» кæнуй. Уоми светофор дæр
ес, кæци машинттæ æма фестæг адæмæн, кезугай, амонуй фæндагбæл, æдасæй цæуни барæ си ке æй, уой. Аци
уагæвæрд ихалун не ’нгъезуй цийфæнди тагъд ку кæнай,
уæддæр.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй цæгиндзæбæл федаргонд æма
зæболæгæнæг светофорти хузтæ.
Гъ. Æцæгæйдæр, светофор фæндагбæл цæуæг-фестæг
адæнæн сæ хуæздæр лимæн æй. Светофори фестæг аднæни
анхосгæнæг цæмæ хонунцæ? Надбæл син, кæд цæугæ
фæууй, уой фæззæгъуй, æви син сæ къохтæбæл ниххуæцуй
æма сæ нади сæрти бахонуй?
С. Нæгъ. Йе дзоргæ нæ кæнуй, фал гъæугæ цирагъ иссодзуй.
Гъ. Цума æ аллихузон фонар-цæститæй игъæлдзæг
никъкъулдтитæ фæккæнуй. Светофорбæл цал цæсти ес?
С. Æртæ: сæрккаг, астæугкаг, бунгкаг.
Гъ. Хузæй ба циуавæртæ æнцæ?
С. Бор, кæрдæгхуз, сурх.
Гъ. Се ’вæрд ба куд æй?
С. Сæрæй – сурх, астæуæй – бор, бунæй – кæрдæгхуз.
Гъ. Светофор айдагъ адæнæн не ’нхус кæнуй, фал ма
машинттæн дæр. Машинттæ фæндагбæл хъæбæр тагъд
фæццæунцæ, цума кумæдæр фæххæлар кæнунцæ. Æма,
уомæ гæсгæ, фестæг адæн надбæл берæ кæми фæууй, уоми
син машинтти хæццæ сæ цуди уагæ аразун фæгъгъæуй. Сæ
цуди уагæ аразунмæ ба син светофор анхос кæнуй. Йе ами
сæйраг хецау æй. Амонуй цæугæ кæмæн æй, лæугæ кæмæн
æй æма æхе цææхсицгонд æма дзæбæх æй, уой.
Гъæйдæ, ацибон уонæн сæ еугурей хузтæ дæр искæнæн.
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Кæнæн гъæунги хузæ: хæдзæрттæ, тротуар, над.
Надбæл берæ аллихузон рæсугъд машинттæ. Машинттæ
еугурæйдæр лæугæ кæнунцæ. Цума цæмæ? Светофор сæмæ
ци æвдесуй? Циуавæр цирагъ?
С. Сурх.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй горæтон транспорттон хузтæ. Сабийтæ лæмбунæг кæсунцæ сæ къуари ци
машинттæ ес æма сæ машийни формæ æма детальти
хузтæ хуæздæр искæндзæнæнцæ.
Гъ. Нур ба фестæг адæни хузæ кæнæн. Адæн нади сæрти
бахезæнбæл сабургай, æнæ хæлæфæй, цæунцæ. Сабийтæ
фæндаги сæрти хезунцæ. Гъуди ма кæнетæ, горæти ку
адтæн, уæд кæрæдзей къохтæбæл ниххуæцгæй, нади сæрти
куд цудан, уой. Уой нæ бон æй исхузæ кæнун. Силгоймаг
куййи хæццæ цæуй. Зæронд баба дæр надбæл фæццæуй.
Æма уæд, светофор æ кæци цирагъ иссугъта, кæд надбæл
адæн цæуй, уæд?
С. Кæрдæгхуз. Уотæ цума зæгъуй: «Табуафси, бацотæ».
Гъ. Светофори туххæй ци зæгъдзинайтæ, куд фестæг
адæни лимæн, уотæ?
С. Рæсугъд æй. Къоробки медæгæ, аллихузон хурст æвгити
фæсте, кезугай фæссодзунцæ цирæгътæ æма уомæ гæсгæ
фæууй аллихузæнттæ. Алцидæр раст кæнуй: машинттæн
фæндаг радтуй, фестæг адæнæй ба коруй, цæмæй багæдзæ
кæнонцæ, уой фæсте, сурх цирагъ иссодзуй – цæмæй
машинттæ æрлæууонцæ, фестæг адæнæн ба цæуни барæ
радтуй æ кæрдæгхуз цирагъи иссугъдæй.
Гъ. Гъæйдæ, светофори хузæ кæнæн. Нур ба æнгъезуй
арæхсгай алцидæр ниххуарун. Циуавæр хуарæни хузтæ нæ
багъæудзæй æ ниххуарунмæ?
С. Зæрдæхæлар, ирд æма игъæлдзæг хуарæни хузтæ. Уомæн
æма хе горæти гъæунгти цæун æхсицгонд фæууй.
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46-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, айразмæ ахури усми, уотæ зæрдæй, циуавæр
темæбæл архайдтайтæ? Æркæсæн сæмæ.
С. Мах нæ горæти гъæунгти хузтæ кодтан: тротуартæ, хæдзæрттæ, машинттæ, адæни надбæл бахезæни.
Гъ. Æма уæ хузти адæн ци устурзæрдæй цæунцæ нади
бахезæнбæл машийни бунмæ бахаунæй нæ тæрсунцæ?
С. Етæ фæндагбæл цæуни уагæвæрдтитæ хуарз зонунцæ.
Айдагъдæр светофори кæрдæгхуз рохсмæ фæццæунцæ
надбæл.
Гъ. Светофори хузæ уæ еугурдæр рæсугъд искодтайтæ. Гъуди ин кæнетæ æ фонар-цæститæ ци хузæнттæ æнцæ, уой?
С. Сурх, бор, кæрдæгхуз.
Гъ. Светофорæн аци хузтæ æвзурст цæмæ æрцудæнцæ.
Зæгъайтæ, æ сурх цирагъи иссугъд ци амонуй?
С. Цæун ке не ’нгъезуй надбæл, уой.
Гъ. Гъæйдæ, рагъуди кæнæн, сурх цæмæ равзурстонцæ?
Циуавæр æй?
С. Еугуремæй ирддæр æма бæрæгдæр æй. Идардмæ дæр
дзæбæх зинуй.
Гъ. Раст айтæ. Цæй хузæн æй?
С. Арти хузæн.
Гъ. Æма, уомæ гæсгæ ци гъæуамæ бæрæг кæна?
С. Тæссагдзийнадæ, фæдес.
Гъ. Цума уотæ дзоруй: «Æрлæууæ! Цæун тæссаг æй!» Коруй, цæмæй еугурæйдæр тергади кæнонцæ, мæнæ зингмæ
бавналуни размæ куд фæууй, уотæ.
С. Мах зинги хузæ кодтан. Зонæн, зинги хæццæ тергади
архайд ку нæ кæнай, уæд сугъдæ исхуæццæй.
Кæсæ астæугкаг къуари 20-аг теми 28-аг ахури усмæмæ.
Гъ. Æма бор хузæ ба ци амонуй?
С. Бор хузæ – æнгъæлмæ кæсун. Хе бацæттæ кæнуни нисан
æй.
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Гъ. Е дæр, сурхи хузæн, тæссаг æй?
С. Бор хузæ æй ирдгомау, фæлмæн мæнæ гъæунгти
цирæгъти хузæн. Хæларзæрдæ хори хузæн æй, æма уомæ
гæсгæ, тæссаг нæ ’й. Цума уотæ фæззæгъуй: «Багæдзæ
кæнетæ, уæхе исцæттæ кæнетæ». Æй ездон, фæлмæнзæрдæ.
Гъ. Светофорæн ма æ кæрдæгхуз цирагъ байзадæй. Уой
туххæй ба ци зæгъдзинайтæ?
Ассоциативон фæлгонцтæй пайда кæнун, сабийтæн æнхос
кæнуй, хуарæнти хузтæ хуæздæр лæдæрунмæ.
С. Кæрдæгхузæ хузæ тæккæ æллаудæр æй. Мæнæ атæ
фæззæгъуй: «Хæлæф ма кæнтæ. Цлтæ сабургай. Уæ
фæндæгтæ раст».
Гъ. Хъæбæр хуарз! Алцидæртраст загътайтæ. Гъеууотæ,
светофор æхсæвæй бонмæ надбæл е ’хæс æнхæст кæнуй.
Надбæл цæуни уагæвæрди æгъдаумæ кæсгæй, æгас
цæугутæн дæр æнхос кæнуй. Сабийтæ гъæуамæ светофори
æвзаг (сигналтæ) лæдæронцæ æма раст æнхæст кæнонцæ
надбæл цæуни æдасдзийнади фæткитæ. Нур ба уæ хузтæ
конд фæууотæ æма сæ рæсугъд ниххуаретæ. Лæмбунæг
уотæ, светофори цирæгъти хузтæ раст искæнетæ.
Сабийтæ аллихузон машинтти вазуггин форми хузтæ
кæнунцæ. Надбæл бахезæни ба устуртæ æма сувæллæнтти
хузтæ, уотемæй тъафæ хузтæй идзаг кæнунцæ.
Гъ. Надбæл цæуни уагæвæрдтитæ устурти дæр æма минкъийти дæр гъæунцæ. Сабийтæ сæ гъазгæ-гъазгæй ахид феронх кæнунцæ. Устуртæ дæр, ескумæ тагъд гæнгæй, арæх
фехалунцæ надбæл цуди уагæвæрдтитæ æма уони фæнзун
нæ гъæуй. Уомæ гæсгæ, арæх, нæдтæбæл бæлæхтæ æрцæуй.
Мах дзубанди кодтан нæдтæбæл цæуни уагæвæрдтити
туххæй. Хуæздæр сæ багъуди кæнуни туххæй ба ма син,
сæ хузтæ дæр искодтан. Æма, мæнмæ гæсгæ, нур сæ нæбæл
феронх уодзинайтæ. Æма сæ, цæмæй уæ кæстæр хуæртæ
æма æнсувæртæ дæр зононцæ, уой туххæй сæмæ уæ хузтæ
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бавдесдзинайтæ. Радзордзинайтæ син фестæг адæни
игъæлдзæг æма зæрдæхæлар анхосгæнæги – светофори
туххæй дæр.
47–48-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Зундгин машинттæ»
Темæ: «Робот – адæймагæн анхосгæнæг». Фегъуст
хабæртти бундормæ гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Исбæлвурд кæнун техникæ адæймаги царди медæгæ ци бунат ахæссуй, уой. Адæн и æ райрæзунбæл
ци берæ искурдиадон хъиамæттæ бахарз кодтонцæ.
– Ирæзун кæнун гъудикæнунади арæхсдзийнæдтæ,
аналитикон æма конструктивон гъудитæ. Ирæзун
кæнун эмоционалон æнкъарунадæ, хузæ гæнгæй имæ
ци цæстæнгасæй каст цæуй, еци æнкъарæнти фæрци.
– Сабийтæмæ æвзурун кæнун нуртæкки техникæмæ
цæмæдессадæ, абони царди гъæугæ ке кæнуй, уой куд
лæдæронцæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ .
Бавдесун æримист «конд адæймаги» – роботи сорæт, техникон детальтæ æма конструкцитæй пайда гæнгæй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Аци ихæслæвæрди хуарæни хузтæ сæйрагдæр нæ ’нцæ
æма уомæ гæсгæ пайда гæнгæ æй сау æма уорсæй. Хузгин
хузæ равзаргæй ба æнгъезуй æвзестæ æма сугъзæрийнæхуз
фæлгъузтæй испайда кæнун.
3. Композици.
Тъафæбæл, сабийти æхсæн исхузæ кæнун устур, вазуггин
объекти – роботи хузæ.
Косæн фæрæзнитæ: фломастертæ, гелион ручкитæ.
Хузфинст: графикон-ханххузон, контури форми медæгæй
ба хурститæ.
Хузæкæнуни уагæ – «адæймагмæ» æнгæс хæйтти хæццæ
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конд роботи схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: аллихузон тæхгæ аппоратти хузтæ. Роботи
хузтæ.
Аци темæбæл иллюстрацитæ (аргъæуттæн). Гъазæн «Робот» æма цалдæр вазуггин гъазæни.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, фломастертæ, хузгин гелион
ручкитæ.
47-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, нæ ахури усми темæ æй «Зундгин машинттæ».
Дзæбæх æрбадайтæ. Нуртæккæ сæбæл радзордзинан удта
син сæ хузтæ кæндзинан. Адæймаг ке æргъуди кодта æма
мах кæбæл исахур ан, уони æрæги дæр ма адæн сæхецæн
æнгъæл дæр нæ адтæнцæ.
Адæни айдагъ мæргъти хузæн арвбæл тæхунæй уæлдай ма
фæнда адтæй сауæнгæ æстъалути уæнгæ фæттæхун дæр!
Уой мах кæцæй зонæн?
С. Сæ бæлдтитæ аргъæутти финстонцæ.
Гъ. Еци аргъæуттæ уæ зæрди æрæфтауайтæ.
С. Горцъе – хуæдтæхæг, тагъддзо-цулухътæ æма æндæр
аргъæуттæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй аргъæуттæмæ иллюстрацигонд хузтæ.
Гъ. Сæ фæндæнттæ æма бæлдтитæ исæнхæст æнцæ?
С. Гъо. Нуртæккæ берæ бæститæ æма горæттæмæ
хуæдтæхæгбæл фæттæхун æнгъезуй. Космосон корабльтæ
ба, аллибæститæй космонавтти хæццæ, еудадзугдæр
космосмæ тæхунцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хуæдтæхгути, ракъетти æма аллихузон тæхаг аппаратти хузтæ.
Гъ. Адæн бæлдтæнцæ – кæрæдземæн сæ хабæрттæ
ракæнунмæ, сæ идарди цæрæг, хæстæгути хæццæ
радзубандитæ кæнунмæ. Нур уонæн гæнæн ес? Æви пъис180

мо ескæмæй кенæ бæлæуæй æрветун гъæуй?
С. Нур телефонæй æнгъезуй бадзорун ке хæццæ дæ фæндуй
радзубанди кæнун, уомæ. Мæ нана Иристони æндæр горæти
цæруй, æма имæ алкæддæр Дзæуæгигъæуæй телефонæй
фæдздзорæн, цæмæй æй е ’нæнездзийнадæй бæфæрсæн.
Гъ. Берæ рæстæги дæргъи телефонтæ кæрæдзей хæццæ
еугонд адтæнцæ телтæй. Æма айдагъдæр телефони телтæ
ци рауæнтæмæ цудæнцæ, уони цæргутæн фадуат адтæй
кæрæдзей хæццæ телефонæй дзорунмæ. Зæгъайтæ, сотовый телефонтæн телтæ ес? Æркæсайтæ имæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ сотовый телефон æвдесуй.
Гъ. Цума куд косуй?
С. Мæ фидæ мин уотæ загъта, сотовый телефонтæ дан,
зæнхи сæрмæ – космоси ци спутниктæ тæхуй, уони фæрци
дзорунцæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, уой æнгъезуй банимайун, «Зундгин» æргъудидзийнадæбæл?
С. Гъо. Уомæн æма номертæ нигъгъуди кæнуй, хузтæ есун
æ бон æй, æмбæлттæмæ цæгъдтитæ æрветуй, сæумæ раги
райгъал кæнуй æма у.и.
Гъ. Хуарз. Идарддæр дзорун. Адæймаги фæндæ адтæй
æндæр бæстæ æма горæтти цитæ цæуй, уони фæууинун.
Уæ зæрди æрæфтауайтæ, уони аргъæутти ци февдесуй?
С. Айдæнæ. Алæмæти тефсег. Бабæ-Ягæ ба фицгæ агæмæ
кæсидæ.
Гъонбæлгæнæг гъæрæй бакæсæд аци темæбæл аргъæуттæй
скъуддзæгтæ æма син бавдесæд сæ иллюстрацитæ дæр.
Гъ. Нур ба?
С. Нуртæккæ телевизор берæ каналтæбæл æвдесуй, æгас
дуйней ци цаутæ æма хабæрттæ цæуй, уони.
Гъ. Берæ æнзти дæргъци ахургæнттæ бæлдтæнцæ, цæмæй
лæгмæ æнгæс машийнæ «механикон лæг» исаразонцæ,
уомæ. Мæнæ ауæхæн.
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Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй роботи хузæ, æнгъезуй
гъазæн – «Робот» бавдесун дæр.
Гъ. Куд хуннуй, уой зонетæ?
С. Робот.
Гъ. «Механикон лæг»-и – роботи бон ци кæнун æй?
С. Роботи бон æй цæун, æ къохтæ есун, ести райсун æма ’й
æндæр рауæн ниввæрун æма у.и.
Гъ. Робот куд цæуй, уой рафæнзайтæ.
Сабийтæ роботи æзмæлдтитæ фæнзунцæ.
Гъ. Ци ма зонуй робот?
С. Æ цæститæ – цирæгътæй никъолун, дзурд лæдæруй,
æхуæдæг ба дессаги ходæг гъæлæси уагæй фæдздзоруй.
Гъ. Куд фæдздзоруй, уой рафæнзайтæ.
Сабийтæ роботи гъæлæси уагæй архайунцæ дзорун.
Гъ. Æ дзурди гъæдæ куд æй?
С. Раст, бæлвурд æма хецæн дзурдтæй дзоруй.
Гъ. Æ дзурд æй «техникон», уазал, эмоционалон нæ ’й.
Роботтæ бæлвурд командитæ лæдæрунцæ æма сæ æнхæст
дæр кæнунцæ. Сæ бон æй нимайун, температурæ рабарун, математикон хинцуйнаг искæнун. Ахургæнттæ уæхæн
роботтæ æргъуди кодтонцæ, кæцити бон æй хæдзарæ бафснайун – ругтæ цъирун, æхснун, ругтæ сæрфун. Ес роботтæ,
кæцитæ кæрдæг æлвинунцæ, шахмæттæй гъазунцæ.
Шахмæттæй ба уотæ хуарз гъазунцæ æма дуйней чемпиони хæццæ дæр сæ бон æй рагъазун. Зундгин роботтæ косуй
космоси, медицини, кондади (производстви). Етæ хъæбæр
дессаги зин операцитæ кæнунмæ арæхсунцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй роботти аллихузон вариæнтти хузтæ, цæмæй роботи равгитæ хуæздæр
базононцæ æма уегурæйдæр еунæги хузæ ма кæнонцæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, робот бакасти цæхæн æй? Сæ
медæгæ цитæ ес?
Сабийтæ роботи конд æма бакасти туххæй дзорунцæ.
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Гъ. Сумах фæндуй, цæмæй уæмæ уа, уæхæн зæрдæмæдзæугæ
æнхусгæнæг, æнхус уин кæнидæ æма уæ хæццæ ка гъаза?
Уæ командитæ уин æнхæст кæндзæй. Æхцæуæн уин, уидæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæйдæ алке дæр ци æргъуди кæнæд æма исхузæ
кæнæд, иннети хузæн ка нæ уа, уæхæн «механикон лæг»-и
роботи. Аразгæ ба æй искæнетæ æрттевагæ къалатæ,
цирæгътæ, телтæ, антеннæ æма цæлхитæй. Æрмæст
алцæмæ ка арæхса, сæйрагдæр ба сабийти хæццæ гъазун
куд уарза, уæхæн хузæ кæнæн.
Сабийтæ роботи хузæ кæнунцæ. Еуетæ æй сабийти
хæццæ гъазгæй, иннетæ ба космосон корабльтæ æндæр
планетæмæ куд рахезуй, уой æма у.и.
Гъ. Уæ «механикон» лимæни хузæбæл арæхсгай косетæ.
Нур ин уотид æ хузæ кæнеитæ, фал уи ескæд еске, зундгонд конструктор ку исуа, æма æцæг «зундгин» робот ку
исараза, уæд нæ хузтæ æ зæрди æрæфтуйдзæнцæ. Абони
мæ фæндуй хæдзарæмæ уин куст радтун. Куст уæхæн æй:
уæхемæ фæууинетæ, устурти дæр бафæрсетæ кусти син
анхос ка кæнуй, уæхæн машинтти туххæй. Æма мин иннæ
ахури усми зæгъдзинайтæ цалдæр «зундгин» машийней
номи. Радзордзинайтæ сæ бон цитæ кæнун æй, куд анхос
кæнунцæ адæнæн сæ кусти медæгæ. Фæууиндзинан, ка уи
фулдæр радзордзæнæй.
48-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ай размæ ахури усми кæрон сумах скъолай
куд фæууй, уотæ райстайтæ хæдзарæмæ куст. Исæнхæст
æй кодтайтæ? Гъæйдæ, æргъуди бал кæнæн ци темæбæл
дзурдтан, уой, удта уин уæ хæдзарæмæ куститæ дæр
фæууиндзинан.
С. Нæ ахури усми темæ адтæй «Зундгин машинттæ». Мах
дзурдтан ахургæнттæ адæннæ ка анхос кæнуй, уæхæн
зундгин машинттæ ке исаразунцæ. Мах гъæуамæ нæхемæ
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фæууидтаййанæ, ес нæмæ уæхæн машинттæ æма сæ ами ба
радзурдтаййанæ.
Гъ. Нуртæккæ алли хæдзари дæр, нæ алфунбулай дæр ес
«гъуди» ка кæнуй, уæхæн машинттæ. Мах сæбæл аллибон
исахур ан æма сæ нæбал феппайæн. Сабийтæмæ дæр ма,
уотæ дессаг нæ кæсунцæ. Радзорайтæ, сæ бон цитæ кæнун
æй, куд фæррæуæгдæр кæнунцæ хæдзайрон куститæ.
«Зундгин» ке æнцæ, уой нен балæдæрун кæнайтæ.
С. Махмæ нæуæг хъæпбæлæхснæн машийнæ ес. Мæ мадæ
мин уотæ загъта, аллихузон хъæпбæлтæ æхснæнгæй син,
«зундгин» машийнæ æхуæдæг равзаруй æхснуни уагæ (режим). Машийнæ æхуæдæг дон исгъар кæнуй, дзаумæуттæ
фæлдайуй, æхснуй æма лæмаруй. Æхснад ку фæууй, уæд
æхуæдæг ниххуссуй.
Сабийтæ сæ хæдзайрон «æнхусгæнгути» нæмттæ æма
циуавæр «зундгин» куститæ фæккæнунцæ, уони дзорунцæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Ци берæ зонетæ! Мæнæн æхцæуæн
æй, беретæ уи си пайда кæнун ке зонунцæ, йе. «Зундгин машинттæ» æхснунцæ, фицунцæ, ругтæ цъирунцæ,
финсунцæ, хузтæ есунцæ æма у.и.
Хуæздæр уидæ, аргъæутти архайгути кустити хузæнттæ
дæнцæн æрхæссун æма сæ гъæрæй бакæсун.
Мах дæнцæн æрхастан берæ аллихузон «Зундгин»
машинттæ æма нæуæгæ берæ цидæртæ базудтан. Зæгъайтæ,
хузæ кæнумæ ба ци равзурстан?
Цæй хузæ кæнун цæмæдессагдæр адтæй. Хъæпбæлæхснæн
машийни? Ругцъирæни?
С. Мах роботти хузтæ кодтан. Роботти хузтæ кæнун хъæбæр
дессаг æй!
Гъ. Роботти нуриккон науки æргъудиконд æнцæ. «Механикон лæгти» ба раздæр дæр зудтонцæ. Кæддæр адæймаги
асæ киндзитæ дæр искодтонцæ, кæцитæмæ адтæй адæймаги
хузæн искурдийæдтæ. Адтæй киндзитæ-музиканттæ,
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киндзитæ-хузгæнгутæ, киндзитæ-кафгутæ.
Æримисун æнгъезуй аргъау «Три толстяка» æма кизгæ суок.
Гъ. Уæхæн киндзитæ дæгъæлæй заводит кодтонцæ,
мæнæ, уæ еуæй-еу гъазæнти хузæн æма си уотемæй, «уод»
бауадзионцæ: райдайиуонцæ æзмæлун, кафун, бæлæлайкæ
æма барабанæй цæгъдун. Уæди рæстæги уонæмæ кæсун
хъæбæр дессаг адтæй. Уæхæн гъазæнтæ айдагъдæр
гъæздгутæ æма паддзахтæмæ адтæй. Нуртæккæ механикон
гъазæнтæ деси некебал æфтаунцæ! Нуртæккæ циуавæртæ
æнцæ гъазæнтæ?
С. Нуртæкки гъазæнтæ – арси хъæбæлттæ, миститæ æма
æнд. Заргæ дæр, кафгæ дæр æма дзоргæ дæр кæнунцæ.
Бæтæрейтæй ци машинттæ косуй, етæ ба пъиппит, рохс
æма цæугæ дæр кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ бавдесуй цалдæр вазуггин
гъазæни.
Гъ. Нуртæкки адæни нæ евдæлуй, еугурæйдæр тагъд
кæнунцæ. Ниййергути фулдæр еудадзугдæр кусти
фæуунцæ, хæдзари ба хæдзайрон куститæ фæккæнунцæ.
Рæстæг син нæййес сувæллæнти хæццæ гъазунмæ. Æма
цæмæй сувæллæнтæ æнкъард ма кæнонцæ, уой туххæн,
гъазæн аразгутæ ерис кæнунцæ сабийтæн хуæздæр гъазæн
искæнунмæ. Уæ уарзондæр гъазæнтæ зæгъайтæ.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Устур æргом æздахунцæ «зундгин» гъазæнтæмæ,
«гъудигæнæг» механизмтæмæ, удта роботтæмæ, кæцитæ
сабийти хæццæ дзоргæ дæр æма гъазгæ дæр кæнунцæ.
Уотемæй фæззиннунцæ роботтæ – «рæвдаугутæ». Берæ
рауæнти фæццæуй конкурстæ æма æвдиститæ, кæцити
фæййархайунцæ робот аразгутæ. Зæгъæн, Японий
исаразтонцæ робот – куй. Æ хецау кустæй ку æрбацæуй,
уæд имæ рауайуй, къомнæтон дзабуртæ ин радтуй æма ’й
гъæуай кæнун райдайуй.
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Аллихузон роботтæ кæнунцæ – устуртæ æма минкъийтæ,
ходæгтæ æма гъазагитæ. Гъæйдæ æркæсæн, цæхæн роботтæ
искодтайтæ уæхецæн? Бакасти цæхæнттæ æнцæ? Кæронмæ
сæ фæууотæ æма сæ ниххуаретæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн сæ хузти туххæй дзоруй æма син
сæ иуаруй.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Равзарун нæ гъæуй хузгин
фломастертæ æма гелион ручкитæ. Циуавæр хуарæни
хузтæ нæ гъæуй ацибон.
С. Сугъзæрийнæхуз, æвзестæхуз, æрттевагæ, тæмæнтæкалæ.
Ани фæрци æрттевагæ æфсæйнаг бавдесун æнгъезуй, удта
теми агкаг дæр æнцæ.
Гъ. Алке дæр уи кезугай, хуарæнтæбæл ауодгæй, æ хузæбæл
ракосæд. Фæцайтæ хузæ конд, алцидæр искодтайтæ?
Роботбæл цитæ ес?
С. Æфсæйнаг къæхтæ цæунцæ, æфсæйнаг къохтæ ба есунцæ.
Гъ. «Игъосгæ» ба цæмæй кæнунцæ. Куд есунцæ сигналтæ?
С. Антеннæ æма микрофони фæрци.
Гъ. «Уингæ» ба кутемæй кæнунцæ?
С. Телекамерæй.
Гъ. Цæмæй æнкъара, уой туххæй ибæл зæрдæ ба ес? Хъанз
ба, цæмæй гъуди кæна?
С. Нæгъ. Машийнæ, «зундгин» дæр æй удта косгæ дæр
хуарз кæнуй, уомæн æма æй æ аразæг уотæ искодта.
Гъ. Æцæгæйдæр, машийнæн æ программи адæймаг ци
байвæруй, айдагъдæр уой фенхæст кæнуй. Программæбæл
ба берæ ахургæндтæ, конструктортæ æма программиститæ
берæ æнзти дæргъци цæмæдессæй фæккосунцæ.
Сабийтæ, æма ескæд роботи алци кæнун дæр ку исахур
кæнонцæ, уæд адæймаг нæбал коссæй?
С. Адæймаг араззæнæй нæуæг механизмтæ. Ци «зундгин
машинттæ» æргъуди кодта æма хуарз ка косуй, етæ ба имæ
игъоссæнæнцæ.
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Гъ. Уæхæн æнхосгæнгутæ – роботтæ анзæй-анзмæ фулдæр
гæнгæ цæудзæнæнцæ. Сабийтæ, циуавæр лæгигъæдтæ
гъæуамæ уа, уе ’мбæлттæмæ?
С. Игъæлдзæг, хæларзæрдæ, æнæсайд æма зундгин.
Гъ. Уæхæн лæгигъæдтæ машийнæмæ уодзæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æ бон бостæ, бæллун æма гузава кæнун æй? Æ бон æцæг
æмбал ун æй, тухст сахатти дæ ка нæ ниууадза, гадзирахаттæй
ка нæ цæуа, еуæй-еу хатт ба гириз ракæнун дæр ке хæццæ
æнгъеза? Хили фæсте æ бон ниххатир кæнун уодзæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Машийни бон æй искурдийадæ бавдесун – æримисун
æма сæ хузгæнæгау хузи бавдесун. Поэти хузæн æмдзæвгитæ
финсæй? Аргъæуттæ æма радзурдтæ ба финсæги хузæн
финссæй? Æ бон, композиторау дессаги музикæ ниффинсун уодзæй?
Сабийтæ сæ гъудитæ дзорунцæ.
С. Æнæ адæймаги машийнæ æхуæдæг æй æфсæйнаг. Æ бон
неци æй, уомæн æма ибæл нæ дæр зæрдæ ес, нæ дæр уод.
Гъ. «Зундгин» машийни – роботи бон æй адæймагæн æ
кустити фенхус кæнун, уæлдайдæр ба уæззау æма тæссаг
кустити. Ами гъуддаггаг æй, æ бон зæрдæхæлар æмбали
раййевун ке нæй, йе. Мах хæццæ арази айтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æз уотæ гъуди кæнун, цума сабийтæн роботти хæццæ
æхцæуæн уодзæй. Фал уæддæр адæймаги рази, уæлдайдæр
ба сувæллони, еци «зундгин» гъазæнтæй уæлдай ма
гъæуамæ уа, уодæгас гъазæнтæ. Зæгъæн, циуавæртæ?
С. Къæбис, тотий, тикиси бæдолæ, уæртгун хæпсæ æма у.и.
49–50-аг ахури усмитæ

Еумæйаг темæ: «Космос»
Темæ: «Æндæр планетæбæл».
имиститæ хузæ кæнун.
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Лæвæрд

темæбæл

Нисан: – Сабийти гъос æрдарун космосон темæмæ.
Фæффулдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ космоси туххæй, удта космоси хæццæ сæ дæснийæдтæ
кæмæн баст æнцæ, уони хæццæ.
– Æримисунадæ æма эмоционалон æнъкарунади
ирæзт фæккарздæр кæнун.
– Нæ планетæмæ ауодгæ цæстæнгас куд даронцæ, космоси хабæрттæ хуæздæр базонунмæ куд бæллонцæ,
уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Ваззугин техникон формæ (космосон корабль, мæйæбæл
цæуæг) æма æримист лæгти (æндæр планетæгти)
хузтæ кæнуни арæхсдзийнæдтæ фæлтарун, сæ арæзти
хецæндзийнæдтæ син бæрæг бавдесгæй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Космоси хæццæ баст æнахур уавæртæ бавдесунмæ æнгъезуй
хуарæнти хузти «æнахур» æзмæнститæй пайда кæнун
(тæмæнтæ калгæ, æрттевæгт хæццæ) удта гелион ручкитæй.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун сюжетон сценкæ – космосон корабли фæттæхæг-зæнхон адæни фенбæлд æндæр планетæгти
хæццæ.
Косæн фæрæзнитæ: хуарæнти аллихузон хузти хæлæмултæ
(акварель, фломастертæ, гелион ручкитæ).
Хузфинст: графикон-ханххузон, хурстгæнттити хæццæ.
Хузæкæнуни уагæ – æрдзæ æма архайгути æнахур схематикон хузæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: æстъалугин арв, хор, планетитæ æма
æстъалути къуæртти хузтæ.
Хузиститæ: Ю.А. Гагарин, Белкæ æма Стрелкæ, аллихузон космосон техника.
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6–7 анздзуд сабийти хузтæ космосон темæбæл.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, фломастертæ, гелион ручкитæ,
гуашь тæмæнтæкалгæ кенæ æрттевæгти хæццæ.
49-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, æстъалутæмæ кæсун уарзетæ? Радзорайтæ,
ци фенкъаретæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сабийтæмæ æстъалугин арви хузæ.
С. Æстъалутæ – етæ арвбæл ци минкъий æстъæлфитæ ферттевуй етæ ’нцæ. Фæззиннунцæ изæрдалинги мæйи хæццæ,
хор фæсхонх ку фæййауон уй æма бæстæ ку баталингæ уй,
уæд.
Гъ. Сæуми уæнгæ ферттевунцæ удта куддæр фиццаг
хори тунтæ фæззиннунцæ, уотæ æрбайсæфунцæ. Кумæ
рандæунцæ æстъалутæ арвæй?
С. Рохси нæбал фæззиннунцæ, æндæра, цæугæ, ба некумæ
фæккæнунцæ.
Гъ. Æцæгæйдæр, бонигон тæккæ устурдæр æма ирддæр
æстъалуй – хори рохсмæ арв ниррохс уй æма æстъалутæ
нæбал фæззиннунцæ. Адæни зæрдæ алкæддæр космосмæ
æхсайтта. Алкæддæр, æгæрон, æстъалутæй идзаг рæсугъд
арвмæ кæсгæй, сæ зæрдæ ирадæй. Ахургæнттæ астъалутæмæ
телескоппæй рагæй кæсунцæ, цæмæй сæ хуæздæр базононцæ.
Сабийтæ, арвбæл æстъалути цуд ка ахур кодта, еци адæни
куд худтонцæ? Мах сæ аргъæуттæй зонæн.
Æнгъезуй æстъалунимайæги хузæ бавдесун.
С. Æстъалунимайгутæ.
Гъ. Æстъалунимайгутæ раги бафеппайтонцæ, æстъалутæй
сæ еуетæ еудадзугдæр цæугæ ке кæнунцæ, иннетæ ба –
бардзий (созвездий) медæгæ ке лæуунцæ. Етæ æстъалутæ
æма æстъалути бардзитæн лæвардтонцæ нæмттæ. Арæх сæ
исхониуонцæ цæрæгойти нæмттæй. Устур æргом хаттонцæ
адæймаг циуавæр æстъалуй буни райгурдæй, уомæ. Сумахæй
еске зонуй, циуавæр æстъалуй буни райгурдæй, уой?
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Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй æстъалути зодиакки
хузæ.
С. Æз зонун бардзитæ Ракки, Домбаййи, Кæсæлгити, Телец æма у.и. Æз райгурдтæн тæрази бардзи буни.
Гъ. Арвбæл еудадзуг ка зиннуй, еци устур бардзий ном уи
ка зæгъдзæй.
С. Е Большой Медведици бардзæ æй, мæ баба мин æй бавдиста. Бардзи еугур æстъалутæ еу ханхæй ку баеу кæнай,
уæд си цолпи рауайдзæй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй Большой Медведици бардзи.
Гъ. Арвмæ ку фæккæсæн, уæд ибæл фæййинæн минкъий
рохсгæнагæ æстъалутæ. Æцæг зæгъгæй ба етæ минкъийтæ
нæ ’нцæ, фал хъæбæр устуртæ, мæнæ нæ Зæнхи хузæн, сæ
устурдæртæ ба Хори æстæ. Æнæуагæ идард ке æнцæ махæй,
уомæй нæмæ минкъий æстъæлфити хузæн зиннунцæ. Космос кæронмæ ахургонд нæма æй, берæ сосæгдзийнæдтæ
имæ ес. Нуртæккæ мингай устур телескоптæ арвмæ
арæзт æнцæ. Се ’нгæс хормæ, планетитæ, æстъалутæ,
метеориттæмæ æма каметитæмæ ка даруй, уони дæснийадæ
хуннуй астроном. Æстъалугин арвбæл берæ планетитæмæ
кæсгæй нæ æрфæндуй базонун ескæми си махау цæрунцæ.
Сумахмæ ба е дессаг нæ кæсуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нуртæккæ ахургæнттæ берæ базудтонцæ космоси
туххæй. Цума кутемæй?
С. Космонавттæ космосон корабли космосмæ фæттæхунцæ
ахур æй кæнунцæ, æ хузтæ ин есунцæ æма сæ зæнхæмæ
æрветунцæ. Ахургæнгутæ сæрмагонд спутниктæ дæр
рарветунцæ космосмæ, цæмæй син етæ космоси туххæй
нæуæг зонундзийнæдтæ игъосун кæнонцæ.
Гъ. Планетитæ Марс æма Венерæмæ ба ма ракъеттæ дæр
рарвистонцæ, цæмæй сæ хуæздæр базононцæ æма син сæ
хузтæ исесонцæ. Фал аци планетитæбæл цардæн æ кой дæр
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нæййес. Æвæдзи, ескæд, ахургæнттæ уæхæн корабльтæ
æргъуди кæндзæнæнцæ, кæцити космонавттæ идард
планетитæмæ фæттæхгæй, цæргутæ дæр иссердзинæнцæ.
Гъæйдæ нæ цæститæбæл рауайун кæнæн, космонавттæ
æндæр планетæбæл цитæ фæййиниуонцæ. Нигки хуæздæр
ба уайдæ, цума мах нæхуæдтæ еу корабли космосмæ тæхæн.
Берæ фæттæхгæй еу планетæмæ æрфестæг ан. Ке æма си
ци фæууинийанæ?
С. Æндæр планетæгти.
Гъ. Цума цæхæн уайдæ сæ бакаст?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма еске планетæбæл, иуазæгуати уогæй, хе куд дарун
гъæуй?
С. Байархайун, цæмæй балæдæронцæ хуарззæрдæ сæмæ
ке дарæн, зæнхонтæй син лæвæрттæ ке ’схастан удта сæ
хæццæ балимæн ун гъæудзæй.
Гъ. Ци син балæвар кæнун уæ фæндуй?
С. Рæсугъд деденгутæ, рæзæ, сувæллæнттæн ба гъазæнтæ.
Зæнхи æрдзи хузтæ. Нæ Иристони æрдзи рæсугъд хузиститæ.
Гъ. Дессаг уидæ сæ хæццæ радзубандитæ кæнун – куд
цæрæн, цитæ косæн, цитæ уарзæн, удта уони цардæй дæр
еститæ базонун. Нæ райгурæн бæстæ – Иристони туххæй
дæр син радзорианæ. Цитæ син радзориайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ести æнахур дессаг си фæууинун æнгъезуй?
С. Уоми, æвæдзи, дессаги æнахур мæргътæ, цæрæгойтæ
æма аллихузон цæрæгуодтæ ес.
Гъ. Æрдзæ, цæрæгойти дуйне æма æндæрпланетæгтæ
зæнхонти хузæн гъæуамæ ма уонцæ, уомæн æма уоми
климæт, температурæ, бонигъæдæ æма атмосферæ
æндæртæ æнцæ. Райдайæн хузæ кæнун. Уæхе гъудитæмæ
гæсгæ хузæ кæнетæ, цæмæй уин хуæздæр райдайонцæ,
уой туххæй ба, имисгæ дæр еститæ æркæнетæ. Уæ дессаги
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æрттевагæ рæсугъд хуарæнтæй ба сæ ниххуардзинайтæ.
Æнахур уавæр хуæздæр бавдесумæ пайда кæнун гъæуй ирд æма
тæмæнтæкалгæ гуаштæй æма гелион ручкитæй.
50-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ай размæ ахури усми космоси темæбæл хузтæ
кодтан. Цума еци темæ цæмæ равзурстан? Цæй хæццæ баст
æй?
С. Алли анз дæр хумидайæни (апрели) нæ бæсти фæббæрæг
кæнунцæ космонавтики бæрæгбон.
Гъ. Еци бон алкæддæр фæдздзорунцæ нури космонавтики æнтæстдзийнæдти туххæй, космос æсгаруни нæуæг
пълæнттæбæл æма æримисунцæ космосмæ фиццаг ка
фæттахтæй, уой. Фиццаг космонавт куд хундтæй?
С. Юрий Алексеййи фурт Гагарин.
Гъ. Æ æригон, зæрдесгæ цæсгон ин мæнæ ауæхæнæй нигъгъуди кодтонцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй Ю. А. Гагарини хузæ.
Гъ. Бафенппайун гъæуй, Юрий ке адтæй æдарст, æндиуд
тæхæг – æвзарæг, кæци æгас дуйней фиццаг хатт, хъæбæр
тæссаг тахт фæккодта æбæрæг космосмæ. Æрзилдæй
зæнхæбæл æма æй идардæй фæййидта. Ку æй бафарстонцæ:
«Зæнхæ космосæй цæхæн æй» – зæгъгæ, уæд син загъта: «Нæ планетæ æй æрвхуз æма минкъий, фал хъæбæр
рæсугъд! Гъæуй кæнун æй гъæуй!»
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй Зæнхи космосæй ист
хузæ æма глобус.
Гъ. Сабийтæ, мах глобусмæ кастан. Космосæй зæнхæ уой
хузæн фæззиннуй. Зæнхæ космонавтмæ æрвхуз цæмæ
фæккастæй?
С. Зæнхæбæл берæ дæнттæ ес – океантæ, денгизтæ, цæдтæ,
цæугæдæнттæ, æма уомæ гæсгæ æрвхуз æй.
Гъ. Космонавтики бæрæгбони мæнæ аци дууæ минкъий
куййей – Белкæ æма Стрелки дæр æргъуди кæнунцæ. Цæмæ
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сæ æримисунцæ, ка уи зæгъдзæнæй?
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй Белкæ æма Стрелки
хузтæ.
С. Аци куйтæ дæр космосмæ фæттахтæнцæ. Етæ ракъети
адæймагæй раздæр фæттахтæнцæ космосмæ.
Гъ. Раст айтæ. Адæймаги космосмæ рарветуни размæ,
ахургæнттæ гъæуамæ базудтайуонцæ цæрæгуоди бон
космосмæ фæттæхун æй, æви нæ, уой. Куд уинетæ, уотемæй
Белкæ æма Стрелкæ адтæнцæ космоси фиццаг æсгаргутæ,
етæ равардтонцæ адæймаги космосмæ тæхуни барæ.
Сабийтæ, ацибон космоси туххæй ци берæ дессæгтæ базудтан! Æгас дуйней наукон æнтæститæ дæр баст æнцæ, уæхæн
адæнти хæццæ, кæцитæ минкъиййæй адтæнцæ цæмæдес
æма сæ берæ базонун фæндæ адтæй. Нигки ба ма бæллун
æма имисунадæмæ хуарз арæхстæнцæ. Сабийтæ, идард
планетитæбæл цард ес æви нæ, уой базонун уæ фæндуй?
Цæхæн æй? Уæ хузти бавдесетæ, цума æцæгæйдæр, уæхæн
цард кæмидæр ке ’йес, уой.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма уæд идарддæр не ’римист фембæлди хузæ кæнæн:
æндæр планетæмæ куд æрфестæг ан æма куд исæнбалдан
æндæр планетæгти хæццæ. Сабийтæ, куд уæ фæндидæ,
цæхæн фенбæлд уин гъæуамæ исаразонцæ?
С. Куд иуазгутæ, уотæ нæбæл дзæбæх бацийнæ кæнæнтæ.
Топпи цъухæй нæмæ ма кæсæнтæ.
Гъ. Мадта сæ, уотæ хузæ кæнетæ.
Сабийтæ космоси архайгути хæццæ фембæлд гæгъæдибæл
кæнгæй, се ’нкъарæнтæ æвдесунцæ, сæ хузти туххæй дæр
дзорунцæ.
Гъ. Сабийтæ, æма кæрæдзей ку нæ лæдæрæн удта? Етæ
æвæдзи дигоронау кенæ уруссагау нæ зонунцæ, сæхе
æрдигонау дзоруниау æнцæ.
С. Ами нин хузтæ гъæуамæ фенхус кæнонцæ. Нæ
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зæгъуйнаг син исхузæ кæндзинан æма нæ уæд, гъæуамæ
балæдæронцæ.
Гъ. Æма син ци зæгъунмæ гъаветæ?
С. Мах син бавдесианæ кафун, гъазун, зарун, хузæ æма
ахур кæнун ке уарзæн. Мах фæндуй æгас дуйней адæмтæн
дæр сабурдзийнадæ! Удта ма исхузæ кæнианæ нæ дессаги
æрдзи хузтæ æма нæ адæни цард æма уагæвæрдтитæ.
Гъ. Уинетæ, дзæбæх хузтæ кæнун куд хуарз æй, уой! Нур
ба нæ нæ хузтæ фæуун гъæуй. Рæсугъд æрдзи хузæ ма
си искæнæн: арв, зæнхæ, хуæнхти, деденгутæ, бæлæстæ.
Сабийтæ, æма нæхе æрдзи хузæ ку искæннæ, уæд бæрæг
уодзæй, æндæр планетæбæл ке ан, йе?
С. Нæгъ. Уоми алцидæр æнæрхузон гъæуамæ уа, æнахур!
Гъ. Æрдзи хузæ æвдесгæй уи, иронх ма уæд, æндæр æма
æнæзонгæ планетæ ке æй, йе. Уомæ гæсгæ, æ хуарæнтæ
дæр æндæр хузон уонцæ. Зæгъæн, æ зæнхæ сурх кенæ
æрвхуз дæр уодзæй. Бæлæстæ ба? Еци планети бæлæстæ
ци хузæнттæ гъæуамæ уонцæ? Гъуди кæнетæ.
С. Деденгутæ æма бæлæстæ дзæнгъати хузæн гъæуамæ
уонцæ. Мæнмæ ба уотæ кæсуй, цума æгæсти хузæн сæбæл
уодзæй цæститæ, зондзæнцæ дзорун дæр. Мæнмæ гæсгæ ба
сæ бæлæстæ æрвхуз æнцæ.
Гъ. Æма сæ хуæнхтæ кенæ гъæдтæ ба?
С. Сæ хуæнхтæ бор кенæ рохснæгхуз, гъæдæ ба – Сослани
æндурау хузгин.
Гъонбæлгæнæг сабийти ардауй, цæмæй æнæзонгæ планети æнахур æрдзи бæлæстæ æма деденгутæ ниххуарунмæ
рæсугъд, æнахур хуарæнти хузтæ æргъуди кæнонцæ.
Гъ. Цалинмæ планетæн æ æрдзи хузæ кæнетæ, уæдмæ ин
ести ном æргъуди кæнетæ. Зæгъæн, «Цæхæркалæ вулканти планетæ», «Ехарæнги планетæ», «Дунгити планетæ»,
«Дзæнгъати планетæ» æма у.и. Уæд уин берæ æнцондæр
уодзæй, æ фæлгонц æримисун æма ниххуарун.
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51–52-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Мæргътæ»
Темæ: «Дессаги маргъ». Æргъуди æма æримистмæ
гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Урухдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ мæргъти туххæй, сæ бакаст, сæ берæ хузтæ æма сæ
цардиуагæ.
– Ирæзун кæнун æргъуди æма æримисунадæ, сорæтон
имиститæ, феппайунадæ.
– Сабийти разæнгард кæнун цæмæй уонцæ цæмæдес,
киунугæтæмæ куд кæсонцæ, уæлдайдæр ба æрдзи
туххæй сувæллæнттæн уагъд энциклопедитæмæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Маргъи хузæ кæнуни арæхсдзийнадæ фæлтарун. Зæрди
æрæфтаун æма нигъгъуди кæнун маргъи арæзти кæндтитæ.
Маргъи дессаги сорæт исаразунмæ ин æ думæг, хъур æма
гопп устур æма рæсугъд искæнун гъæуй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Аци ихæслæвæрди цъæппитæ хурсти фæрци бавдесун æнгъезуй маргъи пакъути дессаги рæсугъд æма
тæмæнтæкалгæ хуарæнти хузтæ. Хузæ рæсугъддæр
искæнунмæ испайда кæнун æнгъезуй хузгин гæгъæдитæй,
фольга, фломастертæй.
3. Композици.
Тъафæбæл исхузæ кæнун устур, дессаги рæсугъд маргъи
хузæ, тæхгæй кенæ бæласи къалеубæл бадгæй.
Косæн фæрæзнитæ: гуашь, гуашь æрттевæгти хæццæ.
Æнгъезуй испайда кæнун фольга, хузгин гæгъæдитæй æма
у.и.
Хузфинст: хузæгонд. Хузæкæнуни уагæ – маргъи рæсугъд
схематикон хузæ. Аргъауи сорæтон хузæ ин дæдтунцæ е
’нахур рæсугъд хурст хæйттæ.
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Æрмæг
Æвдесунмæ: аллихузон мæргъти хузтæ æма хузиститæ
(энциклопедитæй).
Маргъи ци аргъæутти ес, уони
иллюстрацитæ.
Хузгæнгути хузти репродукцитæ æма 6–7 анздзуд сабийти
конд мæргъти хузтæ.
«Цъеути зарун» магнитофонбæл финст.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузгин гуаши (æрттевæгти
хæццæ), палитрæ, цъæпотæ (устур, рæстæмбес, минкъий),
дони къос, салфеткæ. Æндадзæн (клей), хузгин гæгъæдий
лухтæ æма фольга.
51-аг ахури усми цуд
Гъ. Ци дессаги аллихузон мæргътæ ес нæ планетæбæл!
Гъæйдæ, æрсæмæ кæсæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, цидæриддæр сæмæ ес маргъи
хузæй, уони еугурæйдæр, сæ нæмттæ син нæ дзоргæй.
Гъ. Сабийтæ, кæсайтæ, ци фæйнæхузæнттæ æма дессаги рæсугъд æнцæ. Бавдесайтæ, уæ зæрдæмæ кæци цъеу
фулдæр фæццудæй æма цæмæ гæсгæ, уой дæр зæгъетæ.
С. мæ зæрдæмæ мæнæ аци минкъий цъеу фæццудæй.
Æ думæг рæсугъд, æ пакъутæ æма гопп ба хъæбæр ирд
æнцæ. Æма, æвæдзи, уомæй мæ зæрдæмæ фæццудæй. Мæ
зæрдæмæ ба мæнæ аци маргъ фæццудæй. Кæсайтæ цæхæн
ходæг æй – æ къухтæ даргъ, æ хъур къæлос, æ къæбот ба
устур.
Сабийтæ кезугай сæ цъеути туххæй дзорунцæ: асæ, конд,
пакъуй хузтæ æма у.и. Æ уодигъæди хецæндзийнæдтæ ин
ку феппайонцæ – тæрсагæ, сæрбæрзонд уæд, е ба нигки
хуæздæр.
Гъ. Нур ба уи еске, æ зæрдæмæ ка цæуй, еци цъеуи туххæй
радзорæд, мах ба æй хузти æхсæн иссердзинан.
Сабийтæй еске лæмбунæг дзоруй цъеуи туххæй, цæмæй æй
иннетæ хузти æхсæн иссеронцæ.
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Гъ. Уотæ лæмбунæг дзурдтайтæ цъеуи бакасти туххæй,
æма æй уайтагъддæр райерианæ! Хъæбæр хуарз!
Зæгъайтæ, мæргътæ иннæ цæрæгойтæй цæмæйти хецæн
кæнунцæ?
С. Мæргътæ тæхун зонунцæ. Кæд мæргътæ, цийфæнди
фæйнæхузон æнцæ, уæддæр сæ еугуребæл дæр ес думæг,
базуртæ, къæбот æма дугай къæхтæ. Базуртæ æма æй думæг
тæхунмæ гъæунцæ, дууæ къахи ба – бæласæбæл бадунмæ
кенæ зæнхæбæл цæунцæ.
Сабийтæ маргъи иуæнгти кой ку фæккæнунцæ, уæд сæ
гъонбæлгæнæг ба хузæбæл февдесуй.
С. Еугур мæргътæн дæр сæ бауæр æхгæд æй пакъутæй.
Гъ. Æма сæ пакъутæ цæмæн гъæуй?
С. Сестæ æма пакъутæ маргъи гъæунцæ бауæр гъар
дарунмæ удта ма тæхунмæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй цалдæр маргъей
рæсугъд пакъутæ. Сæ гъос син æрдаруй базури сестæ куд
гъæдæг æнцæ, минкъий пакъутæ ба – куд хæмпос, уомæ.
С. Пакъутæ мæргъти æнæуагæ рæсугъд æма федауцæ
кæнунцæ.
Гъ. Маргъи æ пакъуй хузæмæ гæсгæ базонун æнгъезуй,
циуавæр къуармæ хауй, уой. Гъæйдæ, ранимайæн нæ алливарс ци мæргътæ цæруй, æма бакастæй дзæбæх ке зонетæ,
уони.
С. Æз халон æма хъеухъеуаги зонун. Махæн ба нæ тугури бæлæутæ цæруй æма еудадзугдæр хърр-хърр кæнунцæ.
Æз зонун æхсæрæцъеу, дзубулдар æма зарагæ цъеу. Мах
ба, хонхмæ цæугæй, гъæди фæййидтан гъæдкъуæр æма
гæкког. Мах хæдзари ба зарагæ канарейкæ цæруй. Мæнмæ
ба ес дзорун ка зонуй, уæхæн рæсугъд тотий – кешæ.
Гъ. Сæ пакъутæмæ гæсгæ цъеути куд базонунцæ?
С. Дзубулдари реу бор ке фæууй, æ сæр ба цъæхгомау, уой
еугурдæр зонунцæ. Зарагæ цъеуæн ба æ реу сурх фæууй,
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æма ’й неке хæццæ фæййевдзи кæндзæнæ. Халæнттæ сæнтсау фæуунцæ, æхсæрæ цъеутæ ба – тар гъолæнттæ.
Ами гъос æрдарун гъæуй, горæтмæ хæстæгдæр ка цæруй,
еци цъеутæмæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Бæрæг æй, мæргъти туххæй берæ ке
зонетæ, йе! Сæ хузтæ кæнун син райдайун æнгъезуй, фал ...
Мах берæ ку уарзæн алцитæ æримисун. Удта мæргъти хузтæ
дæр кодтан. Зонæн куд кæнгæ æнцæ уой (кæсæ кæстæр
къуари 14 теми 25-аг ахури усмæмæ, удта астæугкаг къуари 8 теми 14-аг ахури усмæмæ).
Гъ. Æма мæмæ уотæ кæсуй, цума уæ ацибон ести æнахур
дессаг хузæ искæнун фæндуй. Уотæ нæ ’й?
Мадта уæд, аргъауи æримист рæсугъд маргъи хузæ
кæндзинан. Арази айтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Маргъ ци аргъæутти ес, уони ранимайайтæ.
Сабийтæ аргъæутти нæмттæ дзорунцуæ.
Гъ. Берæ адæнти аргъæутти, аргъауон маргъи фæлгонц
арæх фæууй. Мæнæн зæгъæн, хинтæгонд Царевна-Лебедь,
кенæ – цæхæртæкалæ маргъ. куд æй хонунцæ?
С. «Жар-птица» – тæккæ рæсугъддæр, алæмæти маргъ!
Мæйтæ æма си хортæ фæккæсуй, æхсæвæ ба рохс фæккæнуй.
Гъ. Аргъау «Жар-птица» уæ зæрди æрæфтауайтæ. Цæбæл
фæууй и аргъау?
Сабийти дзуæпптæ.
Гъ. Æнахур мæргътæ фæткъутæмæ фæййахур æнцæ
алæмæти рæзбунмæ. Хумæй давтонцæ сугъзæрийнæ
æфсертæ. Ниййахæссун сæ æвзурстонцæ. Фал уони
ниййахæссунмæ гъæуй нивгундæр æма нифсхастдæр
бæгъатæртæ. Аргъауи сюжетмæ гæсгæ, маргъ ниййахæссæг
исуодзæй гъæздуг æма фæрнæйдзаг. Нарти кадæнгити
дæр ес амæ хæстæг мотив: Донбеттири кизгæ Дзерассæ
донæй рахезуй, маргъ фестуй æма æхсæвигон дессаги
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рæзбунмæ æрбатæхуй, цæмæй си алæмæти фæткъу æртона.
Фæткъубæласæ ба дууæ фазон биццеуи Æхсарæ æмæ
Æхсæртæг гъæуай кæнунцуæ.
Гъонбæлгæнæг гъæрæй бакæсуй аргъауæй скъуддзаг.
Гъ. Нур ба уи алкедæр аргъауон маргъ æримисæд æма ин
æ хузæ искæнæд. Æ хузæ ба æнахур рæсугъд кæнгæ æй,
мæнæ аргъауи куд алæмæти рæсугъд фæууй, уотæ.
Сабийти бон æй сæ уарзон аргъауи сюжетæй испайда кæнун
кенæ ба сæхе имист маргъи хузтæ кæнун. Гъонбæлгæнæг
сæ гъæуамæ ма ардауæ аргъæутти иллюстрацитæмæ.
Уадзæ æма алли сабий дæр рæсугъддзийнади æнкъарунадæ
æ маргъи хузи бавдесæд.
52-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ай размæ ахури усми мах дзурдтан нæ
зæрдæмæ хъæбæр ка цæуй, уони туххæй. Ке кой кæнæн?
С. Мæргъти.
Гъ. Нæ зæрдæмæ цæмæ цæунцæ? Еугур дæр син сæ хузæ
кæнун уарзунцæ. Циуавæртæ æнцæ?
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй хузгæнгутæ æма сабийти конд мæргъти хузтæ.
С. Æнцæ ходæг, гъазагæ, бостæ нæ фæккæнунцæ. Рæсугъд
æма сæребарæ æнцæ. Сæ бон æй тæхун æма цъæхснаг
гъæлæсæй зарун.
Гъонбæлгæнæг
бафтауй
магнитофонбæл
финст
«Мæргъти гъæлæстæ».
Гъ. Куд зарунцæ? Етæ зартæ зарунцæ?
С. Цъеутæ цъубар-цъубур кæнунцæ, уасунцæ.
Гъ. Уæлдай рæсугъд ба харуй болæмæргъæ. Цийфæнди
хуарз зарæг дæр ин зарунмæ æрхицæ кæнидæ. Сабийтæ,
еске уи цъеути хузæн уасун зонуй? Равзарайтæ.
Сабийтæ сæ уастæй цеути фæзнунцæ.
Гъ. Æцæгæйдæр, цъеутæмæ уотит кæсун зин æй.
Адæймагмæ ести æнкъарæнтæ равзурун кæнунцæ. Еуæй199

еу цъеутæн тæрегъæд фæккæнæн, багъæуай кæнун сæ
фæгъгъæуй, мæнæ зæгъæн, æуæхæнтти.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй мæргъти минкъий
æдзæллаг бæдæлтти хузтæ.
С. Ци минкъий æй бабузи бæдолæ. Ци хæмпос æй карки
цъеу. Астъонæй ци дзæбæх дзибатæ кæсуй.
Гъ. Иннæ мæргътæ ба деси æфтаунцæ! Зонетæ уæхæнттæ?
С. Павлин æ устур думæги рæсугъд сестæ ку рахæлеу
кæнуй, уæд. Уорс-уорсид дони хъаз, гурведауцæ накæ
гæнгæй.
Сабийтæ дзорунцæ деси сæ ка бафтудта, еци мæргъти
нæмттæ. Гæнæн ку уа, уæд син гъонбæлгæнæг сæ хузтæ
æвдесæд.
Гъ. Ес æнæнвæрсон мæргътæ. Цума алцидæр зонунцæ,
сæхе уотæ дарунцæ! Идардмæ дæр фæлгæсунцæ листæг.
Зæгъайтæ сæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ мæргъти хузтæ æвдесуй.
Сабийтæ ци маргъи хузæ нæ фæззонунцæ, уой ба син
гъонбæлгæнæг фæззæгъуй.
С. Цæргæс. Хъæрццигъа. Уарий. Уг. Тоймон.
Гъ. Естæ зундгин, æндиуд – цауæйнæнттæ, тогцъух –
мæргътæ æнцæ. Минкъий цæрæгойти фид хуæрунцæ, цауæн
кæнун дæр сæбæл хуарз арæхсунцæ. Æвæдзи, уомæ гæсгæ,
Кавкази биццеуи ку фестаунцæ, уæд си фæззæгъунцæ:
«Цæргæси хузæн æй», – зæгъгæ!
С. Æз мæ фиди хæццæ, хонхмæ ку цудан, уæд фæййидтан
устур цæргæс. Йе, хуæнхти сæрти, хъæбæр бæрзæндти
тахтæй!
Гъ. Хуæнхаг цæргæси базурти ивæзнæ дууæ метремæй
фулдæр ке й, е ин фадуат дæдтуй, æ базуртæ иннæ мæргътау
нæ телгæй, уæлдæфи берæ рæстæг лæуунмæ. Цæргæстæ
идардмæ хъæбæр хуарз уинунцæ. Сæ бон хонхи цъоппæй
будурмæ карк бафеппайун æй.
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Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй, хуæнхти сæрмæ ист,
цæргæси хузæ.
Гъ. Ходæг мæргътæ дæр æес. Зонеиæ сæ? Æнарæхст,
даргъкъæхтæ, хæпситæ берæ уарзунцæ. Æ еунæг къахбæл
цъифдзасти æ бон æй цалдæр сахатти фæллæуун зонетæ
æй?
С. Кæсалглас.
Гъ. Дзорун ка зонуй, уæхæн мæргътæ дæр ес. Зонетæ сæ?
С. Дзорагæ тотийтæ.
Гъ. Ес ма еу дессаги маргъ. Берæ кæсæлгитæ ниййахæссуй,
фал сæ нæ бахуæруй. Æ хъури буни хурдзингонди сæ æ
бæдæлттæн фæххæссуй.
С. Еци маргъ пеликан хуннуй.
Гъ. Æрдзи медæгæ хъæбæр берæ аллихузон мæргътæ ес!
Æма уæд, цæргæ ба кæмити кæнунцæ?
С. Алли рауæнти. Денгизи билæбæл æма цъифдзасти.
Гъæдтæ æма хуæнхти. Цæгати бæр æма хонсари дæр.
Гъ. Мæргътæ – æгас дуйней цæргутæ æнцæ. Кумæ сæ
бафæндуй, уордæмæ фæттæхунцæ, уонæн арæнтæ нæййес.
Фал дессагдæр ба йе æй, æма уотæ тæнкъеххузæй денгизтæ
æма океанти сæрти куд идардмæ фæттæхунцæ. Кумæ
фæттæхунцæ? Цæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уæ зæрди æрæфтауайтæ, уотæ циуавæр аргъæутти
финст æй.
С. «Дюймовочка» аргъауи зæрбатуг гъар бæстæмæ тæхгæй
æ хæццæ райста «Дюймовочки». Аргъау «Гадкий утенок»ки ба дони хъæзтæ æрæмбурд æнцæ, цæмæй хонсармæ
фæттæхонцæ. Аргъау «Лягушка-путешественници» ба
хæпсæ бабузти хæццæ балций цæуидæ.
Гъонбæлгæнæг
бавдесæд
аци
аргъæуттæмæ
иллюстрацитæ.
Гъ. Мах маргъти туххæй берæ базудтан. Ци берæ
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аллихузæнттæ æнцæ æма царди фаууæттæбæл куд райахур
унцæ. Фал, уæддæр, цæмæдæр гæсгæ уæ фæндуй аргъауи
магъи хузæ искæнун! Цума цæмæ?
С. Мах берæ хæттити кодтан мæргъти хузтæ. Астъони
рази сæ бæдæлтти хæццæ, гъар бæстæмæ тæхæг мæргъти
къуæрттæ, саьийтæ син зумæгмæ ци хуæрæндонæ
искодтонцæ, уой цори дæри син сæ хузтæ кодтан.
(Кæсæ кæстæр къуари 14 темæ, 25 ахури усмимæ, удта
астæугкаг къуари 3 темæ 5 ахури усмæ æма 8 темæ 14
ахури усмимæ.)
С. Фал аргъауи, алæмæти дессаг рæсугъд маргъи хузæ ба,
нæма кодтан. Уомæ гæсгæ нæ, хъæбæр фæндæ адтæй ргъауи маргъи хузæ искæнун.
Гъ. Нæ алæмæти дессаг маргъи хузæ идарддæр кæнæн.
Мæнæ ма хумæтæги маргъбл дæр расугъд пакъутæ ку
фæууй, уæд абæл ба, гъæуама цæхæнттæ уа! Гъæуама ибæл
уа алæмæти рæсугъд æма дессаг пакъутæ æма сестæ!
С. Æз исхузæ кодтон, мæ маргъи сести кæрæнттæ æхсæвигон
куд рохс кæнунцæ, уой. Мæн ба хъæбæр фæндæ адтæй
маргъ – Дзерасси хузæ, рæзбуни, фæткъу тонгæй искæнун.
Сабийтæ хузæ кæнунцæ. Сæ хуарæнтæбæл æфтаунцæ аллихузон æрттевæгтæ, пайда кæнунцæ фольгайæй дæр.
53–54-аг ахури усмитæ
Емæйаг темæ: «Минкъиæ цæрæгойтæ»
Темæ: «Муха Цокотуха». Байаргуд æрмæги бундормæ
гæсгæ хузæ кæнун.
Нисан: – Сабийтæ гъос æрдарун биндзийтæ æма листæг
хелгутæмæ. Æрдзи медæгæ цæмæн гъæунцæ, уой
исбæлвурд кæнун. Сабийти хæстæгдæр базонгæ
кæнун графики еу хузи – киунугæн иллюстрацитæ
кæнуни æма иллюстрацитæ кæнæг хузгæнæги
дæснийади хæццæ.
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– Ирæзун кæнун сорæтон имистимæ æма
æргъудикæнунадæ.
– Сабийти аразун, цæмæй уонцæ цæмæдесс, киунугæ
куд уарзонцæ æмæ си æрдзи туххæй нæуæг хабæрттæ
базонун куд фæндæуа. Сабийти гъонбæл кæнун,
уæмæй цæрæг уодтæбæл ауодонцæ æма лæдæронцæ,
æгас цæрæгойтæ дæр ке гъæунцæ, удта куд федар
баст æнцæ æрдзи медæгæ кæрæдзейæ хæццæ.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Бæрæг цæрæгойти (биндзи, саскъи, хæлаури æма æнд.)
хузтæ искæнун, сæ конд-арæзти хецæндзийнæдтæ син
бавдесгæй. Ханхи уагæй (кæрзтаст кенæ тасагæ) бавдесун сортæ зæрдихат (зæрдæхæлар – мæстгун). Уæлдай
лæмбунæгдæр æркæсун минкъий хæйтти кондмæ (къахи
нихтæ, бецъотæ, базуртæ æма æнд.)
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Аргъауи фрагмент иллбстраци кæнунмæ пайда кæнун
гъæуй хуарæнти хузтæй (æнкъард, мæтъæл, тæссаг кенæ
зæрдæхæлар æма игъæлдзæг).
3. Коспозици.
Тъафæбæл, зайæгойти æхсæн, исхузæ кæнун аргъауи архауйгути устур хузтæ. Аргъауи фæлгонц исрæсугъддæр
кæнунмæ син бавдесун сæ уоди гъæдтæ (нифсхаст,
зæрдæхæлар, тæрсагæ, мæстгунгæнагæ).
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
Хузфинст: графикон-ханххузон хурстгæнттити хæццæ.
Хузæкæнуни уагæ – биндзити карзхарактерон хузтæ сæ
детальтæмæ гъос фулдæр æрдардæй.
Æрмæг
Æвдемунмæ: алихузон минкъий тæхагæ цæрæгойти хузтæ
(сабийти энциклопедийæй, киунугутæй).
Сабийти киунугутæ рæсугъд иллюстрацити хæццæ: «Муха
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Цокотуха», «Дюймовочка» æма æнд. (еунæг аргъаумæ
цалдæр хузгæнæгей иллюстрацитæ). Хорсодзæн (лупа).
Тæхагæ минкъий цæрæгойтæ соргондæй (гæбæло, хъæбуза,
мудибиндзæ æма у. и.)
Иуарунмæ: гæгъæди 4-3, 12 хузи фломастертæ.
Рагагъонмæ куст
Æндегæй уогæй æнгæс æрдарун æрдзи минкъий
цæрæгойтæмæ.
Мультиктæмæ бакæсун, байаргъаун минкъиæ цæрæгойти
туххæй аргъау.
53-аг ахури усми цуд
Гъ. «Муха, Муха Цокотуха, сугъзæрийнæхуз губун…»
Гъонбæлгæнæг К. И. Чуковскиййи аргъау «Муха
Цокотуха»-й кæсун минкъий цæрæгойтæ си кæми нимад
цæуй, еци скуддзæгтæ.
Гъ. А ци æй? Кæбæл финст æй?
С. Аци аргъауи архайгутæ æнцæ минкъий цæрæгойтæ.
Гъ. Царди медæгæ сæ арæх нæ феппайæн. Нæхе дидин
æма мудибиндзитæй фæгъгъæуай кæнæн. Зонæнæ, ку
ниццæвунцæ уæд и цæф ниррæсуйуй ниххуæцгæй тог ке
фæцъцъирунцæ, уомæ гæсгæ нæ уарзæн. Хæдзарæмæ ка
бахелуй æма къумти тунтæ ка фæууафуй, уони хæццæ дæр
лимæн æнæ ан. Тараканти кой ба нæбал кæнун – къæбецти
ка исхецæуттæ уй, уæлдайдæр ба федори хузæн æфсинтти,
уони.
С. Мах Федори удта æ тæбæгътæ æма тараканти хузтæ
кодтон (кæсæ астæугкаг къуари 9 теми 15 ахури усмæмæ).
Гъ. Аци минкъий цæрæгойтæ, биндзитæ æма саскъитæ нæ
гъæугæ ба уæд цæмæн кæнунцæ. Дуа-дуавгæнгæ тæхунцæ,
алли къумти ралæсæ – балæсæ кæнунцæ.
С. Етæ пайда æнцæ. Берæ мæргътæ æма цæрæгойтæн ба
ма сæ хуæруйнаг дæр æнцæ. Æнæ уонæй ниммæлдзæнцæ
æма зæнхæбæл нæбал уодзæй нæ дæр хæпуситæ, нæ дæр
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æнкъуæлхитæ, нæ дæр мæргътæ! Еуæй-еу зайæгойтæн ба
биндзитæ сæ деденгути ругтæ еу деденæгæй иннемæ сæ
къæхтæбæл ку нæ бахæссонцæ, уæд бахускъæ уодзæнцæ
æма уæд рæзæ дæр нæ уодзæй.
Гъ. Раст айтæ. Ка ма бафтаудзæй?
С.
Мудибиндзитæ
хуæнхаг
игуæрдæнти
æма
дзæхæрадæнтти деденгутæй нæктар фембурд кæнунцæ,
цæмæй си адгин муд искæнонцæ. Мудæй ба сайгæ сабийти
радзæбæх кæнунцæ.
Сабийтæ дзорунцæ минкъий цæрæгойтæ æрдзæн ци пайда
хæссунцæ, уой.
Гъ. Минкъий цæрæгойтæ æрдзæн ци пайда хæссунцæ,
уобæл берæ дзорун æнгъезуй. Берæ дессæгтæ ма базонун
æнгъедзуй æрдзи медæгæ сæмæ лæмбунæг ку кæсай, кенæ
сæбæл сабийтæн финст киунугæ ку бакæсай, уæд. Гъæйдæ,
сæ хузтæ син фæййинæн.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ Энциклопедийæй æвдесуй
минкъий цæрæгойти хузтæ. Сæ кондмæ син лæмбунæг
æркæсунцæ.
Гъ. Еуæй-еу киунугутæй минкъий цæрæгойти цардæй
дессаги хабæрттæ базонæн! Биндзæ базармæ фæццæуй,
йе гурæн бонмæ ба иуазгутæ фæххонæй. Саскъитæ ба
цай хъæбунти хæццæ ку бацумунцæ, уæд райдайунцæ кафун. Æндиудт саскъæ тогцъир хæлаури нихтæй биндзи
фæййервæзун кодта. Æцæгæйдæр уотæ фæууй?
С. Йе аргъæутæ финсæги финст æй. Сабийтæн нцæмæй
æхцæуæн уа, уой туххæй, ести дессаги цаутæ аримисунмæ
син аргъ нæййес!
Гъ. Аргъауимистгути бон æй цийфæнди темæ дæр нидессаг кæнун. Сæ æримисунади фæрци биндзитæ æма саскъити цард дæр аргъауи хузæн бавдесун æй. Гъæйдæ, еу хатт
ма нæ киунугæмæ æркæсæн.
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Гъонбæлгæнæг сабийти хæццæ кæсуй К. И. Чуковскийи
киунугæ «Муха Цокотуха»-мæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, циуавæр киунугутæ уæ зæрдæмæ
фулдæр цæунцæ?
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй хузтæ кæми нæййес
уæхæн киунугтæ.
С. Берæ рæсугъд хузтæ ци киунугути ес, етæ. Уонæмæ
кæсун берæ уарзæн, уæлдайдæр ба си берæ æма рæсугъд
хузтæ ку фæууй, уæд.
Гъ. Зонетæ, киунуги хузтæ куд хуннунцæ, уой? Етæ
февдесунцæ киунуги цæй туххæй финст фæууй, уони æма ,
уомæ гæсгæ, хуннунцæ иллюстрацитæ. Еугур сабийтæ дæр
берæ уарзунцæ иллюстрацити хæццæ киунугæ. Уонæмæ
кæсгæй, бæрæг фæууй ци уавæрти бахаунцæ архайгутæ.
Дзурд иллюстраци багъуди кæнунмæ кæд зин æй, уæддæр
ин гъæуама базонæнæ ци амонуй, уой. Уомæн æма абони
мах аргъау «Муха Цокотухæ»-н кæндзинæн…
Базонайтæ, ци?
С. Иллюстрацитæ.
Гъ. Раст загътайтæ. Киунугтæн иллюстрацитæ ка
фæккæнуй?
С. Хузгæнгутæ.
Гъ. Иллюстраций тæккæ дессагдæр ба йе æй, æма алли
хузгæнæг дæр аргъау, радзурд, æмдзæвгæ бакæсгæй ку
исхузæ кæнуй, уæд ин иннæ хузгæнгути хузæн нæ фæууй.
Уотæ имæ хуæздæр кæсуй.
Мæнæ сумах дæр, неке хузтæмæ гæсгæ фæххузтæ
кæнетæ, алке дæр уи куд æй фæффæндуй, уотæ фæххузæ
кæнуй, æма ин неке хузи æнгæс фæууй æ хузæ. Гъæйдæ
иллюстрацитимæ æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй еу аргаумæ цалдæр
хузгæнæгей конд иллюстрацитæ.
Гъ. Уинетæ, аргъауи архайгути иллюстрацитæ гæнгæй,
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алли хузгæнæгмæ дæр æхе æнкъарæнтæй ес, цидæр
си бафеппайуй. Уомæ гæсгæ, алкедæр, зонгæ аргъауи
нæуæг хузгæнæги иллюстарцитæмæ фенгъæлмæ кæсæн.
Дессагæн имæ фæккæсæн, цума си нæ зонгæ архайгути ци
хузи бавдистонцæ.
Райдайæн хузæ кæнун. Ке уи ци фæндуй, уой хузæ кæнæд:
Муха Цокотуха базари, самовар æлхæнæгæй, саскъитæ
æма тараканти кафгæй, Муха Цокотухи цъаммар хæлаур
куд радавта кенæ ба бæгъатæр – саскъæ куд фæййервæзун
кодта Мухи зинтæй.
Сабийтæ дзорунцæ, циуавæр сюжет равзурстонцæ хузон
æма ин цæхæн уодигъæдæ ес.
Гъ. Минкъий црæгойти хузтæ гæнгæй син, сæ конд –
бецъотæ, къæхтæ, базуртæ раст кæнун гъæуй. Гъæйдæ, еу
хатт ма æргъуди кæнæн цалгай къæхтæ, сæбæл ес, цалгай
базури, бецъой?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Архайетæ, хæнхитæ æма хуарæнти хузтæй бавдесетæ,
уæ архайæг фæлмæнзæрдæ æй æви цъамар. Хуарæнти
хузтæ æвзарунмæ ба арæхсетæ.
С. Цъамар хæлаури хузæ гурумухъ хæнхитæ æма тар
хуарæнтæй кæнгæ æй, Мухи ба – æндæрхузон: рæсугъд
хæнхитæ æма ирд хуарæнтæй.
Гъ. Нæ еугур хузтæ ку æрæмбурд кæнæн æма сæ рæнгъæй ку
райвæрæн, уæд нæмæ, гъæуама, аргъау «Муха Цокотухæ»-н
иллюстрацитæ рауайа.
54-аг ахури усми цуд
Гъ. Ацибон К. И. Чуковскиййи аргъау «Муха Цокотухæ»мæ ци хузтæ кодтан, уони кæронмæ фæуун гъæуй. Сабийтæ,
нæ уи ферох æй, хузæгæнгутæ киунугæ фæлосунмæ ци
хузтæ искæнунцæ, етæ куд хуннунцæ?
С. Иллюстрацитæ.
207

Гъ. Мах илююстрацитæ кодтан аргъауæн, кæцити
архайгутæ æнцæ ...
С. Минкъий цæрæгойтæ, уомæн æма нæ ахури темæ уæхæн
адтæй.
Гъ. Гъæйдæ, еу хатт ма ранимайæн минкъиæ цæрæгойти.
Цума уи ка фулдæр зæгъдзæй!
С. Гæбæлотæ, хани кизгуттæ, туасæгтæ. Мудибиндзитæ,
дидинбиндзитæ. Бор хъæбузатæ, цъæрæхснæгутæ,
мулдзугутæ æма у. и.
Гъ. Нур ба рагъуди кæнетæ æма зæгъетæ уæ уарзон аргъæуттæ, мультиктæ, зартæ кæцити минкъий
цæрæгойтæес.
С. Æз зонун зар «Цъæрæхнæг кæрдæги бадтæй».
Гъ. Гъæйдæ, еумæ й разарæн.
Сабийтæ еу куплет разарунцæ.
С. Аргъау «Дюймовочки» Бор хъæбаза Дюймовочки
ракорунмæ гъавта. Æма æй хæпусæ ку раскъафта, уæд æй
ервæзун ба фæккодта Гæбæло. Мæ зæрди ба æрæфтудæй
аргъау «Таракан».
Гъ. Гъæйтæ иллюстрацитæмæ æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг
æвдесуй
аргъау
«Дюймовочки»
иллюстрацитæ, кцити ес гæбæло æма бор хъæбуза, æма
æнд.
Гъ. Мультик ба уи еске æргъуди кодта?
С. Æз берæ уарзун мультик «Пчела Майя».
Сабийтæ гъонбæлгæнæги хæццæ æримисунцæ мультиктæ,
зартæ, аргъæуттæ, æмдзæвгитæ.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн.
Хузæ гæнгæй сабийти бон стъолæмæ бацæун æй æма пайда
кæнун энциклопедий хузтæй кенæ ба минкъий цæрæгойти
хузтæй. Минкъий хузтæмæ лæмбунæг æркæсунмæ ба
æнгъедзуй хорсодзæнæй (лупæй) пайда кæнун дæр.
Гъ. Æма цæргæ ба кæми кæнунцæ минкъий цæрæгойтæ?
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Аргъауи цаутæ кæми цæунцæ, уой нæ исхузæ кæнун нæ
гъæуй?
С. Бæлæсти сифтæбæл, кæрдæги, зæнхи, деденгути
медæгæ.
Гъ. Зайæгойтæ минкъий цæрæгойтæн сæ хуæруйнаг дæр
æма сæ хæдзарæ дæр æй. Бæласи къалеутæбæл цæрунцæ.
Къæвда æма хори карз тунтæй ба сæхе сифти буни
баримæхеунцæ, фунæй дæр уоми фæккæнунцæ. Еуæйеу цæрæгойтæн ба деденгутæ сæ хæдзæрттæ æнцæ. Цума
цæмæ?
С. Бонигон деденæгбæл фæббадунцæ æма ин æ нектар
фæнниуазунцæ. Изæрæй ба деденæг æхе æрбатохуй æма
уатемæй листæг цæрæгойтæ байзайунцæ æрæхсæвеуат
кæнунцæ деденæги хурфи. Сæумæй ба, куддæр деденæг
хори тунтæмæ æхе байгон кæнуй, уотæ листæг цæрæгойтæ
ратæх-батæх кæнун райдайунцæ.
Гъ. Тъафи ма бунат кæми ес, уоми нæ архайгути аливарс деденггун æрдози хузæ искæнæн. Æрдозæ циуавæр
гъæуама уа?
С. Мæнмæ гæсгæ, цума Муха Цокотуха бæрæгбонмæ равзурста тæккæ рæсугъддæр æрдозæ, кæцими зайунцæ будуйрон деденгутæ – къеренæгтæ, æрвдеденутæ.
Рацуд темæмæ нæуæгæй æркæсун (кæсæ хестæр къуари 19
теми 43 ахури усмимæ).
Гъ. Сабийтæ, уинетæ, хъæбузатæ æма биндзитæ куд
минкъийтæ æнцæ ци мæргътæ æма цæрæгойти хузтæ
кодтан, уони хæццæ рабаргæй. Дæхе минкъий мулдзуги кенæ мудибиндзи бунати ниввæрай… Цæййасæ дæмæ
зинниуонцæ деденгутæ, кæрдæгутæ, къотæртæ?
С. Кунæг устуртæ сæмæ нæ кæсунцæ! Æвæдзи адæнмæ
устур бæлæстæ куд зиннунцæ, æнæмæ ба деденгутæ æма
кæрдæгутæ, уæхæнттæ кæмунцæ.
Гъ. Æма уæд устур хузтæ гæнгæ æй. Бæрзонд кæрдæг,
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устур сифтæ æма деденгутæ. Аргъауи иллюстраци конд
фæунмæ гъавæн. Ести уæ зæгъун фæндуй фæстагмæ.
С. Нæ зæрдæмæ хъæбæр фæццудæй минкъий цæрæгойти
хузтæ кæнун.
Гъ. Уомæн æма минкъий цæрæгойтæбæл дессаго дзæбæх
ниффинста, сауæнгæ ма си аргъæутти бæгъатæртæ дæр искодта зундгонд сабийтæн финсæг Ивани фурт Корней …
С. Чуковский.
Гъ. Йе сабийтæн минкъий цæрæгойти цард уотæ æнахур,
зæрдæхæлар æма ходæг бавдиста, цæмæй уегурæйдæр,
сæ зæрдæмæ цидæртæ ку нæ цæуа, уæддæр, уотæ ауодгæ
цæстæй кæсонцæ æрдзæ цидæриддæр исарæзта уонæмæ.
Уомæ æма æрдзи медæгæ алцидæр гъæугæ кæнуй. Сабийтæ,
Чуковский финст æндæр киунугутæ ма зонетæ?
Сабийтæ
дзорунцæ
Чуковскиййи
уадзимистæ.
Гъонбæлгæнæг ба сæмæ киунугтæ бавдесуй сæ зæрди
æрæфтаунмæ.
Гъ. Уæ зæрдæмæ цæунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уой киунугутæ маддæлтæ алкæддæр сæ минкъийтæн
фæкксунцæ. Еци киунугутæ берæ бæстити цалдæргай
фæлтæртæ уарзунцæ æма зонунцæ наизусть. Аргъауи æ
бæгъатæртæбæл уотæ ку йинста – мæстгун хæлаур, биндзи
иуазæгуарзон æфсийнæ, тæрсагæ æма хуæрагæ хъæбузатæ,
æндиудт саскъæ, уæд финсæг, уомæй сувæллæнттæн ци
зæгъуйнаг адтæй? Æцæгæйдæр минкъий цæрæгойтæ сæхе
уотæ фæддарунцæ?
С. Йе уонæбæл бавдиста хе куд дарун гъæуй æма куд-нæ,
уой.
Сабийтæ сæ гъудитæ дзорунцæ, дæнцæнттæ дæр
æрхæссунцæ.
Гъ. Финсæг минкъий цæрæгойти миутæ ку финста, уæд си
адæни миутæ дæр иронх нæ адтæнцæ. Аргъауи архайгутæй
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кæцити миутæ уæ зæрдæмæ фæццудæнцæ? Кæцитæ ба –
нæ?
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй аргъауи архайидти хуæрзæгъдау миутæн анализ кæнонцæ.
Гъ. Уæ хузтæ ку иссор уонцæ, уæд сæ рæнгъæй
æривæрдзинан æма нæмæ рауайдзæй нæхе киунугæ .......
С. Нæ уарзон аргъауæн Иллюстрацитти хæццæ.
55–56-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Уæлахези бæрæгбон»
Темæ: «Уæлахез». Фегъуст æрмæгмæ гæсгæ хузæ
кæнун.
Нисан: – Уæлахези Бæрæгбони туххæй радзубанди кæнун.
Радзорун нæ бæсти историй ци бунат ахæссуй æма ин
ци ахедундзийнадæ ес, уой. Иристони сахъ фурттæ
куд тох кодтонцæ тугъди.
–
Ирæзун
кæнун
сабийти
эмоционалон
нкъарунадæ – зæрдæдзорунадæ, зæрдæхсайунадæ,
сæрустурдзийнадæ.
– Ирæзун кæнун патриотон-æфсадон æнкъарунæдтæ.
Нæ бæсти истори æма æ бæгъатæртæмæ цæмæдессдæр
куд уонцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Сюжетон уавæр æма фæлгонцади фæрæзнитæ равзарунæй
хе æнкъарæнтæ бавдесун.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Бæрæгбони игъæлдзæгдзийнадæ бавдесунмæ равзарун
рæсугъд, ирд хуарæнти хузтæ.
3. Композици.
Тъафæбæл бавдесун бæрæгбони уавæр, кæций сабий
æхуæдæг равзаруй («салют», «Уæлахези Парад», «9-аг
Май» æма у.и.)
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Косæн фæрæзнитæ: Сабийти фæндонмæ гæсгæ
фломастертæ кенæ гуашь.
Хузфинст: графикон-ханххузон хурстгæнттити хæццæ
кенæ хузæгонд.
Хузæкæнуни уагæ – бæрæгдард хузæ, темæмæ гæсгæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: киунугутæ æма журналтæй ист хузиститæ
тугъди
туххæй.
Хузгæнгути
аллихузон
кустити
репродукцитæ æфсæдтон темæбæл. «Сабурдзийнади
бæлæу» æма «Бæлæу» П. Пикассой.
Циртдзæвæнти хузтæ (хузиститæ): Плити И., Гæзæдæнти
æнсувæрттæн, Эльхотти (Æрги нарæги) мемориал. Советон цæдеси бæгъатæри Стъалу. Зундгонд мемориалти
хузтæ (хузиститæ) Мæскуй, Волгогради æма æнд. Мæскуй
Кремль æма Сурх фæзи хузтæ. Гæнæн ку уа, уæд æфсæдтон
архайдтити къартæ. Магнитофонбæл финст«Уæлахези
бæрæгбон»-и зар.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи фломастертæ кенæ
гуаштæ, палитрæ, цъæпотæ (минкъий æма рæстæмбес),
дони къос, къохсæрфæн.
Рагагъонмæ куст
Сабийтæн зæгъун, цæмæй сæ ниййергути хæццæ бацæттæ
кæнонцæ иллюстративон æрмæг тугъди туххæй. Сæ бабатæ
æма нананити дæр бафæрсæнтæ тугъди туххæй.
55-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, мах нæхе цæттæ кæнæн Уæлахези бæрæгбонмæ.
Ацибон мæ сумахæй фегъосун фæндуй æ уæлахез нæмæ
уотæ цитгин кæмæн æй, еци тугъди туххæй ци зонетæ, уой.
Кæд уин, миййаг, уæ ниййергутæ ести дзурдтонцæ кенæ уи
си еске баба архайдта? Телевизори киной фæййидтайтæ
уруссаг салдæттæ æма немуцаг фашистти?
Гъонбæлгæнæг рагагъонмæ æрмæгæй пайда гæнгæй,
сабийтæй дзубандитæ къахуй. Сабийтæ Фидибæсти
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устур тугъди туххæй ци зонунцæ, уони дзорунцæ, кинотæ
дæр сæ зæрди æрæфтуйунцæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ еци рæстæги æфсæдтон хузесгути ци
хузтæ исистонцæ, уонæмæ æркæсæн.
Гъонбæлгæнæг тцгъди туххæй финст киунугутæ æма
журналтæй æвдесуй тугъди дзамани ист хузтæ. Сабийтæ
ба хузти туххæй, сæ эмоцитæ нæ римæхсгæй, сæ гъудитæ
фæззæгъунцæ.
Гъ. Зæнхæбæл берæ тугъдтитæ адтæй. Паддзахæдтæ еске
зæнхитæ тухæй байсун фæндæ искæниуонцæ, цæмæй ин
æ адæн æ дæлбарæ бакæна æма ин æ гъæздугдзийнæдтæ
байса. Уæхæн æбуалгъ тугъд адтæй Германий хæццæ дæр
кæцими хъæбæр адæн фæммардæй. Германи нæ бæстæмæ
æрбалæбурдта æхсæвигон сосæгæй, адæн ма фунæй ку
кодтонцæ, уæд. Фашисттæ сæхе тугъдмæ хъæбæр бацæттæ
кодтонцæ æма уомæ гæсгæ, тугъди райдайæни, сæ берæ
хуæдтæхгутæ, дзармадзантæ, танкитæ зин бауорамæн
адтæнцæ æма размæ æмпурстонцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй, тугъди темæбæл
конд, хузгæнгути графикон куститæ æма репродукцитæ.
Гъ. Уæрæсей солдæттæ алли хæдзарæ æма алли зæнхи
гæппæл бæл дæр карз тох кодтонцæ ... Фал немуцаг тухгин адтæнцæ, сауæнгæ Кавкази уæнгæ нин нæ зæнхитæ
байстонцæ. Бауорæдтонцæ сæ, æрмæстдæр, Элхотти сæрмæ
æма Дзæуæгигъæумæ хæстæг. Уоми нур тугъдтонтæн
циртдзæвæн лæууй.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй циртдзæвæни хузист.
Гъ. Æгас адæн дæр сæ Фидибæстæ багъæуай кæнунмæ
исистадæнцæ. Уомæ гæсгæ и тугъд хонунцæ Фидибæсти Устур
тугъд. Нæ устур бæсти берæ адæнтæ барвæндонæй цудæнцæ
тугъдмæ. Нæ Иристони цæргутæй си алли фæндзæймаг дæр
тохгæ кодта. Уонæй 72 иссæнцæ Советон Цæдеси бæгъатæртæ.
Плити Иссæ æма Фесин Иванæн ба дугай хæттитæ лæвæрд
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æрцудæй бæгъатæри хуæрзеугутæ (æстъалутæ).
Гъонбæлæгæнæг æвдесуй бæгъатæри æстъалуй хузæ.
Гъ. Дзæуæгигъæуи, Терки билæбæл, лæууй циртдзæвæн:
Плити Исса бæхбæл.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй
Плити И.
циртдзæвæни хузæ.
Гъ. Советон адæн, æмдухæй тугъди фæууæлахез æнцæ. Не
’ фсæдтæ фашистти сурдтонцæ сауæнгæ Берлинмæ – Германий сæйраг горæтмæ. Хъæбæр зинтæй фæууæлахез æй
нæ бæстæ, берæ адæн фесавдæй тугъди. Алли бийнонти
дæр æфхуæрд баййавта.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй Гæздæнти авд
æнсувæрей циртдзæвæни хузæ.
Гъ. Аци циртдзæвæни зонетæ! Иристони æй алкедæр зонуй.
С. Етæ еу мади авд фурти адтæнцæ. Еугурæйдæр тугъди рандæнцæ, æма авдемæй дæр фæммард æнцæ. Скульптор ба син искодта циртдзæвæн: авд хъурроййи арвмæ
тæхунцæ, сæ мадæ ба, сæ фæсте кæсуй. Мадæн хъурройтæ
æ фуртти удта æнцæ.
Сабийтæ се ’нкъарæнтæ зæгъунцæ, циртдзæвæни
фæлгонццон арæзти фæдбæл.
Гъ. Тугъд цудæй цуппар даргъ анзей дæргъци æма Устур
Уæлахезæй фæцæй! Адæни цийнæн кæрон нæбал адтæй.
Адæн кæрæдземæн арфитæ кодтонцæ, хъуритæ æма пъатæ
кодтонцæ уæлахездзау салдæттæн.
Хузæ кæнун райдайæн. Мæн фæндуй, цæмæй ацибон банкъарайтæ æма исхузæ кæнайтæ Уæлахези
цийнæдзийнадæ! Ци исхузæ кæнун гъæуй? Еци
цийнæдзийнадæ куд бавдесæн?
С. Танкити сæрбал бадæг æфсæдтонтæбæл адæн деденгути
хæццæ исæмбалдæнцæ. Æфсæдтон оркестртæ цæгъдунцæ
æма сæ музикæ идардмæ игъусуй. Адæн цийнæ кæнунцæ,
кафунцæ, телунцæ турусатæ.
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Гъ. Арвмæ кæсунцæ, нæбал си зиннуй уæззау-гъæргæнагæ
хуæдтæхгутæ æма сугъдæрцуди хъуæцæ. Арвбæл ци зиннуй?
С. Уæлахези фæдбæл бæрæгбони салют, уæлдæфон шартæ,
бæлæутæ.
Гъ. Балæу сабурдзийнади нисанбæл нимад æй.
Бавдесун П. Пикассой графикон кустити репродукцитæ
«Бæлæу», «Сабурдзийнади бæлæу».
Гъ. Адæн ку берæ фенгъæл кастæнцæ, цæмæй арв сабурдзийнадæн искæдзос уа!
Гъонбæлгæнæг сабийтæй коруй, цæмæй си алкедæр, æ бон
цæй хузæ искæнун æй, уой равзара: ка уæларвон салют,
ка – ба бæлæутæ. Хузæ кæнунмæ си хуæздæр ка арæхсуй,
етæ ба парад, кенæ тугъдон – бæгъатæрти фембæлд дæр
исхузæ кæнæнтæ.
С. Æз зонун Мæскуй Сурх фæзи Уæлахези парад ке адтæй,
уой.
Гъ. Уотæ адтæй. Нур дæр бæрæгбæнтти Мæскуй Сурх
фæзи фæууй æфсæдтон парадтæ.
Гъ. Гъæйдæ сæ хузтæ син искæнæн. Мах кодтан æма зонæн
Кремль æма Сурх фæзи хузтæ кæнун. (Кæсæ хестæр къуари 4 теми, 7–8 ахури усмитæмæ).
Гъ. Цийнæ æнгъезуй хуарæнти хузтæй бавдесун. Зонетæ
куд?
С. Цъæх-цъæхид арвбæл хузгин шартæ, Кремли сæрмæ ба
уорс бæлæутæ æма у.и.
Гъ. Æнгъезуй испайда кæнун сюжетон ханхæй: адæн
хъуритæ кæнунцæ, кафунцæ, турусатæ телунцæ паради
цæунцæ æма у.и. Ами фломастертæй хузæ гæнгæ æй. Куд
агъуди кæнетæ, цæмæ гæсгæ?
С. Алцидæр лæмбунæг хузæ кæнун гъæуй. Фломастертæй
ба берæ адæни хузæ æнцондæр кæнæн æй, удта минкъий
детальтæ хуарун дæр.
Гъ. Равзаретæ æнцондæр косæн уин ци хуарæнтæй æй, уони.
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56-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ай размæ цæй хузæ кодтан, гъуди ма æй
кæнетæ?
С. Уæлахези бæрæгбони, кæций фæббæрæг кæнунцæ 9
Маййи – Германий хæццæ тугъд банцайæн бони.
Гъ. Берæ æнзтæ рацудæй уæдæй ардæмæ, адæн ба æй
уæддæр бæрæг кæнунцæ, куд цитгиндæр бæрæгбон, уотæ!
Бæрæгбон «цæс-ти сугти хæццæ» фæууй.
Гъонбæлгæнæг сабийти байгъосун кæнуй «Уæлахези
Бæрæгбони» зармæ.
Гъ. Уотæ си цæмæ фæззæгъунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма Уæлахези Бæрæгбон куд фæббæрæг кæнунцæ?
С. Еци бон мæскуй сурх фæзи удта иннæ горæтти, фæууй
æфсæдтонти парадтæ. Мæн баба æ хæццæ райста нæ
горæти ци æфсæдтон парад адтæй, уомæ. Еци бон ма тугъди ветерантæн дæр фæййарфæ кæнунцæ. Радио æма син
телевизорæй тугъди рæстæги зартæ фæззарунцæ.
Гъ. Тохгæ ка кодта, уонæй ма абони ефстæгутæ æнцæ æгас.
Æма етæ дæр æнцæ незгун æма зæронд. Фал бæрæгбонмæ
ба сæ медальтæ æма ордентæ сæхебæл бакæнунцæ, уотемæй
парадмæ æрбацæунцæ, цæмæй сæ æмполконти хæццæ
фембæлонцæ. Еумæ циртдзæвæнтæбæл сурх дарийгун
деденгутæ ниввæрунцæ. Се ’мбæлтæй тугъди ка фесавдæй,
уони æримисунцæ. Тугъди ба хъæбæр æнæуагæ берæ
фессавдæй. Нæ бæсти еугур салдæтти циртдзвæнтæбæл
дæр еци бон адæн деденгутæ февæрунцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй зундгонд мемориалти
хузтæ Волгогради – «Родина – Мать», Мæскуй – «Поклонная гора» æма æнд.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ нæ зæрди æрæфтауæн, циуавæр
æфсæдтæ архайдтонцæ тугъди, нæ Бæстæ гъæуай гæнгæй?
С. Тугъди архайдтонцæ фестæгæфсæдтонтæ, танкисттæ,
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артиллеристтæ,
связисттæ,
летчиктæ,
моряктæ,
ракъетчиктæ, æсгаргутæ æма у.и.
Гъ. Армий бон цæмæй тохун уа, уой туххæй æй гъæуй
æнхус. Армийæн ка анхос кодта?
С. Сæ хъæппæлтæ син ка æхснадта, еци хъæппæлæхснæнгутæ;
хуæруйнаг син ка кодта, еци пъовæртæ; тугъди будурæй сæ
цæфтæй ка ракæнидæ, еци санитаркитæ; уæззау операцитæ
син ка кодта, еци хирургтæ; тохæндзаумæуттæ син ка ласта, еци шофертæ æма берæ æнд.
Гъ. Уонæй уæлдай ма, фæскъилдун (в тылу), æхсæвæйбонмæ заводти берæ адæн куста. Уони æхсæн адтæй
сувæллæнттæ æма силгоймæгтæ дæр. Ци цæттæ кодтонцæ?
С. Етæ кодтонцæ танкитæ, фæттæ, хуæдтæхгутæ æма сæ
фронтмæ æрвистонцæ.
Гъ. Горæттæ багъæуай кæнунмæ дæр æнхус кодтонцæ. Куд?
С. Горæтти алливарс окъоппитæ къахтонцæ, танкитæн
цæлхдортæ æвардтонцæ.
Гъ. Кæсайтæ, цæхæнттæ æнцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ тугъди рæстæг хузиститæ
æвдесуй.
Гъ. Гъе, уомæ гæсгæ, Бæрæгбон айдагъ тохгæ ка кодта,
уони нæ ’й, фал æгас хъиамæтгун адæни дæр. Сабийтæ,
куд гъуди кæнетæ, мах цæмæ фæууæлахез ан? Немуцæгтæ
дзæбæх цæттæ ку адтæнцæ тугъдмæ?
Сабийти дзуæппитæ. Рæстдзийнадæ фудракæндæбæл
фæууæлахез æй.
Гъ. Гъе хумæтæги уæлахез нæ адтæй, фал лæгигъæдгун
æма хъаурæгин адæни Устур Уæлахез, кæцитæ зин сахатти
багъæуай кодтонцæ сæ райгурæн зæнхæ.
С. А зæнхæбæл тæккæ устурдæр бæлах æй тугъд! Æма
уомæ гæсгæ, мах фæндуй сабур æма игъæлдзæг царди хузæ
искæнун. Æгас дуйней сабийти дæр фæндуй сабур цард
кæнун, зарун, кафун, гъазун æма ахур кæнун. Фæндуй сæ,
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цæмæй сæ хæстæгутæ еугурæйдæр дзæбæх æма æнæнез
уонцæ. Тугъд ба айдагъдæр сабийти гъæзтити байзадæй.
Гъ. Идарддæр хузæ кæнæн. Арæхсгай косетæ, цæбæл
дзурдтан, уой ма иронх кæнетæ. хузæ гæнгæй, сумах
гъæуамæ уæ сæртæ бæрзонд дарайтæ, уæ райгурæн бæстæ
æма æ адæнæй! Цæмæй уæмæ багъара адæни гъезæмæрттæ
æма салдæтти фескъуæлхт цъамар æзнаги хæццæ тугъди.
Цæмæй уæ хузти бавдесайтæ Уæлахез адæнæн ци æгæрон
цийнæдзийнадæ æрхаста, уой.
57–58-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Театр, кино»
Темæ: «Мультикти уарзон архайгутæ». Мультиктæмæ
бакасти бундормæ гæсгæ хузтæ кæнун.
Нисан: – Сабийти хæсчтæгдæр базонгæ кæнун кинематографий еу хъæппæреси хæццæ – мультиктæ аразуни мадзæлтти хæццæ. Радзубанди кæнун мультиктæ
аразæг адæни аллихузон дæснийæдти туххæй.
– Ирæзун кæнун æримисунадæ æма аллиæрдæмæти
гъудикæнунадæ.
– Исфæлдистади косæг адæни цæмæдесс æма вазуггин
дæснийæдтæ куд лæдæронцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Сабийтæн фадуат радтун, цæмæй балæдæронцæ
еумæйаг исфæлдистадон ихæслæвæрдбæл косгæй,
æмгуст куд агъаз æй, уой.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
1. Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Еу объектæн æ минкъий детальтæ æма хецæндзийнæдтæ
æвдесгæй, фенцондæр кæнун æ берæ хузтæ кæнуни архайд.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Хузæ хуаргæй цъæрна – цъæппити мадзалæй пайда кæнну.
Хуарæнти хузтæй бавдесун архайгутæ ци уавæри æнцæ,
уой.
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3. Композици.
Тъафæбæл мультикти уарзон архайгути устур хузтæ бавдесун.
Косæн фæрæзнитæ: хузгин фломастертæ.
Хузфинст: графикон-ханххузон, контури форми медæгæй
ба хурститæ.
Хузæкæнуни уагæ – архайгути ирд æма карзхарактерон
хузтæ.
Æрмæг
Æвдесунмæ: мультикти архайæг – бæгъатæрти хузтæ.
Гъазæнтæ – мультикти бæгъатæртæ: кæфхъундар Генæ, чебурашка æма у.и.
Иуарунмæ: гæгъæди А-3, 12 хузи фломастертæ.
Рагагъонмæ куст
Бакæсун уруссаг æма дигорон аргъæуттæбæл конд цалдæр
мультиккемæ. Сæ гъудитæ мультикти туххæй зæгъæнтæ.
57-аг ахури усми цуд
Гъ. Мах æрæги дзурдтан хузгæнгутæ сабийтæн аргъæуттæ
куд фæиллюстраци кæнунцæ. Уæхе зæрдæмæ ба фæццудæй,
аргъауæн уæхуæдтæ иллюстраци куд кодтайтæ, е?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Кинематограф ку æргъуди кодтонцæ, уæдæй фæстæмæ,
хузгонд аргъæуттæ аразун райдæдтонцæ. Аргъæутти архайгути бон æй æзмæлун, дзорун æма зарун. Куд хуннунцæ
уæхæн «æригасуæг» киунугутæ, кæцитæмæ телевизормæ
бакæсун æнгъезуй.
С. Мультиктæ.
Гъ. Æгас дуйней сувæллæнттæ дæр хъæбæр берæ уарзунцæ
мультиктæмæ кæсун! Мæнмæ уотæ кæсуй, цума сæ сумах
дæр берæ уарзетæ. Алкæмæн дæр уи, мультикти æхсæн ес,
фулдæр ке уарзуй уæхæнттæ. Зæгъайтæ сæ.
Сабийтæ дзорунцæ сæ уарзон мультиктæ æма мультикти
архайгути нæмттæ.
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Гъ. Фæндуй уæ кино куд фæййаразунцæ, уой базонун. Еске
уи æй зонуй?
С. Уони хузгæнгутæ фæххузтæ кæнунцæ.
Гъ. Раст айтæ. Цæмæй мультик рауайа, уой туххæй хузгæнæг
хъæбæр берæ хузтæ искæнуй. Цæмæй фигурæ æзмæлгæ
кæна, уой туххæй ба и берæ æнгæс хузтæ кæрæдземæй
гъæуамæ минкъий «æзмæлдæй» хецæн кæнонцæ. Уой
фæсте и хузтæ рæнгъæй райвæрунцæ æма син сæ хузтæ
пленкæмæ исессунцæ. Пленкæ тагъд æвдесгæй ба и хузтæ
цума æцæгæйдæр райгас унцæ, уотæ æзмæлун райдайунцæ.
Куд уинетæ, уотемæй мультик арæзт æй берæ кæрæдзей
æййевæг хузтæй.
Гъонбæлгæнæги бон ку уа, уæд син бавдесæд мультиккæй
хузиститæ (кадртæ).
Гъ. Раст зæгъгæй, хузгæнæги бон еунæгæй мультик исаразун нæ ’й. Мультик исаразунбæл аллихузон дæснийæдтæ
кæмæ ес, уæхæн адæнтæ фæккосуй. Куд гъуди кæнетæ, ка
ма фæккæнуй аци куст?
С. Финсæг. Фиццаг бал гъæуамæ финсæг аргъау ниффинса.
Гъ. Гъо. Е æргъуди кæнуй мультиккæн сюжет, удта ниффинсуй сценари. Хузгæнæг еугур хузтæ дæр ку искæнуй, уæд
син оператор пленкæмæ сæ хузтæ исесуй. Монтажгæнæг
ба хузиститæ, сюжетмæ гæсгæ, фæд-фæде æрæвæруй.
Мультиккæн ма минкъий цидæр нæ фагæ кæнуй. Ци ма
гъæуй, цæмæй исцæттæ уа?
С. Мультикки архайгутæ гъæуама дзоргæ кæнонцæ.
Гъ. Исдзорун кæнун æй гъæуй, зæгъетæ. Æма архайгути
аллихузон гъæлæсæй ка фæдздзоруй?
С. Актертæ. Етæ архайгути сæ гъæлæсти уагæй (фæлмæн,
зуст, ходæг) фæффæндзунцæ.
Гъ. Еске бон уи æй, уони рафæнзун?
Сабийтæ аллихузон гъæлæсти уагæй (бæзгин, ходæг,
цъæхснаг) æвзарунцæ сæ уарзон архайгути фæнзун.
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Гъ. Хъæбæр дзæбæх уин уайуй! Сумахæн æнгъезуй мультик исдзорун кæнуни барæ радтун!
Зæгъæн, мультик исистонцæ, актертæ архайгути бæсти
дзорунцæ, магнитофонбæл финсæг ба сæ лентъæбæл финсуй. Еузагъдæй, нæ аргъауи архайгутæ исдзурдтонцæ. Фал
ма мултикти заргæ дæр фæккæнунцæ, удта си музикæ дæр
фæууй. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, етæ дæр гъæунцæ?
С. Гъай-гъай, гъæунцæ! Зарти хæццæ игъæлдзæгдæр æй.
Гъ. Мадта ма нæ уæд гъæуй ...
С. Композитортæ, музиканттæ, заргутæ.
Гъ. Циуавæр зартæ уарзетæ? Циуавæр кинотæй æнцæ?
Райда-йетæ зарун, удта мах дæр уи хæццæ зардзинан.
Сабийтæ цалдæр зари ракæнуцæ.
Гъ. Уинетæ, сувæллæнтти кинобæл ци берæ куст ес, уой.
Еци æгас куститæн разамунд дæдтуй режиссер. Режиссер кинобæл косгутæн сæ тæккæ сæйрагдæр æй. Нур
базудтайтæ мультик куд фæккæнунцæ, уой. Мах бон
мультик искæнун нæ ’й, фал нæ уарзон архайгути хузтæ
ба искæндзинан! Фæндуй уæ? Мадта равзаретæ ке хузтæ
кæндзинайтæ, уони æма сæбæл райдайетæ косун.
Цалдæнгæ уин гæгъæдитæ иуарон, уæдмæ мин зæгъетæ,
аргъауи кæци рауæн уæ зæрдæмæ фæццудæй æма ке хузтæ
кæндзинайтæ?
Гæнæн ку уа, уæд сæ гъонбæлгæнæг фæййаразæд, цæмæй
сабийтæ уруссаг æма дигорон мультикти архайгути
хузтæ равзаронцæ.
Гъ. Алкедæр уи нуртæкки кæндзæнæй æ уарзон мультикки архайгути хузтæ. Ма архайетæ хузгæнгути хузти
хузæн кæнун. Мæнæ аргъаумæ иллюстрацитæ куд кодтан
нæхуæдтæ, уотæ архайетæ. Уæ уарзон архайгути хузтæ
гъæуамæ уæхе конд уонцæ, уæд си бавдесдзинайтæ куд
берæ сæ уарзетæ, уой дæр.
221

58-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, гъуди ма кæнетæ, айразмæ ахури усми цæй
хузтæ кодтан, уой?
С. Нæ уарзон мультикки!
Гъ. Нæуæгæй ци базудтайтæ? Ци багъуди кодтайтæ?
С. Мах базудтан ка æма куд фæккæннуцæ мультиктæ.
Гъ. Айразмæ ка фæццох кодта, уонæн æй радзорайтæ.
С. Фиццаг хузгæнæг хъæбæр берæ хузтæ искæнуй. Еугур хузтæ дæр удта пленкæмæ исесунцæ. Пленкæбæл
ист хузтæ тагъд бавдесонцæ æма цума архайгутæ цæугæ
фæккæнунцæ, уотæ фæззиннуй. Мультикти архайгути бæсти дзоргæ ба актертæ фæккæнунцæ. Гъеууотæ
исаразунцæ мультик.
Гъ. Раст радзурдтайтæ. Мах базудтан хузгонд мультиктæ
куд фæккæнунцæ, уой. Хузгонд мадзалæй уæлдай ма
мультиктæ киндзитæй (куклатæй) дæр фæккæнунцæ.
Зæгъæн, «Чебурашка æма крокодил Генæ». Зæгъайтæ, сумах ба ма циуавæртæ зонетæ.
Мультикти архайæг – гъазæн киндзити цалдæр хузи сæмæ
бавдесун, се ’хсæн Чебурашкæ æма крокодил Генæ дæр.
Гъ. Киндзити мультиктæ сæ цæмæ хонунцæ?
С. Уомæн æма мультикти архайгутæ æнцæ киндзитæ.
гъæйдæ, лæмбунæг сæмæ æркæсæн æма базонæн, уæхæн
мультиктæ куд исаразунцæ. Хузесæг киндзити сюжетон сценкити æрæвæруй æма син сæ хузтæ исесуй, удта сæ идарддæр
æнхуæрсгæй, алли хатт дæр, сæ хузтæ пленкæмæ есуй.
Гъонбæлгæнæг фæлмæн гъазæн райсуй æма ибæл киндзити
æзмæлд – цуд æвдесуй. Сабийтæй ба коруй, цæмæй киндзи
æзмæлдтитæ фæнзонцæ еститæ дзоргæй.
Гъ. Уинетæ, киндзи алли æзмæлдæй дæр æ зæрдиуагæ
куд феййевуй! Гъазæн къæбиси сæри æруагъд æнкъард
æвдесуй, æ фарсмæ æркъола ба – цæмæдесс, æ къæдзели
тилд ба – цийнæ.
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Гъазæн киндзæ лæугæ ке нæ кæнуй, фал цæугæ, уой
бавдесунмæ ин æ къæхтæ æма къохтæ куд ниввæрун гъæуй?
С. Æ къæхтæ æмраст ку уонцæ, уæд киндзæ лæугæ кæнуй.
Гъ. Цæмæй ин æ бад, цуд, лигъд бавдесæн, уой туххæй ци
гæнгæ æй?
Аци гъазти сабийтæ хуæздæр банкъарунцæ итигъдади
бæрцуæтти, удта фæййинунцæ бæрцуатон гъазæн киндзити цæугæй. Сабийтæ базонунцæ, цæсгони хæйтти минкъий
æнцъулд – æййивтитæ дæр аллихузон зæрдиуаги уавæртæ
ке февдесунцæ, уой.
Гъ. Сабийтæ, нур ба уæ цæсгони мимикæй равдесайтæ:
цийнæ, æнкъард, тæссаг, дессаг. Зонетæ!
Сабийтæ æвдесунцæ цæсгони мимикитæ.
Гъ. Мимики хæццæ куд æййевуй цæстæнгас, æрфгутæ æма
билти æвæрд?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уæ хузтæ уин иуарун æма сæ кæронмæ фæууотæ. Уæ
архайгути уодигъæдтæ хуарз бавдесетæ, мæнæ нуртæкки
цæбæл дзурдтан, уой гъуди кæнетæ. Хуарæнтæ цæмæн
гъæунцæ, уой ма иронх кæнетæ! Хуарæнти хузтæ куд
æвзаргæ æнцæ?
С. Хуарæнти фæрци бавдесун æнгъезуй уодигъæдæ æма
æнкъарæнтæ. Зæрдегин ка æй, удта тузмæг, уони бавдесун дæр си æнгъезуй. Хузти архайгути бон дзорун нæ ’й,
мæнæ мультикти куд дзорунцæ, удта фал син сæ зæгъуйнаг,
хуарæнти бон бавдесун æй.
Сабийтæ палитрæбæл хуарæнтæ æма фæлгъузтæ
равзарунцæ æма си сæ хузтæ зæрдиуагонæй хуарунцæ.
Гъ. Сабийтæ, мультик «Пластелинæй халон» хуннуй.
Еске уи æй фæййидта? Уотæ цæмæ хуннуй? Æ архайгутæ
хузгæндтитæ æнцæ æви гъазæн киндзитæ?
С. Уоми алцидæр хузгин пластелинæй конд æй.
Гъ. Еци дзæбæх æрмæгæй сумах дæр архайун зонетæ!
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С. Алци кæнун дæр си æнгъезуй! Лæг си искæнун æнгъезуй,
удта æй фехалæ æма си маргъ, хуæдтæхæг кенæ æндæр
ести искæнæ.
Гъ. Пластелини еци дессаг минеуæгæй испайда кодтонцæ
мультиктæгæнæг хузгæнгутæ. Хузгæнгутæ пластелинæй
хузтæ исаразтонцæ æма син
сæ хузтæ пленкæмæ
исистонцæ.Уотемæй рауадæй дессаги «пластелинæй»
конд мультик. Уинетæ, хузгæнгутæ сабийтæн дзæбæх
мультиктæ гæнгæй, ци берæ дессæгтæ æргъуди кæнунцæ.
Уони сугъзæрийнæ къохти фæрци, аргъæутти архайгутæ
дзоргæ дæр, цæугæ дæр æма заргæ дæр кæнунцæ. Экранбæл
æййевунцæ архайгутæ, уавæртæ, хуарæнтæ, гъæлæс æма
цæгъдтитæ!
С. Цума аргъæутти киунугæ райгас æй!
Гъ. Сабийтæ, сумах ацибон уæ уарзон мультикти архайгути хузтæ искодтайтæ. Берæ сæ цæмæ уарзетæ? Цæхæнттæ
æнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, мультиктæмæ кæсгæй худтайтæ, цæмæдесæй
кастайтæ архайгути цардмæ. Уæ зæрдæ сæбæл рустæй, уæ
къæхотæ истумбул кæниайтæ, фæндæ уæ адтæй, цæмæй æ
кæрон зæрдæмæдзæугæ уа. Базонун уæ фæффæндуй, уæ
уарзон архайгутæ идарддæр ци бауодзæнцæ, уой?
С. Гъо, хъæбæр нæ фæффæндуй! Нæуæй сæ ку фæййинæн,
уæд нин æхцæуæн фæууй!
Гъ. Гъе, уомæ гæсгæ, хузгæнгутæ идарддæр исаразунцæ,
сувæллæнтти зæрдæмæ фулдæр ка фæццудæй, еци мультикти. Сериалтæ уотемæй фæззиннууцæ. Раст зæгъгæй,
мультиктæ айдагъ ходæги туххæй конд нæ фæуунцæ.
Базонунмæ, сæ медæгæ берæ цидæртæ ес. Сæ бон сабийти
берæ цæбæлдæрти исахур кæнун æй. Зæгъæн цæбæл?
С. Етæ нæ ахур кæнунцæ: лимæн цæрунмæ, бæлахи бахауæг
æмбæлттæн фенхус кæнунмæ, зæрдæхæлар æма лæмбунæг
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унмæ, æрдзæ æма цæрæгойти уарзун, хуарздзийнадæ
кæнун.
59–60-аг ахури усмитæ
Еумæйаг темæ: «Æгас цо, сæрдæ»
Темæ: «Мах уарзæн сæрдæ». Еумæйаг (къуари) куст –
панно, раздæр конд хузтæй аппликацитæ.
Нисан: – Сæрди минеугутæ фæлхатун, æ символтæ (нисанеугутæ) ин рабæрæг кæнгæй.
Базонгæ кæнун «панно» æма «декоративон»
лæдæруйнæдти хæццæ.
– Ирæзун кæнун исфæлдистадон искурдийæдтæ царди
рауадзуни фæлтард, ассоциативон æма аллиæрдæмти
гъудикæнунадæ.
– Гъонбæл кæнун æмкосунадæ æма еумæйаг гъуддаги
ихæсгин унбæл.
Еумæйаг, исфæлдистадон кусти фæлтардбæл архайун.
Аййевадон-ахурадон ихæстæ:
Аййевадон фæлгонцади фæрæзнитæ.
Аллихузон объекти хузтæ кæнуни ихæслæвæрд (гæбæлоти,
мæргъти, хори æма æнд.) фулдæр кæнуй хузæ кæнуни
арæхсдзийнади фæлтард. Узорти декоративон конд син сæ
минеугутæ ирддæр æма тухгиндæр кæнуй.
2. Хуарæнти хузтæ зонунадæ.
Игъæлдзæгдзийнадæ æма æрдзи рæсугъддзийнадæ
бавдесунмæ пайдагонд цæуй ирд, зæлланг хуарæнти
хузтæй. Рæсугъд хурст детальтæ æма узорти хузбæл
æрæвæрд ба хуарæнти хузти фæввазуггиндæр кæнунцæ.
3. Композици.
1. Сæрди хецæн бæрæггæнæнти хузтæ декоративон
æгъдауæй фæррæсугъддæр кæнун.
2. Бавзарун хузгин цъæппитæ тъафæбæл æмхузон байуарун.
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Косæн фæрæзнитæ: гуашь кенæ ирд, æставд фломастертæ
(сабийтæ сæхуæдтæ равзарæнтæ).
2. Хузгин гæгъæдий аппликацитæ.
Хузфинст: графикон-узоргонд. Хузæкæнуни уагæ – сæрди
æмбурдгонд фæлгонц, темæмæ гæсгæ конд хузти æмбурд
еумæйаг композиций – фарсбæл панно.
Æрмæг
Æвдесунмæ: мæргътæ, биндзитæ æма деденгути хузтæ.
Хорсодзæн (лупæ). Предметти хузтæ æма æцæг предметтæ
декоративон æгъдауæй рæсугъд кондæй: хъумæцтæ,
тæбæгътæ, мебель, архитектурон азгъунститæ æма æнд.
Иуарунмæ: 1. Гæгъæди А-4, 12 хузи гуашь, палитрæ,
цъæпотæ (минкъий æма рæстæмбес), дони къос, кохтæ
сæрфæн. Ирд æма æставд 12 хузгин фломастери.
2. Устур хузгин гæгъæдий тъафæ кенæ хъæбæр гæгъæди,
кæрдæн, санс (клей).
59-аг ахури усми цуд
Гъ. Мæнæ бостæгæнагæ уалдзæг фæццæуй. Тагъд
ралæудзæй тæвдæ сæрдæ! Уой фæдбæл уæмæ ци
æнкъарæнтæ ес?
С. Хъæбæр имæ æнгъæлмæ кæсæн!
Гъ. Сæрди нæ ахури усмитæ рæвдауæндони фæууодзæнцæ.
Нæ хузтæй равдист исараздзинан. Æрауиндзинан сæ
фæрстæбæл, уæ ниййергутæмæ сæ бавдессинан, е ба
фæййинонцæ, куд рæсугъд хузæ кæнун райдæдтайтæ.
Сабийтæ, гъæйдæ пано дæр ма си искæнæн æма си нæ къуари уат исрæсугъд кæнæн! Пано æй фарс кæмæй исрæсугъд
кæнунцæ, уæхæн декоративон куст. Мæнмæ гæсгæ, темæ
зунд æй! Е æй ...
С. «Æрæгиауи сæрдæ», «Рæдау сæрдæ», «Мах уарзæн
сæрдæ!»
Гъ. Уой туххæй уи алкедæр, хецæн тъафæбæл сæрдæ ин
æ зæрди ка æфтауа, уæхæн хузæ искæнæд. Уой фæсте, еу226

гур хузтæ дæр ислух кæндзинан æма сæ устур гæгъæдибæл
банихассинан æма нæмæ рауайдзæй – пано сæрдигон
темæбæл. Мах æрæги дзурдтан, аллихузон дæснийæдтæ
кæмæ ес, еци адæн, еумæ косгæй, мультик куд исаразунцæ,
удта куд æхсидзгон æй æмгустгæнæг исфæлдистадон
коллектив. Мæнæ фæййиндзинан еумæ куд косетæ, уой!
Фæндуй уæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, дзурд «зумæг» ку фегъосетæ, уæд уæ зæрди
цитæ æрæфтуйуй?
С. Мет, къахцæнæгътæ æма у.и.
Ами анзи дууæ афоней нихмæвæрд хуарз фадуат дæдтуй
ассоциативон гъудикæнунади ирæзтæн.
Гъ. Æма дзурд «сæрдæ» ку фæззæгъæн, удта цæбæл
фæгъгъуди кæнетæ? Уæ зæрди ци æрбафтуйуй?
С. Хор. Тæвдæ. Денгиз. Велосипедбæл гъазун. Сæрди
алкæддæр хонхмæ мæ нанамæ фæццæун. Сæрди зайæгойтæ
дзæгæрæг ракæнунцæ, мæргътæ æма гæбæлотæ ратæхбатæх фæккæнунцæ æма у.и.
Гъ. Хузæ кæнунмæ уи ке зæрдæмæ ци цæуй, уой равзаретæ.
Панойæн нæ æнæмæнгæ багъæудзæнæй: устур, рæсугъд
хори хузæ ходгæй – сæрди нисан! Бæмпæги хузæн хæмпос
уорс мегътæ. Арвбæл тæхунцæ мæргътæ – зæрбатгутæ,
бæлæутæ, цæргæстæ. Æнгъезуй еуварс Сослани æндури
хузæ искæнун, цума æрæги къæвда рауардта æма донæй
бафсаста зайæгойти, цæмæй деденæг рафтауонцæ. Ке уи
фæндуй аллихузон рæсугъд деденгути хузæ искæнун? Сæ
хузæ син кодтан. Зæгъайтæ, циуавæр деденгутæ зонетæ?
(Кæсæ хестæр къуари 19 теми 43–44 ахури усмитæмæ)
Гъ. Берæ деденгутæ кæми фæууй, уоми æнæмæнгæ
фæззиннунцæ ...
С.
Минкъий
цæрæгойтæ:
гæбæлотæ,
туасæгтæ,
мудибиндзитæ.
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Гъ. Рæсугъд гæбæлоти хузтæ ци ка кæндзæй? Æма уи
талгъæр мудибиндзити хузтæ ба ка кæндзæй?
С. Мах кодтан æма зонæн минкъий цæрæгойти хузтæ
кæнун.
(Кæсæ хестæр къуари 24 теми, 53–54 ахури усмитæмæ)
С. Минкъий цæрæгойти хузтæ арæхсгай æма рæсугъд
гæнгæ æнцæ. Сæ къæхтæ, бецъотæ æма базурбæл дæр куд
зиннонцæ, уотæ.
Гъ. Гъæйдæ еу хатт ма син сæ хузтæмæ æркæсæн. Цæмæй
сæмæ лæмбунæгдæр æркæсæн, уой туххæй хорсодзæн
райсæн. Алке дæр уи æхецæн хузæ кæнунмæ темæ равзурста? Нур ба гæгъæдибæл, алкедæр æхе хузи хай арæхсгай
устур æма ирд искæнæд.
Аци ихæслæвæрд сабийти разæнгард кæнуй, декоративон
æгъдауæй, фæлуст хузтæ кæнунмæ. Хузти хецæн хæйттæ
гæнгæй, сæ еугур зонундзийнæдтæй пайда кæнунцæ æма
гъæуама сæ хузтæ рæсугъд рауайонцæ.
Гъ. Гуашæй ку косай, уæд си фиццаг еугур хузæ ниххуарун
дæр æнгъезуй. Хуарæн ку иссор уа, удта ибæл узортæ æма
хузгæндтитæ кæнун æнгъезуй. Рæсугъд узортæ кæнунмæ
нæ циуавæр цъæпо багъæудзæй.
С. Минкъий, листæг.
Гъ. Хузæ конд кæд фæцайтæ, уæд уæ хузтæ сор кæнунмæ
ниввæретæ. Иннæ ахури усми ба идарддæр панобæл косдзинан.
60-аг ахури усми цуд
Гъ. Сабийтæ, ай размæ ахури усми мах хузтæ кодтан сæрди
туххæй цидæриддæр дзурдтан, уони. Ацибон ба нæ хузтæ
ислух кæндзинан æма си еу, еумæйаг устур хузæ исараззинан. Е уодзæй нæ еумæйаг куст – фарсон пано. Уæ хузтæ куд
лæмбунæгдæр ралух кæнайтæ, уотæ рæсугъддæр уодзæй на
пано. Æз уин ирд хурст устур гæгъæди æрбахастон. Е нæ
кустæн æ фон – бундор уодзæй.
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Райсун æнгъезуй хузгин кенæ хъæбæр гæгъæди. Лухгонд
хузтæ берæ ку уонцæ, уæдта ватмæни гæгъæдитæ 2–3
багъæудзæй. Аци кусти хуарæнти хузтæ сæйрагдæр нæ
æнцæ. Арв кенæ кæрдæг цъæх ку нæ уонцæ, уæддæр неци
кæнуй. Ами сæйрагдæр æй, цæмæй хузтæ фонбæл дзæбæх
бæрæг уонцæ æма рæсугъд федауонцæ.
Гъ. Нихасуни размæ хузтæ рæсугъд æрæвæрун гъæуй.
Сæрæй циуавæр хузтæ æвæрæн?
С. Гæгъæдий тæккæ сæрæй ниввæрун гъæуй хори
фæлмæнходгæ хузæ. Цума хуæнхти сæрмæ æй, уотæ.
Гъ. Хуæд сæрмæ нæ, фал минкъий еуварсдæр ку уа, уæд
æвæдзи рæсугъддæр уодзæй. Æ алливарс ба ин ци?
С. Уорс хæмпос мегътæ æма мæргътæ. Цъеутæ бæрзонд
мегъти æхсæн уарзунцæ тæхун.
Гъ. Цъеути æнгъезуй хорбæл тумбул зилдæй æрæвæрун.
Гæгъæдий бунгкаг хайбæл ба ци уодзæй?
С. Бунæй уодзæй деденгути татха. Деденгутæбæл
баддзæнцæ мудибиндзитæ, сæ сæрмæ ба гæбæлотæ ратæхбатæх кæндзæнæнцæ.
Гъ. Деденгутæн сæ устурдæртæ астæуæй æвæргæ æнцæ,
минкъийтæ ба – кæрæнтти. Æнгъезуй сæ тумбул зилдæй
кенæ къæлæт æвæрд дæр. Уæ зæрдæмæ куд цæуй, уотæ сæ
æрæвæретæ. Фæййинайтæ, еугур лухгонд хузтæ дæр си
бацудæнцæ. Уæгъдæ бунат си нæбал ес? Цалинмæ хузтæ
нæма æнцæ, уæдмæ ма син æнгъезуй сæ бунæттæ раййевун.
Гъонбæлгæнæг сабийти хæццæ, лухгонд хузтæ, гæгъæдибæл
æвæруй, багъæуаги ба син æндæр рауæн дæр бунаттæ иссеруй. Атемæй сабийтæ уинунцæ гæгъæдибæл лухгонд хузти æвæрдтити вариæнттæ æма си хуæздæр равзарун сæ
бон æй.
Гъ. Нур ба еугур лухгонд хузтæ дæр кезугай нихасæн.
Санс (клей) сæбæл минкъий кæнгæй, е ба сæ кæрæнттæй
ма рагъара. Санси гъæстæ лухгонд хузтæ гæгъæдибæл
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æлхъивдæй еу минкъий рæстæг бадарун гъæуй. Сæрæй
сæбæл æнгъезуй ести уæззау æрæвæрун, зæгъæн, киунугæ.
Сабийтæ, мах ауæхæн куст кодтан. (Кæсæ кæстæр къуари
9 теми 18 ахури усмæмæ).
Гъ. Гæгъæдибæл ести нихасгæй æй ку æрæвæрæн, удта æй
ку банихасæн кенæ ку бахуйæн, уæд еци куст куд хуннуй?
С. Апликаци.
Гъ. Гъо, уæхæн мадзалæй куст хуннуй «апликаци». Апликаци фæккæнунцæ гæгъæдийæй, хъæбæр гæгъæдийæй
кенæ хъумацæй. Хъумацæй апликаци гæнгæй æй нихасгæ
нæ фæккæнунцæ, фал хуйгæ. Нæ декоративон пано арæзт
фæцан! Хъæбæр рæсугъд рауадæй! Уæ зæрдæмæ цæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æз уотæ гъуди кæнун, цума дзурд «декоративон» уотæ
дзæбæх нæ зонетæ. Гъæйдæ хуæздæр æй базонæн. Дзурд
«декор» бæрæг кæнуй «рæсугъд кæнун». Адæн аразунцæ
мебель, хæдзари дзаумæуттæ, аразунцæ хæдзæрттæ, удта сæ
исрæсугъд кæнунцæ. Зæгъæн, уæллаггурæ бахуйунцæ, удта
æй алдæнбидтитæ æма апликацитæй исрæсугъд кæнунцæ.
Лигъз хъумац ба хузтæй исрæсугъд кæнунцæ. Мебель –
зурнæй зилд хæйттæй. Хæдзæрттæ – скульптуритæ æма
аркитæй. Къæбеци дзаумæуттæ. Куд фæррæсугъд кæнунцæ,
уой ба зонæн?
С. Узортæ æма орнаменттæй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй рæсугъд гонд хъумац, хъæппæлтæ,
хæдзари æма къæбеци дзаумæуттæ. Аци рæсугъдгонд
дзаумæутти æхсæн, гъæуамæ националон декор дæр уа.
Гъ. Нур ба панойæн нæ уати фæрстæбæл дзæбæх бунат
равзарæн æма æй уоми æрауиндзæн.
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