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Аци методикон æнхуси киунугæбæл бакустонцæ ЦИППИ
ЮНЕСКО-и 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.
Автори къуар сæ зæрдæ дарунцæ æма корунцæ, цæмæй
аци методикон æнхуси киунуги туххæн уæ феппайуйнæгтæ æма
фæндæнттæ æрбарветайтæ мæнæ ауæхæн адресбæл:
362003, РЦИ-Алани, Дзæуæгигъæу, К. Маркси гъ., 36 х.,
Цæгат-Иристони Паддзахадон педагогон институт, ЮНЕСКО-и
кафедрæ.
Телефон: (8672) 53-89-73
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Кæстæр къуари ахури пълан

№0

1
2
3
4
5
6
7

Ахури усмæ
Математики хæццæ
базонгæ кæнун
Дигоронау дзоруни
ирæзунадæ
Уруссагау дзоруни
ирæзунадæ
Алфанбулай дуйней
хæццæ базонгæ кæнун
Физкультурæ
Музыкалон аййевадæ
Сорæтгæнæн аййевадæ

Вариант
Дигорон
æвзагбæл
(ахур.⁄къуæр.)

Вариант
Уруссаг
æвзагбæл
(ахур.⁄къуæр.)

1

1

1

3

2

1

1

1

2
2
1
Æдеугур 10

4

2
2
1
11

Кæстæр къуари ахурти тематикæ
Рухæни 15 бонæй – 30 уæнгæ			
Кæфти мæйи 1 бонæй – 7 уæнгæ		
Кæфти мæйи 8 бонæй – Геуæргобай
мæйи 5 бонмæ					
Геуæргобай 6 бонæй – 13 уæнгæ		
Геуæргобай 14 бонæй – 30 уæнгæ		
Цæппорсей 1 бонæй – 8 уæнгæ		
Цæппорсей 9 бонæй – Æнсури 15 бонмæ
Æнсури мæйи 16 бонæй – 30 уæнгæ		
						
Комахсæни 1 бонæй – 14 уæнгæ		
Комахсæни 15 бонæй – 28 уæнгæ		
						
Кæрдæгæзмæлæни 1 бонæй – 8 уæнгæ		
Кæрдæгæзмæлæни 9 бонæй – 16 уæнгæ
Кæрдæгæзмæлæни 17 бонæй – 24 уæнгæ
Кæрдæгæзмæлæни 25 бонæй – Хумидайæни
25 бонмæ					
Ханси мæйи 10 бонæй – Амистоли 1 бонмæ

Мæ бийнонтæ
Мæ рæвдауæндонæ
Фæззæг
Мæ бæстихай
Æз æма мæ бауæр
Мæ гъазæнтæ
Зумæг
Хуæруйнаг
æма тæбæгътæ
Дарæс
Мебель
(Хæдзари дзаумæуттæ)
Мади бон (бæрæгбон)
Дæснийæдти дуйне
Транспорт
Уалдзæг
Сæрдæ

Бæнттæ зæрдиаргъæвæй (ориентирæн) лæвæрд æнцæ æма уомæ гæсгæ,
темитæ иуаргæй гъуди кæнун гъæуй мæйтæн сæ къалендарон бонтæ.
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В.Ю. Шашлова

АЛФАНБУЛАЙ ДУЙНЕ БАЗОНУН

ПЕРСПЕКТИВОН ПЪЛАН
Кæстæр къуарæн (3-4 анздзуд) перспективон-тематикон пълан
алфанбулай дуйне базонунмæ

Кæфти мæйæ – октябрь

Рухæн – сентябрь

Мæйæ

Темæ

Программон медес

Мæ
бийнонтæ

2

Мæ рæвдауæндонæ

1

Фæззæг

3

Фæззæг

1
1

• Мæ бийнонтæ (мадæ, фидæ, нана, баба,
æнсувæртæ æма хуæртæ).
• Хæдзари бийнонти еумæйаг гъуддæгтæ (мадæ
хуæруйнаг кæнуй, æхснуй, фидæ ба къела
цалцæг кæнуй æма у.и.).
• Хеуæнтти уарзун æма сæбæл цийнæ кæнун.
• Цæрæгойти бийнонтæ.
• Фæлтæрмæ: сабий – гъонбæл, къæбис – куй
æма у.и.
• Рæвдауæндонæ базонун (музыкалон зал,
цæлгæнæн, дохтури кабинет, спортивон зал,
хъæпбæлтææхснæн уат, къуари уат)
• Анзи афони ном. Бонигъæдæ æма
уæледарæси бастдзийнадæ. Фæззæги
бæрæггæнæнтæ: къæвдатæ, сатæг. Афон
æййивдттæ æрдзи медæгæ:
- сифтæ бортæ æма сурхитæ кæнунцæ, хаунцæ
зæнхæмæ;
- сифæзгъæлд;
- мæргътæ гъар бæстæмæ тæхунцæ;
- цæрæгойтæ сæхе зумæгмæ цæттæ кæнунцæ
(гъæддæгтæ æма хæдзайронтæ);
- адæн хумтæ æма рæзбунти халсартæ æма
рæзæ æмбурд кæнунцæ.
• Зонун дæ гъæуи, цæугæдон æма гъæунги
нæмттæ.
• Гъæу æма райгурæн бæсти уарзунадæ.
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Геуæргоба – ноябрь
Цæппорсе – декабрь

Æз æма мæ
бауæр

2

Мæ
гъазæнтæ

1

Зумæг

3

• Бауæри хæйттæ: сæр, гурæ, къохтæ, къæхтæ,
æнгулдзитæ.
• Цæмæн гъæунцæ цæститæ, гъостæ, фий,
гъæлæс. Лæдæруйнадæ «цæсгон».
• Æ æстæги хатт æнкъарун.
- кизгæ æви биццеу;
- биццеу æма кизги хецæндзийнæдти ми-
неугутæ.
• Æ гъонбæлгæндæ æнкъарун (сабий – кари
лæг).
• Тукан «гъазæнтæ»:
- циуавæр æрмæгæй конд æнцæ гъазæнтæ;
- исбæлвурд син кæнун сæ хузæ, формæ æма
асæ.
• Гъазæнтæмæ ауæрдон цæстæ дарун.
• Ази афони ном.
• Бонигъæдæ æма уæледарæси бастдзийнадæ.
• Зумæги минеугутæ: уазал, ехæн.
• Афонон æййивдтитæ æрдзи медæгæ:
- мет, метитъæфилтæ, метуард;
- зумæгеуатгæнæг мæргътæ.
• Зумæгон гъæзтитæ æма ефхæрститæ (цонæгъ
æма къахдзонæгътæбæл гурун, Метин лæгтæ
аразун).
• Нæуæг анз зумæги мет ку фæууй, уæд ке
фæббæрæг кæнунцæ, уой лæдæрунадæ.
• Елкæ – бæрæгбони сæйрагдæр æма рæсугъд-
дæр фæлуст.
• Нæуæг анзи Метин Баба лæвæрттæ кæнунмæ
æрбацæуй.
• Гъæддаг цæрæгойти бæлвурдгæнæн ми-
неугутæ:
- цæрæгойти «уæледарæс»;
- сæ бауæри хæйтти нæмттæ;
- адæймаги хæццæ рабаргæй;
- цæрæгойтæ зумæги ци фæххуæрунцæ.
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Кæрдæгæзмæлæн – март

Комахсæн – февраль

Æнсур – январь

1
Цæлгæнæни
дзаумæуттæ

1

Хъæпбæлтæ

2

Мади бон

1

Дæснийæдти дуйне

1

Транспорт

1

• Еумæгонд дзурд «цæлгæнæни дзаумæуттæ».
• Цаййи æма къæбеци дзаумæуттæ.
• Цæлгæнæн æма хуæрæндони дзаумæуттæй
раст пайда кæнун.
• Еумæгонд дзурд «хуæруйнæгтæ» æви хуæрдæ.
• Фунх, сорвунх æма хом хуæруйнаг.
• Хуæруйнаг кæнуни мадзал.
• Хуæруйнаг раст кайун (хуæрун).
• Еумæгонд дзурд «хъæпбæлтæ», «сæри
дарæстæ», «къахи дарæс».
• Кизгуттæ æма биццеути къахи дарæс.
• Ци æй уæледарæси æведауцæ æма е ’сраст
кæнун.
• Уæледарæси æрфинст (уинд, нисанеуæг, хузæ
æма у.и.)
• Гъазунмæ цæугæй хъæпбæлтæ кæнун.
• Лæдæрунадæ мебели туххæй: мебели ном,
мебели нисанеуæг.
• Мебели рабарст (игъаугидæр (хецæндзийнадæ)
æма æнгæсадæ) аллихузон минеугутæмæ
гæсгæ.
• Мебели сæйрагдæр хæйттæ (къæхтæ, бадæн,
фæсонтæ уадзæн æма у.и.).
• Зæрдæхæлар, ауодæг æма фæлмæнзæрдæ
мади сорæти равзурст.
• Мадæ æма нана … тæккæ хеондæр æма
хæстæгдæр æнцæ æма сæ гъæуй уарзун, уæдта
анхос æма кадæ кæнун.
• Гъонбæлти хъиамæт (хуæруйнаггæнæг,
дохтур).
- хъиамæти нисанеуæг;
- кусти процесс (нисæнттæ, косæн
дзаумæуттæ,æнхæсткæнуйнаг архайдтитæ);
- устуртæн равгæмæ гæсгæ фенхус кæнун
• Транспортон фæрæзнити нæмттæ (машийнæ,
автобус æма у.и.). Сæ нисанеуæг.
• Рæуæг æма уæзласæн машинтти рабарст
(циуавæр хæйттæй конд æнцæ, сæ нисанеуæг
æма у.и.).
• Транспорти классификаци æ рауайæнтæмæ
гæсгæ (зæнхбæл, уæлдæфи, дони).
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Хумидайæн – апрель
Ханси мæйæ – май

Уалдзæг

3

Нæ
фалдзос
дуйне

1

Культури
рахаст

1

Сæрдæ

1

• Уалдзæги бæрæггæнæнтæ.
• Анзи афæнтти рабарст уалдзæги хæццæ.
• Уæледарæс æма уалдзигон бонигъæди
бастдзийнадæ (адæн сæ зуймон гъар
хъæпбæлтæ æййевунцæ рæуæгдæртæй).
• Гъæддаг æма хæдзайрон цæрæгойтæ,
мæргътæ æма сæ бæдæлттæ.
• Мæргъти æртахт æма сæ хуæруйнаг.
• Уалдзæги садзæнтæ (гъæдиндзæ зæнхи
садзун).
• Алфанбулай дуйней туххæй зонундзийнæдтæ
баеу кæнун:
– уодæгас æрдзи (мæргътæ, листæг
цæрæгойтæ, зайæгойтæ);
– æнæуод æрдзи (хор, къæвда, дор æма у.и.);
– æрмарæзт дуйне (хæдзæрттæ, транспорт,
гъазæнтæ æма у.и.).
• Лæдæруйнадæ «ездон дзурдтæ».
• Дзубанди кæнгæй, еци дзурдтæй пайда
кæнун.
• Æмбæлттæ æма хестæгутæмæ хуарз цæстæй
кæсун.
• Сæрди бæрæггæнæнтæ.
• Анзи иннæ афæнтти хæццæ рабарст.
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1-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мæ бийнонтæ» (1-аг хай)
Нисан: – Сувæллæнтти ахур кæнун, цæмæй зононцæ сæ хæдзарæггæгти
номгай; æ карæмæ гæсгæ си ка циуавæр бунат ахæссуй бийнонти
царди. Цæрæгойтæ дæр адæни хузæн бийнонтæгай ке цæрунцæ,
уой син балæдæрун кæнун.
– Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунади бундур,
лæмбунæгадæ æма модельтæ кæнуни арæхстдзийнæдтæ.
– Сувæллæнттæн балæдæрун кæнун гъæуй, цæмæй хæдзари
бийнонтæ кæрæдзебæл баст уонцæ, кæрæдзей уарзонцæ æма
багъæуаги сæ еу иннемæн æнхус кæна.
Рагагъонмæ куст: аргъау «Æртæ арсей» хæццæ базонгæ кæнун
сувæллæнтти. Ниййергути дзубанди сæ сувæллæнтти хæццæ
бийнонти хузиститæмæ кæсгæй.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: бæлæстæ, нæзитæ, хæдзарæ æма æрсити хузтæ, 2 устур
гæгъæдий (ватмæнтæ) хузæ кæнунмæ æма хузтæ уадзимистæ
«Бийнонтæ» – мæ гæсгæ.
Иуарунмæ: сувæллæнтти хузиститæ сæ хæстæгути хæццæ.

Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг (ГЪ.) Аргъæуттæ уарзетæ?
Сувæллæнттæ (С.) Гъо.
Гъ. Нуртæккæ мах еумæ гъæуама базонæн, аци аргъау ке туххæй æй.
Ракæсайтæ, атæ ци æнцæ?
С. Бæлæстæ, нæзитæ.
Гъ. Райсетæ сæ æма сæ горцъебæл æрæвæретæ.
Алли сувæллон дæр райсуй гæгъæдийæй конд бæласæ æма ’й горцъебæл
æрæвæруй.
Гъ. Ци нæмæ рауадæй?
С. Берæ бæлæстæ, гъæдæ.
Гъонбæлгæнæг горцъебæл бæлæсти астæу æрæвæруй гæгъæдийæй
конд хæдзарæ.
Гъ. А ци æй?
13

С. Хæдзарæ.
Гъ. Кæми æй хæдзарæ?
С. Гъæди.
Гъ. Аци хæдзари, сумахмæ гæсгæ, ка цæруй?
Сувæллæнттæ аллихузи дзуæппитæ дæдтунцæ.
Гъ. Хæдзари дуæрттæ æхгæд æнцæ æма нæ бон нæй базонун, ка си
цæруй, уой. Гъæйдæ, байгон ин кæнæн æ дуæрттæ.
Æнгулдзити гимнастикæ: «Къума»
Дуарбæл ауигъд æй къума,
Ка йæй ниууагъта, цума?
Игон кæнун нин нурма
Нæма комуй е, нæма.
Рацавтан си къæдзæ зæгæл,
Бахуастан æй тæрвазæбæл,
Дууердæмæ ’й ратилдтан,
Дæгъæлæй йæй фæззилдтан,
Игонæй йæй фæууидтан.

Æнгулдзитæ «къумаæхгæд»
æркодтонцæ. Уой фæсте ба
стъол хуайунцæ «къумайæй».
Аллихузи æзмæлдтитæ
кæнунцæ, равдистонцæ сæ
армитъæпæнтæ.

Гъ. Мах байгон кодтан дуар. Кæсайтæ, ка разиндтæй?
Гъонбæлгæнæг горцъебæл æрæвæруй, гæгъæдийæй арæзт, æртæ
æрсей гурисконди.
Гъ. Сувæллæнттæ, атæ ка ’нцæ?
С. Æрситæ.
Гъ. Фидæ-арс, мадæ-арс æма сæ хъæболæ. Атæ æнцæ бийнонтæ.
Фидæ-арс цæхæн æй?
С. Устур.
Гъ. Бавдесайтæ, цæййасæ æй, уæдта куд цæуй, уой.
Сувæллæнттæ сæ къохтæй æвдесунцæ, цæййасæ æй фидæ–арс,
уæдта фæнзунцæ, куд цæуй, уой. Фидæ-арси фæсте ба ма сабийтæ
фæнзунцæ мадæ-арс æма хъæболи дæр.
Гъазт «Арси æрдози»
Гъ. Фæззæги æнгъездзæй гъæдæмæ фæццæун къозотæ æма
гагарæзæмæ. Æрситæ дæр берæ уарзунцæ къозотæ æма гагарæзæ.
Нуртæккæ мах гъаздзинан арси хæццæ. Ке уи фæндуй арс ун? (Алан)
Арси хузæн богъ-богъ кæнун ба зонис?
А. Гъо. Зонун.
Гъ.Зæгъæн, мæнæ нин къела гагати къотæр æй. Дæхе къотæри
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баримæхсæ.
Гъонбæлгæнæг кæсуй æмдзæвгæ, сувæллæнттæ ба сабургай «арсмæ»
æрбацæунцæ.
Арси хъæболæн е ’рдози
Тонун къозотæ мæ бози.
Æ нинæгътæн арс тæрсуй, –
Уони дæр, дан, мин хæссуй.
Мæстгунæй мæмæ кæсуй,
Нигъгъур-гъур мæбæл кæнуй…
Куддæр сувæллæнттæ «арси» размæ бахъæрттæнцæ, уотæ сæбæл
«арс» ниббогъ–богъ кодта æма сувæллæнттæ фæйнердæмæ
ралигъдæнцæ.
Гъ. Цæмæн богъ–богъ кæнуй арс?
С. Æ нинæгъти гъæуай кæнуй.
Гъ. Цæмæн гъæуай кæнуй арс æ нинæгъти?
С. Æ бийнонти берæ уарзуй, уонæн сæ ауæрдуй.
Гъ. Ци дзæбæх бийнонтæ æнцæ æрситæ! Сумахмæ гæсгæ ма гъæуама
хæдзари ка цæра?
С. Тикис, робас, куй æма у.и.
Гъ. Уонæн ба бæдæлттæ фæууй?
С. Гъо.
Гъ. Мадта, æвæдзи, уонæн дæр бийнонтæ ес.
Гъомбæлгæнæг кæсуй А. Ахундовай æмдзæвгæ «Бийнонтæ» æма
æвдесуй, æмдзæвги медеси хæццæ баст ка æй, уæхæн хузтæ.
Дууæ даргъ къелай – къæсæрмæ,
Уонæбæл ба бонизæрмæ
Дууæ бийнонти бадунцæ,
Уолæфунцæ ’ма зарунцæ.
Сæ еу бийнонтæ – Дириси,
Иннæ бийнонтæ – тикиси.
Диристи фурт– «фуригъолæ»,
Тикистæн ба – цъæх бæдолæ.
Сæ дзæбæх бадт ку фæуунцæ,
Уæд къелатæй исистунцæ,
Еумæ медæмæ цæунцæ,
Еу бийнонтæй ку цæрунцæ.
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Гъ. Мадта тикисæн дæр ес бийнонтæ, уæдта Дирисæн дæр. Сумахæн
ба ес бийнонтæ?
С. Гъо.
Гъ. Кети хæццæ цæретæ хæдзари?
Сувæллæнттæ сæ бийнонтæ нимайунцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ дзоруй, цæмæй хузиститæмæ гæсгæ
радзоронцæ сæ бийнонти туххæй. Балæдæрун син кодта, еуетæн
устур бийнонтæ ке фæууй, иннетæн ба–минкъий.
Гъонбæлгæнæг ма дзоруй, бийнонти иуæнгтæ кæрæдзей ке
фæууарзунцæ, уой: сувæллæнттæ–мади, фиди, нанай æма бабай.
Баба, нана, фидæ æма мадæ ба уарзунцæ сувæллæнтти – сумах.
Ахури байдауæн
Гъ. Куд уæмæ кæсуй, махæн ба еумæ хуарз æй ами – рæвдауæндони?
С. Гъо.
Гъ. Лимæнæй цæрæн?
С. Гъо.
Гъ. Равдесайтæ, кæрæдзей куд уарзетæ.
Сувæллæнттæ кæрæдзей хъуритæ кæнунцæ.
Гъ. Цæмæй нæ еугурей бийнонтæ дæр кæрæдзей хуæздæр
базононцæ, уой туххæй нæ бийнонти хузиститæ еу устур ватмæн
гæгъæдибæл ниннихасæн.
Сувæллæнттæ сæ бийнонти къартæ (хузиститæ) нихасунцæ
гæгъæдибæл.
Гъ. Рауадæй нæмæ нæ къуари еумæйаг устур бийнонтæ.

2-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мæ бийнонтæ» (2–аг хай)
Нисан: – Базонгæ кæнун сувæллæнтти хумæтæги еугæйттæ,
æнкъæйттæ (дугæйттæ) æма берæ – хæрхи хæццæ.
– Идарддæр сувæллæнтти зонгæ кæнун цæрæгойтæ æма уони
бæдæлтти царди уаги хæццæ.
– Хуæздæр балæдæрун кæнун дзурд «бийнонтæ» -н æ медес
æма æ нисанеуæг.
– Ирæзун кæнун логикон гъудикæнуни бундор æримисунадæ.
Сувæллæнтти ахур кæнун, кæсгæ æрмæгмæ игъосгæй, еске
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фæлгонц – сорæти сæхе уинун, сæ цæсгони æнгас æма иуæнгти
змæлдæй ба æй æвдесун куд зононцæ, уотæ.
– Гъонбæл кæнун сабийти, цæмæй сæ бийнонтæмæ хуарз
зæрдæ даронцæ. Цæрæгойти цардмæ ба цæмæдес куд уонцæ
æма сæбæл куд уодонцæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: устур гæгъæдибæл нихæст хузиститæ (1-аг ахури
усмæй). Хæдзари дзаумæутти хузтæ æма бийнонти къартæ
хецæнтæй,æмдзæвгæ «Уодун»-мæ конд хузтæ. Цуппар
аллихузон хурст гæгъæдий тумбул лухгондæй (d =30 см).
Иуарунмæ: æнкъæйтти хузтæ: цæрæгой æма æ бæдолæ, лæг æма
сувæллон, нæлгоймаг æма биццеу, силгоймаг æма кизгæ.
Ахури цуд
Гъ. Равдесайтæ уе ’нгулдзитæ. Æз кæсуйнæг æрмæг аргъаудзæнæн,
сумах ба уе ’нгулдзитæ тасун кæнтæ кезугай.
Æнгулдзити гимнастикæ «Мæ бийнонтæ»

А – баба йæй,
А – нана,
А– дада йæй,
А – æна,
Мæ бæдолæ – мæнæ а,
Мæ бийнонтæ ба –мæна!

Устур æнгулдзæй райдайгæй,
гъæуй къæдзæ кæнун
æнгулдзитæ.
«Мæ бийнонтæ ба − мæна!» ку
зæгъа
гъомбæлгæнæг, уæд дуккаг
къохæй æрхуæцун гъæуй
тумбулкъохбæл.

Гъ. Сувæллæнттæ, бийнонтæ ба ка ’нцæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Бийнонтæ æнцæ хестæртæ æма кæстæртæ; етæ еумæ цæрунцæ,
кæрæдзей уарзунцæ, архайунцæ, цæмæй еугуремæн дæр хуарз уа.
Махæн ба еумæ дзæбæх æй?
С. Гъо.
Гъ. Гъæйдæ, нæ къартæмæ æркæсæн. Еугурæй дæр ци рæсугъд айтæ!
Уæ фæрстæмæ ба катæ лæууй?
Сувæллæнттæ нимайунцæ.
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Сувæллæнтти гъазт «Бийнонтæ»
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæмæ æвдесуй дзæбокæ, къостæ æма
хæлтти хузтæ хецæнтæй. Уæдта баба, нана, мадæ æма фиди
къартæ. Гъонбæлгæнæг æрæвæруй цуппар хурст тумбул гæгъæдий.
Гæгъæдити астæу ба ниввæруй нанай, бабай, фидæ æма мади
къартæ. Уой фæсте ба сувæллæнттæн æвæрун кæнуй алли гæгъæдий
рази дæр, бийнонтæй ка ци куст фæккæнуй, уомæ гæсгæ æ косæн
дзаумæуттæ: дзæбокæ, къостæ, хæлттæ…
Гъонбæлгæнæг сувæлллæнтти æргон æздахуй, хестæртæ
косгæ-косгæй кæрæдземæн ке фенхус кæнунцæ, уомæ.
Сувæллæнтти бон ку нæ фæууй сæ кусти ихæс æнхæст кæнун, уæд
син гъонбæлгæнæг æнхус кæнуй.
Гъ. Сумах дæр, ку исустур уайтæ, уæд берæ цæбæлдæрти исахур
уодзинайтæ æма кусти медæгæ кæрæдземæн æнхус кæндзинайтæ,
хеуæнттæбæл ба –уоддзинайтæ. Кæбæл уоддзинайтæ сумах ба
устурæй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ : мамæбæл, папæбæл, нанабæл, бабабæл.
Гъ. Цæрæгойтæ дæр уодунцæ сæ бийнонтæбæл, сæ бæдæлттæн
амонунцæ хуæрун, ледзун, гæпп кæнун, римæхсун æма хе гъæуай
кæнун.
Æмдзæвгæ «Уодун»
Гъонбæлгæнæг кæсуй æмдзæвгæ æма æвдесуй уомæ конд хузтæ.
Фудаг тикистæ уасунцæ,
Римæхсæнгæтти гъазунцæ.
Мадæ-тикис æнцад бадтæй,
Фæггæпп кодта æ бунатæй.
Æ бæдæлтти хуарз зудта,
Гъæзтитæ син амудта.
Сæ разæй къозо скæнунцæ,
Тумбул мистæ ’й æнгъæлунцæ,
Сæхе ибæл ниццæвунцæ,
Уæлæмæ йæй исгæлдзунцæ,
Расинледзуй, ахæссунцæ ’й,
Расорунцæ ’й, никъкъуæрунцæ.
Къумæй ба тикис кæсуй,
Æрхицæ сæмæ кæнуй,
Фал æ мадæ æ рази ’й,
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Нæ си æндеуй гъазун,
Раст надбæл æй аразуй.
И дзæбæх къæбис-бæдоли,
Хæмпæлгъос фæлмæн хъæболи
Æгъдаубæл кæнуй ахур –
Куд нæбал кæна гъур–гъур,
Куд нæ уа æ раз цъумур,
Цæлæ ин уа, хурхæ уа, –
Кæдзос къосæй куд хуæра.
Гъ. Куд уодунцæ сæ бæдæлттæбæл тикис æма куй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæмæ æвдесуй цæрæгойтæн сæхе æма сæ
бæдæлтти хузтæ.
Гъ. А ка æй?
С. Тикиси бæдолæ.
Гъ. Цæхæн æй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Минкъий æй, æви устур?
С. Минкъий.
Гъ. Минкъий тикис ку исирæза, уæд цæхæн уодзæй?
С. Устур.
Гъ. Иссерайтæ хузти ’хсæн устур тикис.
Гъонбæлгæнæг тикис æма тикиси бæдоли хузтæ кæрæдзей фарсмæ
æрæвæруй. Сувæллæнттæ дæр уомæ гæсгæ кæрæдзей фарсмæ
æнкъайгай æвæрунцæ: куй æма къæбис; сæгъæ æма дæркъæ; карк
æма цъеу; лæг æма фурт; силгоймаг æма кизги хузтæ æма къартæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Сумах ку райрæзайтæ, уæд цæхæнттæ уодзинайтæ?
С. Устуртæ.
Гъ. Устуртæн ба фæууй бийнонтæ. Сумахæн дæр уодзæнæй
бийнонтæ.

3-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Рæвдауæндонæ»
Нисан: – Сувæллæнттæн рæвдауæндони бунæттæ байамонун.
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Амонун, цæмæй авæртти итигъдадон æвæрдмæ гæсгæ сæ уат
æнцонæй еронцæ,уæдта уæтти устур дзаумæутти æвæрдмæ гæсгæ ба
− сæ бунæттæ, кенæ – хуссæнтæ.
– Сувæллæнтти ахур кæнун лæмбунæгдæр унбæл æма уæдта
берæ дзаумæутти æхсæнæй фæйнæхузи æма æмхузæнтти
æртасун æма хецæн кæнунбæл.
– Сувæллæнтти къуар кæрæдзей куд уарзонцæ, сæ дарæс æма
гъазæнтæ ба куд гъæуай кæнонцæ, уотæ сæ гъомбæл кæнун.
Рагагъонмæ куст: рæвдауæндони медæгæ, балци, базонæнтæ дохтури
кабинет, спортивон зал, къæбец, хъæпбæлæхснæн авæрттæ,
уæдта си циуавæр дзаумæуттæ æвæрд ес, уой.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: тæлитæ.
Иуарунмæ: дохтур æма хуæруйнаггæнæги косæндзаумæуттæ,
фæндур, барабан æма æхснæн машийни цалдæргай фæлуститей
хузтæ.
Ахури цуд
Гъ. Рагъазæн æнгулдзитæй.
Æнгулдзитæн гимнастикæ: «Райгъал уотæ, æнгулдзитæ».
Сувæллæнттæ еумæ текстмæ
Аци ’нгулдзи хуссун фæндуй,
гæсгæ се ’нгулдзитæ кезугай
А – хуссæнмæ багæпп кæнуй,
æвдесунцæ.
Аци ’нгулдзæ æрцъундæ ’й,
А ба –хъал æй æ фунтæй…
Истун афонæ ’й нура,
Рагæпп кæнетæ – «Ура!»
Гъ. Рæвдауæндонæмæ цæун уарзетæ?
С. Гъо.
Гъ. Цæмæн, уой зæгъайтæ?
С. Рæвдауæндони игъæлдзæг æй, берæ гъазæнтæ си ес, уæдта нин си
берæ æмбæлттæ ес.
Гъ. Нæ рæвдауæндонæ устур æй?
С. Гъо.
Гъ. Нæ балци æрзилдан рæвдауæндони уæттæбæл. Цитæ си
фæййидтайтæ?
Сувæллæнттæ нимайунцæ, цитæ фæййидтонцæ, уони. Гъонбæлгæнæг
ба сæмæ æвдесуй, ци дзаумæуттæ æма ке фæййидтонцæ, уони хузтæ.
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Уæдта дохтури хузæ гъонбæлгæнæг æрæвæруй еу тæлий хурфи,
пъолбæл, хуæруйнаггæнæги хузæ ба – æндæр тæлий…æма уотæ
идарддæр. Аци тæлитæмæ ба сувæллæнттæ æмбурд кæндзæнцæ
алли косæгæн дæр æ косæн дзаумæутти хузтæ, ка си ци хуннуй, уой
дзоргæй.
Сувæллæнтти гъазт «Хъæбæр берæ»
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæмæ дзоруй, цæмæй æркæсонцæ дохтури
косæндзаумæутти хузтæмæ, уæдта хуæруйнаггæнæги хузæмæ æма
уотæ идарддæр.
Гъ. Кæсайтæ аци хузтæмæ. Ци си уинетæ? Сувæллæнттæ дзуæппитæ
дæдтунцæ.
Гъ. Аци берæ хузтæй гъæуй равзарун, дохтури ка гъæуй, еци
дзаумæуттæ, æма сæ дохтури хузи фарсмæ тæлий ниввæрун,
хуæруйнаггæнæги цитæ гъæуй, уони хузтæ ба –хуæруйнаггæнæги
фарсмæ æхе тæлий ниввæрун.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ гъонбæлгæнæги дзурд, е ба син
дзорун кæнуй се ’взурст хузти дзаумæутти нæмттæ.
Уæдта гъонбæлгæнæг фæрсуй сувæллæнтти, сæ зæрдæмæ куд
фæццудæй сæ рæвдауæндонæбæл балци.
Гъ. Уæ зæрдæмæ хъæбæрдæр кæци уат фæццудæй?
Сувæллæнттæ дзуæппитæ дæдтунцæ.
Гъ. Сумах бон гъазун æй дохтури кенæ хуæруйнаггæнæги уæтти?
С. Нæгъ.
Гъ. Гъазæнтæ си адтæй?
С. Нæгъ.
Гъ. Мадта гъазун кæми æнгъезуй?
С. Ами, нæхе къуари авари.
Гъ. Уæ зæрдæмæ цæуй нæ еумæйаг авар?
С. Гъо.
Гъ. Цæмæн?
С. Ами æфснайд æма кæдзос æй, уой туххæй, æма нæ еугур
гъазæнтæ дæр сæ бунæтти æнцæ.
Гъ. Гъазæнтæ пурх, хæлеу æма цъумур ку кæнæн, уæд ци
уодзæнæй?
С. Цæмæй гъазæн, е нин нæбал уодзæнæй.
Гъ. Е хуарз уодзæнæй æви лæгъуз?
С. Лæгъуз.
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Гъ. Мадта, цæмæй нæ еугуремæн дæр хуарз уа, уой туххæй гъæуай
кæнун гъæуй гъазæнтæ, уæдта архайун гъæуй, цæмæй, нæ еумæйаг
авар уа æфснайд. Нæ авар дони буни ку уайдæ, уæд ци кæниайтæ?
С. Накæ кæнианæ кæсæлгити хузæн.
Сувæллæнттæ аллихузи дзуæппитæ дæдтунцæ.
Гъ. Нур нæ еумæйаг авар уæлдæфи ку уайдæ, уæдта ци кæниайтæ?
С. Тæхианæ.
Сувæллæнттæ сæ къохтæ «базуртау» телунцæ.
Гъ. Нæ уат гъæди ку уайдæ, уæдта ци кæниайтæ?
Сувæллæнттæ бабæй дзуæппитæ дæдтунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Хъæбæр хуарз æй, ауæхæн рæвдауæндонæ нин ке ес, уæдта ке
нæй дони буни, уæлдæфи, гъæди, фал – зæнхæбæл.

4-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг» (1-аг хай)
Темæ: «Фæззæги бæрæггæнæнтæ»
Нисан: – Анзи афæнттæ сувæллæнттæн балæдæрун кæнун.
Сугъзæрийнæ фæззæги сæйрагдæр минеуæг, сифтæ аллихузти ке
фæуунцæ, уой, уæдта æгъзæлун цæмæн райдайунцæ.
– Къæрцгъос æма æдзинæг куд уонцæ, сæ логикон æма
хатдзæгтæ кæнуни зундрахаст идарддæр куд ирæза.
– Алфанбулай æрдзæ син бауарзун кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: фæззæги хузæ æ берæ аллихузон бæрæггæнæнти
хæццæ. Бор хурст гæгъæди зилдæг карстæй. Магнитофон
сабур финст музики хæццæ.
Иуарунмæ: фæззигон бор сифтæ, сурхитæ, еуетæ −
минкъийтæ, иннетæ ба – устуртæ. Хузтæ, сæ еуетæми
фæззигон дарæстæ, иннетæми ба – гъар бæстæмæ тæхæг
гоцгæнагæ мæргътæ.
Ахури цуд
Гъомбæлгæнæг æвдесуй хузæ «Фæззæг горæти», æ сабийтæ имæ
æдзинæг кæсунцæ. Еци рæстæг ба игъусуй ниллæг музикæ.
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Гъ.Уæ зæрдæмæ цæуй аци хузæ?
С. Гъо.
Гъ. Мæнæ фæззæги туххæй æмдзæвги куд финст æй.
Гъ. Фæззæг æ цъæпойæй хуаруй фур рæсугъд
Сау гъæди бæлæстæн сæ сифтæ −
Сурххуз, сугъзæрийнæ, бор æма хорсугъд, −
Æнцæ гъолон сифтæ нæ нивтæ.
				И.Михайлов
Гъ. Æркастæн хузæмæ, байгъустон æмдзæвгæмæ æма æрæнкъард
дæн. Цæмæн? Уомæн, æма сæрди афонæ фæцæй. Бонтæ уазалдæр
кæнун райдæдтонцæ. Бæлæстæй бор сифтæ хаунцæ. Кæрдæг дæр
бор–борид радардта. Ралæудтæй сугъзæрийнæ фæззæг. Фæззæг
цихузæн æй?
С. Бор.
Гъонбæлгæнæг сабийти рази бор зилдæг гæгъæди æрæвæруй.
Гъ. Гъæйдæ, аци гæгъæдибæл ниввæрæн фæззæги бæрæггæнæнти
хузтæ. Райдайæн бони рахастæй. Арæхдæр бон циуавæр фæууй
фæззæги?
С. Уазал.
Гъ. Уаргæ ба фæккæнуй фæззæги?
С. Гъо.
Гъ. Кæци хузæ ниввæрун гъæуй гæгъæдибæл?
Гъонбæлгæнæг æнхус кæнуй сабийтæн гъæугæ хузтæ æвзарунмæ.
С. Мæнæ сау мегътæ кæми ес, уой.
Гъ. Æма ауæхæн асæст бони ардæмæ цæугæй уæ уæле циуавæр
хъæпбæлтæ искодтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уæхе уотæ гъар арæзт цæмæн искодтайтæ?
С. Æндегæй уазал адтæй æма уомæ гæсгæ.
Гъ. Мадта фæззæги уазал бони адæн гъар хъæпбæлтæ искæнунцæ?!
Иссерайтæ, хузти ’хсæн кæд гъар хъæпбæлтæ ес, уæд уони, æма сæ
мæнæ тумбул гæгъæдибæл ниввæретæ.
Гъ. Фæззæги берæ мæргътæ гоц кæнунцæ гъар бæстæмæ.
Гъонбæлгæнæг гæгъæдибæл ниввæруй тæхгæ хъурройти хузæ.
Гъ. Бæлæстæ дæр сæхе рагацау зумæги æрцудмæ фæццæттæ
кæнунцæ. Сæ сифтæ калун райдайунцæ. Адæм ба аци афонæ хонунцæ
сифæгъзæлæн.
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Гъонбæлгæнæг бор сифæ райсуй æма’й тумбул гæгъæдибæл
æрæвæруй.
Сувæллæнтти гъазт «Сифæгъзæлæн»
Гъ. Нæ цæститæбæл рагъазун кæнæн, фæззигон сифæ бæласæй
фæххецæн уогæй,зелгæй, зæнхæбæл куд исæмбæлуй. Уæ зæрдæмæ
хъæбæрдæр ци сифæ цæуй, уой равзаретæ – бортæй, сурхитæй,
устуртæй, кенæ минкъийтæй.
Сабийтæ,ци сифтæ равзурстонцæ, уони æвдесунцæ, сæ асæ æма син
сæ хузæ ба дзорунцæ.
Гъ. Сифтæ рæуæг æнцæ, сабургай зелдогъ кæнунцæ уæлдæфи.
Сабийтæн сæ къохти ци сифтæ ес, уони телунцæ, ратæх-батæх
кæнгæй.
Гъ. Сифтæ кæлунцæ фæззигон,
Думгæй зелдогъ кæнунцæ,
Гъæдæ æхе кæнуй игон,
Хъурройтæ фæттæхунцæ.
Гъ. Зелунцæ бор рæсугъд сифтæ.
Сабийтæ зелдогъ кæнунцæ, сæ къохти бор сифтæ, уотемæй.
Гъ. Зелунцæ сурх рæсугъд сифтæ.
Сабийтæ, сурх сифтæ сæ къохти, уотемæй зелдогъ кæнунцæ.
Гъ. Сифтæ фæззелдогъ кодтонцæ уæлдæфи, уæдта сæхе зæнхæмæ
æруагътонцæ.
Сабийтæ дзодздзæги æрбадунцæ.
Гъ. Æруагътонцæ сæхе зæнхæмæ æма нигъгъос æнцæ, нæбал
æзмæлунцæ . Уалинмæ рæуæг уадæ æрбадумдта.
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ фу-фу-фу, зæгъгæ, кæнунцæ.
Гъ. Сифтæ сæхебæл исхуæстæнцæ, фæйнердæмæ ратахтæнцæ,
зелдогъ бабæй исистонцæ.
Сабийтæ аллирдæмитæ рапурх æнцæ æма ратæх–батæх кæнунцæ.
Гъ. Дунгæ банцадæй, æма бабæй сабургай зæнхæмæ хаун райдæдтонцæ
ку − сурх ку ба − бор сифтæ.
Феппайуйнаг: сувæллæнттæ еугурæй дæр хуарз ку зононцæ æма
æртасонцæ сифти хузтæ æма асæ, уæд син сæ гъазт фæззиндæр
кæнун æнгъезуй – зæгъæн, мæнæ атæ: …зелдогъ кæнунцæ айдагъдæр
минкъий бор сифтæ, кенæ ба зелдогъ кæнунцæ айдагъдæр устур сурх
сифтæ…
Гъонбæлгæнæг кæсуй В. Мировичи æмдзæвгæ «Сифæгъзæлдæ».
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Ахури байдауæн
Гъ. Анзи афæнттæй кæци ралæудтæй нур?
С. Фæззæг.
Гъ. Гъæйдæ, нæ хузæмæ ма нæуæгæй бакæсæн, æма æргъуди кæнæн,
фæззигон бони рахаст циуавæр фæууй, уой.
С. Сау мегътæ арв нихгæнунцæ, уарун райдайуй, бæстæ нинкъард
уй.
Гъ. Хъæбæр раст загътайтæ. Бор зилдæг гæгъæдимæ ма еу хатт
бакæсайтæ. Фулдæр ба цихузæн хуарæнæй фæууй хурст фæззæг?
С. Борæй.

5-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг» (2-аг хай)
Темæ: «Рæзæ æма халсартæ»
Нисан: – Идарддæр сувæллæнтти зонгæ кæнун рæстæги цуд æма анзи
афæнтти хæццæ. Ниффедар кæнун зонундзийнæдтæ фæззæги
туххæй.
Сувæллæнттæн рæзæ бæлæстæ байамонун æма син балæдæрун
кæнун, рæзæ рæзбуни бæлæстæбæл ке зайуй, халсартæ ба
–дзæхæратæ æма хумти. Балæдæрун кæнун, адæймаг ке зелуй
зайæгойтæмæ, цæмæй хуарз тиллæг радтонцæ, уой туххæй.
Сувæллæнттæ рæзæ æма халсарти хецæндзийнæдтæ − бакастæй,
басмотгæй, хузæй æма къохæй бавналгæй – æвзарунбæл ахур
кæнун.
Балæдæрун кæнун сабийтæн, рæзæ дæр æма халсартæ дæр
æрдзи лæвар ке æнцæ, уой,æма си уомæ гæсгæ ба адæймаг боз
æма ихæсгин ке æй.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: цетенæ рæзæ æма халсартæй идзагæй,рæзбун æма
дзæхæрай хузтæ.
Ахури цуд
Гъ. Мах абони иуазæгуати цæуæн фæззæгмæ. Фæззæгæн равдесæн,
мах кæрæдзей куд берæ уарзæн æма куд лимæн ан, уой. Гъæйдæ, нæ
кæрæдзей къохтæбæл æрхуæцæн.
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Гъонбæлгæнæг æмдзæвгæй скъуддзаг кæсуй.
Цæй адгин, ци муд дæ!
Æгас цо, фæззæг.
Хуарз æма æрцудтæ,
Гъудæй нæ сатæг.
Фæрсæн дæ, – ци ’рхастай
Лæвари махæн?
– Тиллæг – царди хуасæн,
Уолæвд – нæ зæнхæн.
Гъ. Уарзетæ сумах ба лæвæрттæ?
С.Гъо.
Гъ. Фæззæг берæ лæвæрттæ кæнуй адæмæн.
Сабийтæ горцъебæл æрбадунцæ, гъонбæлгæнæг сæмæ рæзæй идзаг
цетейнæ æвдесуй. Сувæллæнттæ кæсунцæ фæззæги лæвæрттæмæ,
уæдта гъонбæлгæнæги æнхусæй алли рæзæн дæр дзорунцæ æ асæ, æ
хузæ æма, циуавæр бæласæбæл зайуй, уой.
Дæнцæн зæгъæн:
Гъ. А ци æй?
С. Фæткъу.
Гъ. Цæхæн æй?
С. Бор, устур.
Гъ. Фæткъутæ кæми зайунцæ?
С. Бæлæстæбæл – фæткъу бæлæстæбæл.
Гъонбæлгæнæг еугур фæткъутæ дæр æрæвæруй устур тæбæгъи,
уой фæсте ба æвдесуй цетейнæ халсарти хæццæ. Халсартæ
дæр уоци устур тæбæгъи ниввæруй. Еу хатт ма сувæллæнттæн
зæгъуй,халсартæ татхатæбæл ке зайунцæ, уой. Аци гъазти фæрци
еугур халсартæ æма рæзæ дæр еу тæбæгъи æвæрд æрцудæнцæ.
Гъ. Цæмæ кастан æма ци фæййидтан?
С. Халсартæ æма рæзæ.
Гъ. Æз сæ æнæргъудийæй исхæлæмулæ кодтон. Нур ба мин сумах
фенхус кæнетæ рæзæ еу цетейни ниввæрунмæ, халсартæ ба –
иннеми.
Гъонбæлгæнæг еу цетейнæ ниввæруй хузæ «Рæзбун», зæгъгæ, уой
рази æма дзоруй: «Рæзæ зайуй рæзбуни, уомæ гæсгæ ба аци цетейни
æвæрдзинан рæзæ». Уæдта хузæ «Дзæхæра», зæгъгæ, уой рази ба
ниввæруй иннæ цетейнæ æма дзоруй: «Халсартæ дзæхæрай ирæзунцæ
æма сæ уомæ гæсгæ ба аци цетейни æвæрдзинан».
26

Сувæллæнттæ ихæслæврд исæнхæст кæнунцæ. Гъонбæлгæнæг
сабийтæн барæ радтуй, цæмæй, фулдæр ци рæзæ, кенæ халсар
уарзунцæ, уой зæгъонцæ æма си рахуæронцæ.
Сувæллæнтти гъазт «Адæмæ гæсгæ базонæ»
Сувæллæнттæ хуæрунцæ халсартæ æма рæзæй, адæмæ гæсгæ ба
фæззæгъунцæ, циуавæр æнцæ, уой.
с ⁄ гъ. «Ци раййивта»
Гъомбæлгæнæг æрæвæруй рæзи хузтæ 3–4-ей бæрцæ, уæдта ма сæбæл
еу рæзæ бафтауй кенæ си рагæлдзуй. Сабийтæ ба фæззæгъунцæ,
циуавæр рæзæ бафтудæй кенæ рахаудтæй. (Атæ ма рагъазунцæ
халсарти хузти хæццæ дæр.)
Ахури байдауæн
Гъ. Халсартæ æма рæзæ пайда æнцæ адæймаги æнæнездзийнадæн.
Адæм сæ разбунтæ æма дзæхæратæмæ базелунцæ: исфæлмæн
кæнунцæ зæнхæ, ниссадзунцæ си муггаг, донхуаруг сæ кæнунцæ,
цæмæй фæззæги халсартæ æма рæзи берæ тиллæг исесонцæ.

6-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг» (3-аг хай)
Темæ: «Гъæддаг æма хæдзайрон цæрæгойтæ»
Нисан: – Идарддæр сувæллæнтти зонгæ кæнун рæстæги цуд æма анзи
афæнтти хæццæ. Ниффедар кæнун зонундзийнæдтæ фæззæги
туххæй.
– Базонгæ кæнун сувæллæнтти гъæддаг æма хæдзайрон
цæрæгойти хæццæ, сæхе зумæгмæ куд фæццæттæ кæнунцæ
(кенæ куд нæ фæццæттæ кæнунцæ).
– Идарддæр сæ ахур кæнун, исæртасун куд зононцæ, уобæл.
– Сæ архайд, сæ цуд æма сæ тъæбæртт дæр æнæкиуд æма рæуæг
куд уа, уобæл архайун.
– Идарддæр ахур кæнун кæстæрти лæмбунæг унбæл, уæдта
логикон гъудитæ кæрæдзебæл бæттун æма еу предмет инней
хæццæ рабарун куд зононцæ.
– Ахур сæ кæнун, кæрæдзебæл æууæндунбæл.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: гъæди хузæ цъæстæгондæй – динамикон æрмæг
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(арс, робас, берæгъ, æхсæрсæттæг) ниввæрунмæ; адæймаги
цæрæнуати хузæ, цъæстæгондæй, тикис, бæх, гъог æма
куййæн.
Иуарунмæ: сувæллæнтти нимæдзи бæрцæ хъуртæбæл ауиндзгæ
хузтæ: робас, арс, берæгъ, узун, гъог, бæх, сæгъæ æма устур
тæбæгъ.
Ахури цуд
Гъ. Æнгулдзитæй рагъазæн.
Æнгулдзитæн гимнастикæ
Аци ’нгулдзæ сог æрласта,
А–къозотæ гъæдæй хаста,
Аци ’нгулдзæ сæ рахснадта,
А сæ фунхæй æривардта,
А ба уони цæттæй хуардта,
Уомæ гæсгæ ’й уотæ нард дæр.

Кезугай къæдзæ кæнæн
æнгулдзитæ, минкъий æнгулдзæй
райдайгæй.

Гъ. Аци бон мах цæудзинан фæззигон гъæдæмæ балци.
Гъонбæлгæнæг фæззигон гъæди хузæ уиндгун рауæн æрæвæруй.
Бæласи мурай æма арси лæгæти рази хузæ цъæстæгонд æй.
Гъонбæлгæнæг сабийти лæмбунæг кæсун кæнуй хузæмæ. Уой фæсте
ба сæмæ æхсæрсæттæги хузæ æвдесуй.
Гъ. Сабийтæ, ка гæппитæ кæнуй еу бæласæй аннемæ?
С. Æхсæрсæттæг.
Гъ. Баимæ кæсайтæ, цæхæн æй?
С. Фæлмæн, хæмпос.
Гъ. Кæсайтæ, цæхæн сæр ибæл ес, цæрдæг дзæмбутæ æма рæсугъд
даргъ кæдзелæ. Æ хæдзарæ ба кæми æй?
С. Бæласæбæл.
Гъ. Е бæласи мурай цæруй.
Гъонбæлгæнæг æхсæрсæттæги мурай ниввæруй – е æ хæдзарæ æй.
Хузи бæрæг æнцæ, æхсæрсæттæг æхецæн зумæгмæ ци æрцæттæ
кодта, етæ: æхсæртæ æма гуркъотæ. Гъонбæлгæнæг сувæллæнтти
æргом гъеууомæ æздахуй æма син бæлвурдæй фæззæгъуй, гъеууотæ
æхсæрсæттæг, дан, æхе зумæгмæ фæццæттæ кæнуй. Уæдта æвдесуй
иннæ хузæ арси хæццæ.
Гъ. Арс цихузæн æй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
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Гъ. Устур æй, æви минкъий?
С. Устур.
Гъ. Арсбæл ес устур сæр, устур дзæмбутæ æма цубур кæдзелæ. Уæдта
ма къæдзæкъах æй. Гъæйдæуайтæ, равдесайтæ, арс куд фæццæуй?
Сувæллæнттæ арси фæнзунцæ.
Гъ. Фæззæги арс æхецæн бацæттæ кæнуй хæдзарæ– лæгæт æма
зумæги дæргъци уоми хуссуй, уомæ гæсгæ зумæгмæ хуæруйнаги
æвæрæнтæ дæр нæ кæнуй.
Гъонбæлгæнæг арси æ лæгæти ниввæруй. Амонуй, еугур цæрæгойтæбæл
дæр ке ес сæртæ, цуппæргай къæхтæ, къæдзилттæ æма гъунгун
гуртæ.
Гъ. Сабийтæ, мах гъæди куй æма тикисбæл исæнбалдан?
Цæмæннæ?
Сувæллæнттæ дзуæппитæ дæдтунцæ. Дзуапп дæдтун син зин ку уа,
уæдта син гъонбæлгæнæг æнхус кæнуй.
Гъонбæлгæнæг адæймаги цæрæн хæдзари хузæ æрæвæруй, æвдесуй
сæмæ тикис æма куййи хузтæ.
Гъ. Куй æма тикис цæрунцæ адæймаги хæдзари. Етæ æнцæ хæдзайрон
цæрæгойтæ.
Гъонбæлгæнæг æрæвæруй куй æма тикиси адæймаги хæдзари.
Гъ. Хæдзайрон цæрæгойтæ фæззæги хуæруйнаги æвæрæнтæ
фæккæнунцæ зумæгмæ? Цæмæннæ?
Сувæллæнтти уæхæн дзуæппитæмæ æрхæстæг кæнун гъæуй, цæмæй
балæдæронцæ: адæймаг æ хæдзари еугур цæрæгойтæмæ дæр зелуй.
Гъ. Нур ба рагъазæн.
Сабийти гъазт: «Хор æма къæвда»
Устур тæбæгъи– ауиндзгæ хузтæ, еуетæбæл си –цæрæгойтæ,
иннетæбæл – зайæгойтæ (кæрдæг, гуркъотæ, деденгутæ,
бæлæстæ).
Сувæллæнттæ сæ хъуртæбæл æркæнунцæ ауиндзгæ хузтæ æма
уотемæй сæхецæй «аразунцæ» цæрæгойтæ, кенæ зайæгойтæ. Хор
ку кæса, уæд сувæллæнттæ рацо– бацо кæнунцæ еци хузти хæццæ.
Уаргæ ку кæна, уæдта сувæллæнттæ гъуди кæнунцæ, сæхе уарунæй
кæми баримæхсонцæ –гъæди æви адæймаги хæдзари. Сæ хъуртæбæл
ауигъд хузти гъæддаг цæрæгойтæ кæмæн ес, еци сабийтæ гъæуама
гъæдæмæ ледзонцæ, сæ хæдзарæ уоми æй. Хæдзайрон цæрæгойтæ
кæмæн ес, етæ ба ледзонцæ адæймаги хæдзарæмæ.
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Гъ. Сæ хъуртæбæл зайæгойти хузтæ кæмæн ес, уонæн ба ци гæнгæ
æй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Зайæгойти хузтæ кæмæ ес, етæ уарунæй гъæуама ма римæхсонцæ
сæхе, уомæн æма зайæгойтæ уарунбæл цийнæ фæккæнунцæ.
Кæд сувæллæнттæн зин уа аци гъазтæй гъазун, уæд син гъонбæлгæнæг
фенхус кæнæд. 2…3 хатти æнгъезуй аци гъазтæй рагъазун.
Ахури байдауæн
Гъ. Хъæбæр хуарз гъазтайтæ. Гъæйдæ, нæ зæрдæбæл æрлæуун
кæнæн, куд хуннунцæ адæймаги хæдзари цæрæг цæрæгойтæ?
С. Хæдзайрон цæрæгойтæ.
Гъ. Гъæди ка цæруй, еци цæрæгойтæ ба куд хуннунцæ?
С. Гъæддаг.
Гъ. Хъæбæр хуарз!

7-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг» (4-аг хай)
Темæ: «Фæззæг» (Хатдзæгтæ.)
Нисан: – Идарддæр сабийтæн лæдæрун кæнун, ци æй рæстæг æма æ
цуд уæдта анзи афæнттæ хецæн кæнун куд зононцæ, уони.
– Лæдæрун кæнун сабийтæн, анзи афонæ æма бони рахастмæ
гæсгæ, циуавæр хъæпбæлтæ кæнгæ æй. Фæззæги туххæй
цидæриддæр базудтонцæ, уони «баеу» кæнун.
– Текст кæсгæй, æ медесмæ гæсгæ, сувæллæнттæ сæ цæстæнгас
æма иуæнгти змæлдæй куд лæдæрун кæнонцæ и тексти уæлдай
дессагдæр рауæнтæ.
– Ирæзун кæнун имисунадон æма исфæлдистадон
гъудикæнунадæ. Хатдзæгтæ кæнун æма хæрхæй хумæтæги
æмхузтæ аразун базонун.
– Разæнгард сæ кæнун, цæмæй хестæртæй базононцæ
алфанбулай дуйней туххæй аллихузон зонундзийнæдтæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: гъазæн киндзæ сæрдигон дарæси, бор тумбул гæгъæди
фæззæги бæрæггæнæнти хæццæ.
30

Иуарунмæ: рæстæги(бони) рахасти туххæй хузтæ; дарæс, гъæддаг
æма хæдзайрон цæрæгойти, рæзæ æма халсарти хузтæ.
Ахури цуд
Гъ. Байгъосетæ æмдзæвгæмæ:
Еугæр и бæлæсти
Сувæллæнттæ сæ къохтæ исесунцæ,
Сифтæ æгъзæлунцæ,
уæдта сæ сабургай æруадзунцæ.
Еугæр нæ хуæнхбæстæй
Сувæллæнттæ сæ къохтæ телунцæ
Цъеумæргътæ тæхунцæ,
мæргътау.
Еугæр арв нинкъард æй,
Ниххуæстæй уарунтæ,–
Сувæллæнттæ сæхе мæстгунхуз
Ралæудтæй, еу загъдæй,
кæнунцæ. Дзодздзæги исбадтæнцæ
Фæззæг а рæбунтæ.
æма се’нгулдзитæй стъол хуайунцæ,
цума уаруни æртæхтæ къупп–къупп
кæнунцæ. Сувæллæнттæ сæ къохтæ
æвдесунцæ, се’ нгулдзитæ хæлеуæй
(сифти хузæн).
Дуар кадæр æрбахуаста. Гъонбæлгæнæг æрбахæссуй гъазæн киндзæ
сæрдигон дарæси.
Гъ. Мæнæ нæмæ иуазæгуати æрбацудæй гъазæн киндзæ Алинæ.
Æнæуагæ рæсугъд æй. Кæсайтæ, цæхæн пъолци ибæл ес? Цæхæн
цъиндатæ? Куд гъуди кæнетæ, циуавæр ин æнцæ?
Сувæллæнттæ дзуæппитæ дæдтунцæ.
Гъ. Алинæ, не ’суазал дæ аци дарæси. Нуртæккæ сæрдæ нæбæл æй,
фал фæззæг. Сабийтæ, сумах ба куд гъуди кæнетæ?
С. Исуазал æй, уомæн æма æндегæй уазал æй.
Гъонбæлгæнæг гъазæн киндзæ Алини бор гæгъæдий зилди фарсмæ
æрæвæруй, æма сабийтæмæ дзоруй, цæмæй рæстæги рахасти
хузтæмæ æркæсонцæ.
Гъ. Гъæйдæ, равзарæн фæззигон бони хузтæ æма сæ Алинæмæ
равдесæн.
Сувæллæнттæ æвзарунцæ мегъти, уаруни, дони хъумти хузтæ æма
сæ бор тумбул гæгъæдибæл æвæрунцæ.
Гъ. А – гъа, раст ауæхæн рæстæг фæууй фæззæги. Алинæ, ду ба дæ
уæле бонигъæди агкаг хъæппæлтæ не скодтай.
Сувæллæнттæ, сумах ба куд гъуди кæнетæ, циуавæр дарæс гъæуама
искæна?
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Гъонбæлгæнæг сабийтæн æвзарун кæнуй фæззигон хъæпбæлти хузтæ.
Бор зилди сæ æвæрунцæ.
Гъ. Нур дæр ма Алинæ уазал кæндзæнæй фæззæги? Мах ба гъæунгæмæ
гъазунмæ циуавæр дарæс искæнун гъæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Иуæнгтæивазæн гъазт «Мах гъазæн»
Гъ. Нæ къæхтæбæл ци искæндзинан?
С. Батинкитæ, цулухътæ.
Гъ. Гъæйдæ, ис сæ кæнæн.
Сувæллæнттæ уотæ архайунцæ, цума æцæгæйдæр сæхебæл
къахидарæс, уæледарæс æма ходтæ кæнунцæ.
Гъ. Нæ дарæс искодтан æма нур ба цæуæн гъæдæмæ. Цæуæн бал
фæтæн надбæл. Еугурæй дæр еумæ цæуæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ сæ ихæслæвæрд.
Цума æцæгæйдæр фæтæн надбæл цæунцæ, уотæ архайунцæ.
Гъ. Нур ба цæуæн нарæг надбæл (къахнадбæл). Куд, кæрæдзей
фæстети æви еугурæйдæр еумæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ сæ ихæслæвæрд.
Гъ. Æллæх, нæ надбæл – дон, æ сæрти багæпп кæнун гъæуй.
Сабийтæ, цума æцæгæйдæр дони сæрти гæппитæ кæнунцæ, уотæ
архайунцæ.
Гъ. Нур ба хъан бæласи сæрти бахезæн.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ сæ ихæслæвæрд.
Гъ. Мæнæ æрбахъæрттан!
Уой фæсте ба син гъонбæлгæнæг æвдесуй, устур тæбæгъи, гъæддаг
æма хæдзайрон цæрæгойти хузтæ.
Гъ. Гъæди кæбæл исæмбæлдзинан?
С. Цæрæгойтæбæл: æхсæрсæттæгбæл, арсбæл, тæрхъосбæл…
Гъ. Гъæйдæ, равзарæн гъæугæ хузтæ.
Сабийтæ равзурстонцæ айдагъдæр гъæддаг цæрæгойти хузтæ æма
сæ горцъебæл æрæвæрунцæ. Гъонбæлгæнæг сæмæ æвдесуй, ка ма си
байзадæй, еци хузтæ.
Гъ. Анæбæл ба цæмæннæ исæнбæлдзинан гъæди?
С. Атæ ба хæдзайрон цæрæгойтæ æнцæ æма хæдзари цæрунцæ.
Гъ. Нур ба нин афонæ ’й нæхемæ цæунмæ.
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Сабийтæ «гъæдæмæ» кудтитæ цудæнцæ, фæстæмæ дæр уотæ
цæунцæ.
Гъ. Мæнæ æрбахъæрттан рæвдауæндонæмæ. Гъæйдæ, Алини цæмæй
фæххинцæн, уæхæн еститæ фæййинайтæ.
(Гъомбæлгæнæг халсартæ æма рæзи хузтæмæ кæсун кæнуй
сабийти.)
Сувæллæнтти гъазт «Мах хуæруйнаг кæнæн»
Гъ. Алинæн тæвдицумд исфицæн. Цæмæй ин исфицæн тæвдицумд?
Гъæугæ хузтæ еу рауæн ниввæрайтæ. Етæ ци ’нцæ?
С. Халсартæ.
Гъ. Зæгъайтæ, циуавæр халсартæ?
Сувæллæнттæ хузтæмæ гæсгæ дзорунцæ халсарти нæмттæ.
Гъ. Ци ма нæмæ байзадæй?
С. Рæзæ.
Гъ. Сæ нæмттæ син ранимаетæ.
Сабийтæ хузтæмæ гæсгæ нимайунцæ рæзи нæмттæ.
Гъ. Рæзæй ба ци исфицдзинан?
С. Кампот.
Гъ. Хъæбæр раст.
Ахури байдауæн
Гъ. Уæ еугуремæн дæр арфæ кæнун! Хуарз исбоц кодтайтæ Алини:
хъæпбæлтæ ибæл искодтайтæ, фæйхинстайтæ æма ин фæззæги туххæй
радзурдтайтæ. Мадта нур ба зæгъайтæ, циуавæр фæууй фæззæг?
Сабийтæ фæззæги бор хузæмæ кæсунцæ æма ин æ бæрæггæнæнти
туххæй дзорунцæ.

8-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мæ бæсти хай»
Нисан: – Байамонун сувæллæнттæн, ци æнцæ парк, горæт (сахар),
гъæунгæ, гъæу, хуæнхтæ æма цæугæдон, уой. Идарддæр
косун, цæститæбæл рагъазунадæ, итигъдадон æма логикон
гъудикæнунади бундорбæл.
– Гъонбæл сæ кæнун уотæ, цæмæй уарзонцæ сæ горæт æма
бæсти хай.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: горцъе, горæти (гъæуи) хузæ æ хецæн бæрæггæнæнти
хæццæ.
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Иуарунмæ: сувæллæнтти бæрцæ хæдзари хузтæ, æрвхуз гæгъæдий
лухгæндтæ. Бæлæстæ æма хуæнхти æндæргтæ (силуэттæ,
контуртæ).
Ахури цуд
Гъ. Аци бон мах хæдзарæ араздзинан.
Кæнун гъæуй нур хæдзæрттæ,
Зеу ракæнтæ, сувæллæнттæ!
Фæрстæ, къолтæ, гъæдин дуæрттæ,
Рохс къæрæзтæ, гъосин сæртæ.
Дзæбоки гуп–гупп, зæгæлтæ,
Фæйнæгутæ ’ма гæппæлтæ!
Рацъапп кодтан нæ хæдзæрттæ,
Ниййæрдзæф кæнæн, æнгæрттæ!

Цæуæн, тумбул къохтæй
хуайæн, уæ къохтæ уæ
сæрмæ исесетæ, баеу сæ
кæнетæ.

Гъ. Циуавæр хæдзари цæретæ?
С. Устури, минкъиййи….
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй æркæсонцæ хæдзæртти
хузтæмæ, æма сæхецæн равзаронцæ, сæ зæрдæмæ ци хæдзари хузæ
фæццудæй, уой. Сувæллæнттæ хæдзæртти туххæй дзорунцæ.
Зæгъæн, хæдзарæ устур æй æви минкъий, цихузи æй. Гъонбæлгæнæг
æма сабийтæ хæдзæртти хузтæ горцъебæл кæрæдзей фарсмæ,
рæнгъæбæл, раст æвæрунцæ.
Гъ. Берæ хæдзæрттæ кæрæдзей фарсмæ рæнгъæй ку фæллæуунцæ,
уæд е куд хуннуй?
С. Гъæунгæ.
Сабийтæн зин ку уа дзуапп радтун, уæд сæ æнгъезуй бафæрсун:
«Кæми фæрраледз–баледз кæнетæ?» Сувæллæнттæ зæгъдзæнцæ:
«Гъæунги».
Гъ. Нæ сахари (гъæуи) берæ гъæунгтæ ес. Гъæунгтæбæл – хæдзæрттæ,
тукæнттæ, рæвдауæндæнттæ, скъолатæ. Нæ сахар (гъæу) хуннуй
Дигора (Чикола). Гъауай, зæгъетæ, куд хуннуй нæ сахар (гъæу)?
Уарзетæ уæ ниййергути хæццæ сахари (гъæуи) гъæунгти рацо–бацо
кæнун?
С. Гъо, берæ уарзун.
Гъ. Кумæ фæццотæ?
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъ. Еугур гъæунгтæн дæр нæмттæ ес. Нæ рæвдауæндонæ æй (гъæунги
ном) гъæунгæбæл. Куд хуннуй, ци гъæунгæбæл цæретæ, е?
Кæд сувæллæнттæ зононцæ, ци гъæунгтæбæл цæрунцæ, уæд сæ
дзордзæнцæ. Ку нæ зононцæ, уæд син гъонбæлгæнæг зæгъуй, цæмæй
сæхемæ сæ ниййергути бафæрсонцæ. Уой фæсте гъонбæлгæнæг сахари
(гъæуи) хузæ хецæн бæрæггæнæнти хæццæ равдесуй –хæдзæрттæ,
хед, цæугæдон …
Гъ. А нæ сахари (гъæуи) (æ ном) хузæ æй. Цитæ уинетæ хузи?
Нимайунцæ: цæугæдон, хед, хæдзæрттæ…
Сабийтæн зин ку уа хузи сæ сахар (гъæу) базонун, уæд син
гъонбæлгæнæг фенхус кæнуй.
Гъ. Нур ба цæуæн паркмæ. Цæбæл цæуæн паркмæ?
Сувæллæнттæ, цума æцæгæйдæр паркмæ автобуси цæунцæ,
уотæ сæхе дарунцæ. Æрбацудæнцæ паркмæ, уоми цума сæлдæгтæ
балхæдтонцæ æма сæ хуæрунцæ, уотæ æвдесунцæ сæхе.
Гъ. Уæ зæрдæмæ цæунцæ сæлдæгтæ?
С. Гъо.
Гъ. Уæ цæсгæнттæбæл бæрæг нæй, уæ зæрдæмæ ке фæццудæнцæ,
е. Цæсгæнттæ циуавæр фæуунцæ, зæрдæмæ ести ку фæццæуй, уæд?
Гъæйдæуай, равдесайтæ.
Сувæллæнттæ фегъæлдзæгдæр унцæ.
Нæхе хуарз ке дардтан парки, уомæ гæсгæ æнгъезуй елхъинабæл
рагъазун дæр.
Иуæнгти ивæзти минут
Уæрдундзалхау сабурзелгæ,
Ниййагайдтан къамазелæ.
Рæхисау баст – къох, къох, къох,
Фæццурддæр æй догъ, догъ, догъ.
Сабур, сабур, æрлæууетæ,
Уæрдуни цалх уораметæ!
Еу, дууæ ’ма æрдзæфæй
Гъаст уоййадæбæл фæцæй!

Сувæллæнттæ зилди цæунцæ,
сæ къохтæбæл хуæцгæй.
Тагъддæр цæунцæ. Сабурдæр
цæунцæ. Æрдзæф кæнунцæ.

Гъ. Уæ зæрдæмæ фæццудæй?
С. Гъо.
Гъ. Ци дзæбæх фæййелхъина кодтан!
Нур ба нæ гъæунгæмæ нæуæгæй æркæсæн (кæсунцæ, горцъебæл
æвæрд, хæдзæртти хузтæмæ).
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Цума нæ гъæунги цидæр нæ фагæ кæнуй?!
Сабийти дзуæппитæ.
Гъонбæлгæнæг ма бафæрсуй: «Гъæунгти ма хæдзæрттæй уæлдай
ци фæууй». Дзуапп «бæлæстæ», зæгъгæ, ку фæззæгъунцæ, уæд
хæдзæртти рази æрæвæрунцæ бæлæсти хузтæ.
Гъ. Уадзæ, æма нæ гъæунгæ уа цæугæдони билæбæл. Куд хуннуй
цæугæдон?
Зæгъунцæ дони ном.
Гъ. Цихузæн гæгъæди райсун гъæуй, цæмæй цæугæдон скæнæн?
Гъонбæлгæнæг
дæдтуй
аллихузти
гæгъæдий
лухгæндтæ.
Сувæллæнттæ есунцæ æрвхуз гæгъæдитæ æма си, кæрæдзей фæсте
æвæргæй, аразунцæ цæугæдон.
Гъ. Хуæнхтæ ба кæми æнцæ? Куд сæ искæнæн? Цæмæй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъонбæлгæнæг сабийти æргон æздахуй, ци хузтæ ма сæмæ байзадæй,
уонæмæ. Сабийтæ хуæнхти хузтæ райсунцæ æма сæ горцъебæл
æрæвæрунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Мæнæ нин ци дзæбæх сахар (гъæу) ес. Цъумур кæнун не ’нгъезуй
нæ сахар (гъæу): бугътæ калун, деденгутæ тонун, бæлæстæ гъигæ
дарун, гъеуæд нæ сахар (гъæу) уодзæй кæдзос æма рæсугъд. Гъæуай
кæнун æма уарзун гъæуй нæ сахар (гъæу). Нæ сахар (гъæу) куд
хуннуй?
С. Дигора (Чикола).
Гъ. Цæугæдон ба куд хуннуй?
С. Уорсдон (Ирæф).
Гъ. Æз уи аци бон хъæбæр боз дæн. Сумахæй хуæздæр сувæллæнттæ
некæми ес!

9-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Æз æма мæ бауæр» (1-аг хай)
Темæ: «Гури исконд. Бауæри хæйтти нисанеуæг»
Нисан: − Сабийтæн байамонун бауæри хæйттæ: сæр, гурæ, къохтæ,
къæхтæ, æнгулдзитæ, хъур…Алли сабий дæр куд балæдæра,
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адæми æхсæнадæй е сæ еу ке æй, уой. Байамонун, адæми
нæлгоймæгтæ æма силгоймæгтæ, биццеутæ æма кизгутæ,
хестæртæ æма кæстæртæбæл ке иуарун æнгъезуй, уой. Базонгæ
кæнун адæймаги гурисконди хузæгонд–схеми хæццæ, уæдта
син байамонун схеми конд хæйттæ, хецæн æма æмбурд кæнун.
– Ахур æма ирæзун кæнун æртасун æма базонуни хъæппæреси
бундор, уæдта си алкедæр лæгигъæдгун ке æй æма æхемæ зелун
æ бон ке æй, уобæл.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: гъазæн киндзæ, сувæллæнтти æма хестæрти хузæ.
Кизгæ æма биццеуи устур схемитæ.
Иуарунмæ: алли сувæллонæн дæр биццеу, кенæ кизги схемæ,
нимайунмæ − къæбæлтæ, геометрион фигуритæ.
Ахури цуд
Гъ. Мах нуртæккæ нæ кæрæдзей къохтæбæл ниххуæцдзинан,
кæрæдземæ бакæсдзиниан æма баходдзинан. Махæн еумæ хуарз æй!
Махæн еумæйагæй нæ бон алцидæр æй!
Дуар кадæр æрбахуаста.
Гъ. Махмæ бабæй гъазæн киндзæ Алинæ æрбацудæй. Зæгъетæ ин,
цæмæй нæ хæццæ исбада. Ба имæ кæсайтæ,кизгæ æй æви биццеу?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. А гъазæн киндзæ Алинæ æй? Ке хузæн æй?
Гъонбæлгæнæг бæлвурдæй зæгъуй, гъазæн киндзæн ке ес гурæ, сæр,
къæхтæ, къохтæ.
Гъ. Сумахæй ба алкæбæл дæр ес гурæ, сæр, къохтæ æма къæхтæ?
C. Ес.
Гъ. Гъæйдæ, къохтæй раæрдзæф кæнæн.
Сабийтæ æрдзæф кæнунцæ.
Гъ. Гъазæн киндзи бон ба æй æрдзæф кæнун?
С. Нæгъ. Фенхус кæнун ин гъæуй.
Гъонбæлгæнæг амонуй, куд æнхус кæнун гъæуй гъазæн киндзæн.
Гъ. Нур ба нæ къæхтæй гуп-гуппитæ ракæнæн.
Сувæллæнттæ, сæ къæхтæ бæрзонд есгæй, гуп-гупп кæнунцæ.
Гъ. Гъазæн киндзи бон ба æй æ къæхтæй гуп-гупп кæнун?
С. Нæгъ. Фенхус кæнун бабæй ин гъæуй.
Гъ. Нæ сæр ракъолæ кæнæн размæ уæдта фæстæмæ, рахесмæ-галеумæ.
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Нæхе рагубур кодтан размæ уæдта фæстæмæ, галеумæ-рахесмæ.
Сабийтæ гъонбæлгæнæги дзурд æзмæлдтитæй æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Гъазæн киндзæ ба атитæ ракæндзæй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Нæ къохтæбæл ес æнгулдзитæ. Гъæйдæ, базмæлун сæ кæнæн.
Мæнæ ци игъæлдзæг æнцæ. Цæмæн нæ гъæунцæ æнгулдзитæ?
Кæд сувæллæнттæн зин уа дзуапп радтун, уæд син гъонбæлгæнæг, сæ
къохтæмæ ести райсун кæнæд.
Гъ. Цæй фæрци райстайтæ гъазæн?
С. Æнгулдзити.
Гъ. Цæбæл ма ес æнгулдзитæ?
С. Къæхтæбæл.
Гъ. Гъазæн киндзæбæл ба ес æнгулдзитæ? Æзмæлунцæ ин?
Цæмæннæ?
Фæййаразун гъæуй сабийти уотæ, цæмæй зæгъонцæ, гъазæн киндзæ
уодгоймаг нæ æй, фал–гъазæн.
Гъ. Хузæмæ бакæсайтæ, ке си уинетæ?
Сувæллæнттæ кæсунцæ хестæртæ æма сабийти хузæмæ.
Гъ. Ке уинетæ?
С. Хестæртæ æма сувæллæнтти, биццеутæ æма кизгутти.
Гъонбæлгæнæг, хузæмæ кæсгæй,фепбайуй, зæгъгæ, биццеутæ ку
исирæзонцæ, уæд уодзæнæнцæ хъаурæгин æма устур лæгтæ, кизгуттæ
ба, дан, уодзæнæнцæ бæрзонд æма хуæрзконд силгоймæгтæ.
Сабийти гъазт «А æз дæн»
Гъ. Адæймаги схемитæмæ бакæсайтæ. Цитæ сæбæл ес?
С. Гурæ, сæр, къохтæ, къæхтæ.
Гъ. Кæрæдземæй цæмæй хецæн кæнунцæ?
Дзуапп радтунбæл къулумпи ку кæнонцæ, уæд сæ гъонбæлгæнæг
фæййаразуй, амонуй, зæгъуй син, сæ еу биццеу ке æй, иннæ ба −
кизгæ.)
Гъ. Мæнæ уæмæ аци адæймаги ку равдесон, уæд биццеутæ
фестæнтæ.
Мæнæ уæмæ иннæ минкъий адæймаги ку равдесон, уæдта кизгуттæ
исистæнтæ. Лæмбунæг кæсетæ.
(Аци гъазт фæд-фæди дууæ, кенæ æртæ хатти ракæнун æнгъезуй.)
Уой фæсте ба син гъонбæлгæнæг фæззæгъуй, цæмæй сабийтæ
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къæбæлтæй æма геометрион фигуритæй, схеми сæрбæл сæ æвæргæй,
адæймаггонд æрæмбурд кæнонцæ.
Къæбæлтæ æма геометрион фигуритæ асæй гъæуама уонцæ схемæ
æрæмбурд кæнуни аккаг.
Никкидæр ма син фæззæгъуй, цæмæй алли биццеу дæр биццеуи схемæ
æмбурд кæна, кизгæ ба – кизги.
Ахури байдауæн
Гъ. Мæнæн ес гурæ. Сумахæн ба? Равдесайтæ. Мæнбæл ес сæр.
Сумахбæл ба? Равдесайтæ. Мæнбæл ес къæхтæ. Сумахбæл ба? Цæмæн
гъæунцæ къæхтæ?
С. Цæунмæ, ледзунмæ, гæпп кæнунмæ…
Гъ. Мæнбæл ес къохтæ. Сумахбæл ба? Цæмæн гъæунцæ къохтæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Мæнæ ци берæ базудтан нæхе туххæй. Е хъæбæр хуарз æй!

10-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Æз æма мæ бауæр» (2-аг хай)
Нисан: − Фæббæлвурддæр кæнун лæдæруйнадæ сæр, дзигготæ,
гъостæ, цæсгон, цæститæ, æрфгутæ, тъæфæлттæ, фий, гъæлæс,
билтæ, уадæлттæ, уæдта ростæ. Цæмæн гъæунцæ, уой исбæрæг
кæнун.
− Ахур кæнун æма æвзарун, ци æй тауæг, адгин, цæхгун, уæдта
нæ алливарс ци зæлтæ æма муртæ ес, уони æма аллихузон
тæфтæ зонун.
Зонун цæсгони бакасти игъæлдзæг, мæтъæл, мæстгун æма
эмоционалон мимикæ ци æнцæ, уони. Тексти æрмæг кæсгæй
ба аци æнкъарæнти лæдæрундзийнадæ федардæр кæнун.
Разæнгард кæнун лæмбунæг унбæл, маци иронх кæнун, æртасæн
æма зонунадон мадзæлтти бундор федардæр кæнунмæ.
− Гъонбæл кæнун сувæллæнтти, цæмæй адæн æма алфанбулай
бастдзийнадæ лæдæронцæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: цийфæнди фондз гъазæни, нæ алливарс ци зæлтæ
æма муртæ ес, етæ магнитофонбæл финстæй, лимон, цæхгун
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хуæргæнасæ, апельсин, шоколад, сапойнæ, бодæн, гъæдиндзæ
æма духитæ.
Ахури цуд
Гъ. А æз дæн. Сумах ба кæми айтæ? Равдесайтæ уæхе. Еци рæсугъд
ка æй? Еци дзæбæх ка æй?
С. Е æз дæн!
Сувæллæнттæ тексти дзурдтæмæ гæсгæ се’змæлд аразунцæ.
Кæнунцæ нæ къæхтæ гуп-гупп ’ма æмдзæф,
Кæнунцæ нæ къохтæ тъæп-тъæпп ’ма æрдзæф.
Кæнунцæ цæститæ æхгæнгæ, игон,
Сæ фæрци алцидæр уинун æй нæ бон.
Гъостæ – игъосунцæ, дзорунцæ – цъухтæ,
Фийтæ уолæфунцæ сæ бон, сæ тухтæй.
Гъ. Цæститæ нæ цæмæн гъæунцæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Æрфгутæ æма тъæфæлттæ ба естæмæй гъæуай кæнунцæ
цæстити?
С. Ругæй, цъумурæй.
Гъ. Нур ба нин нæ гъазти нæ цæститæ фенхус кæндзæнæнцæ.
Сабийти гъазт «Ци нæбал ес»
Гъонбæлгæнæг сувæллæнтти æргом æздахуй, стъолбæл ци 5 гъазæни
ес, уонæмæ.
Гъ. Уæ цæститæ нихгæнайтæ еугурæй дæр. (Еу гъазæн райсуй
стъолæй.) Нур ба сæ байгон кæнтæ. Ци нæбал нæмæ ес? (Еу 3-4
хатти гъазгæ æй.)
Гъ. Цæмæн гъæунцæ цæститæ?
С. Цæмæй кæсæн æма уинæн.
Гъ. Цæмæн гъæунцæ гъостæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъазт «Унæрмæ гæсгæ базонæ»
Гъонбæлгæнæг бакæнуй магнитофон. Сабийтæ игъосунцæ машийни
матори гъæрмæ, цъеути зарунмæ, дони сур-сурмæ. Сабийтæ ку
базонунцæ, цæй зæлтæ игъусунцæ, уæд æй фæззæгъунцæ.
Гъ. Гъостæ гъæунцæ, цæмæй си игъосæн. Гъæлæс ба цæмæн гъæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
С. Гъæлæси фæрци дзорæн æма хуæрæн.
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Гъазт «Адæмæ гæсгæ базонæ»
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ дзоруй, цæмæй адæмæ гæсгæ базононцæ:
лимон − тауæг, хуæргæнасæ − цæхгун, шоколад − адгин, æма сæ
цæсгони мимикæй ба бæрæг кæнонцæ, ци исахустонцæ, уой адæ.
Сувæллæнттæ ахуадунцæ æма кæрæдзей цæсгæнттæмæ кæсунцæ.
Гъ. Фий цæмæн гъæуй?
(Сабийти дзуæппитæ.)
Гъ. Фий къохтæй нихгæнайтæ. Атемæй уолæфæн ес?
С. Нæгъ.
Гъ. Мадта уæд фий гъæуй уолæфунмæ. Нигкидæр ба ма нæ цæмæн
гъæуй, цума?
С. Цæмæй си æсмотæн. Тæф æвзарунмæ.
Гъазт «Тæфмæ гæсгæ базонæ»
Гъонбæлгæнæг сувæллæнтти басмотун кæнуй: апельсин, лимон,
гъæдиндзæ, бодæн æма духитæмæ. Уой фæсте ба сувæллæнттæ
гъæуама цъундæй базононцæ, цæмæ басмотонцæ, уой æ тæфмæ
гæсгæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Уæ сæртæбæл бамбæлайтæ. Сæрбæл ци ес?
С. Дзигготæ, гъостæ.
Гъ. Сæри формæ ба цæхæн æй?
С. Тумбул.
Гъ. Кæми æнцæ цæститæ, гъæлæс æма фий?
С. Цæсгонбæл.
Гъ. Уæ цæсгæнттæ цихузæн адтæнцæ, лимон, хуæргæнасæ æма
шоколад ку хуардтайтæ, уæд?
Сабийтæ æвдесунцæ сæ цæсгæнттæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Ацибон берæ цидæртæ базудтан!

11-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Гъазæнтæ»
Нисан: – Сабийти «Гъазæнти» тукани хæццæ базонгæ кæнун. Ахур
сæ кæнун, цæмæй зононцæ, гъазæн цæмæй конд æй, æ формæ,
асæ æма хузæ цæхæнттæ æнцæ.
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– Дзубандий логикон гъудидзийнæдтæ æма исфæлдистадон
зæрдаргъæвди бундори ирæзтбæл косун.
– Гъонбæл сæ кæнун, цæмæй сæ гъазæнтæбæл ауæрдонцæ,
айдагъдæр си багъæуаги куд гъазонцæ æма сæ сæ бунæтти куд
æвæронцæ. Тергадигай архайун бундор син ниввæрун.
Рагагъонмæ куст: исахур кæнун А. Бартой æмдзæвгитæ «Гайлаг»,
«Къозо», «Науæ», «Арс», «Байраг», «Тæрхъос» æма
«Уæзласæн».
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: фæлмæн гъазæн-тæрхъос, пластмассæй конд машинæ,
къозо æма æндæр гъазæнтæ, уæдта машинттæ, гъазæн киндзити
хузтæ.
Иуарунмæ: алли сувæллонæн дæр аразунмæ саст машийнæ æма
хæлеугонд гъазæнти кубикти фæлуститæ.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, уæ фиддæлтæ æма маддæлти хæццæ фæццотæ туканмæ?
Циуавæр тукæнттæмæ фæццотæ? Ци фелхæнетæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Фæндуй уæ фæццæун «Гъазæнти» туканмæ? Уæд цæуæн.
Сувæллæнттæ сæ кæрæдзей къохтæбæл æрхуæцунцæ æма сæ къуари
уати цæунцæ сæ медбунати .
Гъонбæлгæнæг сæмæ дзоруй: «Мæнæ фæццæуæн хæдзæрттæ æма
бæлæсти рæзти, надбæл нæ бацæун гъæуй, ракæсайтæ дууердæмæ
дæр, машинæ си нæййес? Нæййес, уæд бацудан нади иннæ фарсмæ.
Æрбацудан надбæл цæхгæрмæ. Мæнæ, ци туканмæ цудан, уомæ
æрбахъæрттан. Кæсайтæ, тукани тæрхæгутæбæл ци берæ аллихузти
гъазæнтæ ес.
Сабийтæ, цума тæрхæгутæмæ хæстæг бацудæнцæ æма сæмæ
æдзинæг кæсунцæ, уотæ сæхе дарунцæ.
Гъ. Циуавæр гъазæнти туххæй зонæн æмдзæвгитæ?
Гъонбæлгæнæг сæмæ гъазæн равдесуй, сабийтæ ба ибæл æмдзæвгæ
радзорунцæ.
Сабийтæ ку нæ фæззонунцæ æмдзæвги дзурдтæ, уæд син гъонбæлгæнæг
фенхус кæнуй.
Гъонбæлгæнæг тæрхæгæй райсуй фæлмæн гъазæн-тæрхъос.
Гъ. А циуавæр гъазæн æй?
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С. Тæрхъос.
Сабийтæ дзорунцæ æмдзæвгæ «Тæрхъос».
Гъ. Гъазæн циуавæр æй – фæлмæн æви хъæбæр? Ба ’йбæл æмбæлайтæ
уæ къохтæ æма ростæй, – æхцæуæн уин æй? Гъазæн фæлмæн æй?
Цæмæй конд æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ауæхæн фæлмæн гъазæн конд æй гъунæй. Устур æй, æви минкъий?
Хузæй ба цихузæн æй?
Гъонбæлгæнæг тæрхæгæй райсуй пластмассæй конд машинæ.
Сувæллæнттæ дзорунцæ æмдзæвгæ «Уæзласæн».
Гъ. Аци гъазæн хъæбæр æй æви фæлмæн? Бамбæлетæ ибæл. Цæмæй
конд æй? Устур æй? Цихузæн æй? Куд си гъазун гъæуй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъонбæлæгæнæг райсуй резийнæ къозо. Сувæллæнттæ дзорунцæ
æмдзæвгæ «Къозо». Гъонбнæлгæнæг къозойæй сабийти хæццæ
рагъазуй.
Гъ. Уæ зæрдæмæ фæццудæй «Гъазæнти» тукан? Цæйбæрцæ гъазæнтæ
балхæдтан? Райсетæ фæйнæ гъазæни æма фæстæмæ рæвдауæндонæмæ
цæуæн.
Сабийтæ цума туканæй рæвдауæндонæмæ цæунцæ, уой, сæ уати
медæгæ, сæ цудæй фæнзунцæ.
Гъ. Мæнæ нæ рæвдауæндонæ. Скъаппи ниввæретæ уæ гъазæнтæ. Сæ
еугур дæр рæсугъд æнцæ. Гъæуай сæ кæндзинайтæ. Мæнæ кæсайтæ
аци гъазæнти хузтæмæ, ци кодтонцæ? Ци сæбæл æрцудæй?
С. Ниппурх сæ кодтонцæ, гъазæн киндзæн æ къох ратудтонцæ,
машинæ басастонцæ, кубиктæ ба ниххæлеу кодтонцæ.
Гъ. Е хуарз æй æви лæгъуз? Сумах ба уæ гъазæнтæй куд фæгъгъазетæ?
Сæттетæ сæ? Пурх сæ кæнетæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Гъазæнтæй тергадигай гъазун гъæуй, гъæуай сæ кæнун гъæуй,
мæнæ мах хузæн..
Гъонбæлгæнæг райсуй дууæ гъæзæней хузæгонди: машинæ æма гъазæн
киндзæ, æма дзоруй сабийтæмæ: «Машийнæн – «гараж», гъазæн
киндзæн ба хæдзарæ искæнун гъæуй кубиктæй».)
Сабийтæ гъонбæлгæнæги хæццæ сæ «аразуни» куститæ кæнунцæ.

43

Ахури байдауæн
Гъ. Гъазæнтæ кæми балхæнæн ес?
Куд си гъазгæ æй?
Циуавæр фæуунцæ гъазæнтæ?
Цæмæй конд æнцæ?
Кæци гъазæн фулдæр уарзетæ?

12-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг» (1-аг хай)
Темæ: «Зумæги хæццæ базонгæ ун»
Нисан: – Анзи афæнттæ ци æнцæ, уони лæдæруйнадæбæл идарддæр
косун. Зумæги æрдзи ци æййивддзийнæдтæ æрцæуй, цæхæн
хъæпбæлтæ даргæ ’й, циуавæр ерхæфсæн гъæзтитæ ес, уони
базонун æма байамонун. Цæститæбæл рауайунадæ, логикон
гъудикæнунадæ, анализ кæнун æма рабаруни бундортæ ирæзун
кæнун.
– Рæсугъддзийнадæ куд фепбайонцæ, анфанбулай дуйне куд
лæдæронцæ æма ин аргъ куд кæнонцæ.
– Гъонбæл сæ кæнун мæргътæмæ уозæлгæ зæрдихатт
дарунбæл.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: хузæ «Зумæг горæти» æма уорс гæгъæдий зилдæг.
Иуарунмæ: фæззæги æма зумæги хузтæ. Зумæгеуатгæнæг æма
гоцгæнагæ мæргъти хецæн хузтæ, зумæгон æма фæззигон
дарæсти (адæми хузтæ), ерхæфсæн гъæзтитæ кæми æвдесунцæ,
уæхæн хузтæ (цонæгътæ, къахдзонæгътæ, нæуæг анзи
бæрæгбон…) уæдта ма велосипед, хуæдтæхæг æма æндæр
естæйти хузтæ.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сабийти хузæ «Зумæг горæти»-й размæ бахонуй.
Цагъди зæлтæ игъусунцæ кæцæйдæр.
Гъ. Кæсайтæ, зумæг куд дессаги рæсугъд æй!
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Фунæй æй цума дуйне,
Сабургай фæлдзæгъдуй мет.
Æруадзуй арв уорс тъæфилтæ,
Æвзестæхуз хæмпосбилтæ,
Æрзелгæй дзæбæх нæ сæрмæ,
Рауадзунцæ хе æндзæрмæ
’Ма зæнхæбæл æрбадунцæ,
Сæнтуорс гауз итаунцæ.
Куд исрохс унцæ нæ рæзтæ!
Аргъау æй цума нæ бæстæ.

Сувæллæнттæ сæ къохтæй
уотæ кæнунцæ, цума мет
хауй. Сæ къохтæ уæлæмæ
есунцæ. Сæ бунати зелунцæ
сæхе. Дзодздзæги æрбадунцæ.
Исистунцæ.

Гъ. Зæнхи исрæсугъд кодта мет. Циуавæр анзи афонæ æй?
С. Зумæг.
Гъонбæлгæнæг æма сувæллæнттæ кæсунцæ хузæ «Зумæг
горæти»-мæ.
Гъ. Куд гъуди кæнтæ, циуавæр анзи афонæ æвдист æй аци хузи?
С. Зумæг.
Гъ. Цæмæй æй базудтайтæ?
С. Хузи алкæми дæр мет ес.
Гъ. Хузи цæхæн хуарæн фулдæр ес?
С.Уорс.
Гъ. Æма уæд зумæг ци хузæн æй?
С. Уорс.
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæмæ æвдесуй уорс тумбул гæгъæди.
Гъ. Аци зилд дæр зумæги хузæн уорс æй.
Гъонбæлæгæнæг тумбул уорс гæгъæди горцъебæл æрæвæруй.
Гъ. Бонирахаст зумæги цæхæн фæууй?
С. Уазал, мет. Хор нæ тавуй.
Гъонбæлæгæнæг æвдесуй зумæг æма фæззæги хузтæ, æрдзи
фæззиндтитæ хæццæ.
Гъ. Равзаретæ зумæгон бони æрдзон бæрæггæнæнти хузтæ æма сæ
уорс гæгъæдибæл ниввæретæ.
Сувæллæнттæ равзарунцæ мет, мети тъæфилтæ, тар арв,
мегътæ…
Гъ. Зумæги берæ мæргътæ фæууй?
С. Нæгъ.
Гъ. Цæмæннæ?
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С. Гъар бæстæмæ фæттæхунцæ.
Гъ. Цæмæн фæттæхунцæ? Уомæн æма уазал фæууй, хуæруйнаг дæр
син нæ фæффагæ кæнуй, биндзитæ æма саскъитæ нæбал уогæй. Æма
ма уæддæр циуавæр мæргътæ байзайуй зумæг ами?
С. Халæнттæ. Æхсæрæцъеутæ.
Гъ. Сæ хузтæ син райсетæ æма сæ уорс гæгъæдибæл ниввæретæ.
Сабийтæн сæ бон ку нæ фæууй аци куст кæронмæ бакæнун, уæд сæмæ
гъонбæлгæнæг фæккæсуй.
Гъ. Зумæг мæргътæн цæмæй фенхус кæнун æнгъезуй?
С. Хуæруйнаг син дæдтун гъæуй.
Гъ. Циуавæр хуæруйнаг?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уазалæй мæргъти зумæг ци гъæуай кæнуй?
С. Сæ пакъутæ.
Гъ. Мах ба ци фæккæнæн, цæмæй нин зумæг уазал ма уа, уой
туххæй?
С. Гъар хъæпбæлтæ искæнæн .
Гъонбæлгæнæг æвдесуй фæззигон æма зуймон дарæсти хузтæ.
Сувæллæнттæ, айдагъдæр зуймон хъæпбæлти хузтæ кæми ес, уони
есунцæ æма сæ уорс тумбул гæгъæдибæл æвæрунцæ.Багъæуаги син
гъомбæлгæнæг фенхус кæнуй.
Гъ. Зумæги берæ аллихузон гъæзтитæ кæнæн ес. Нур мет уаргæй ба,
цума, циуавæр гъазт кæнун æнгъезуй?
С. Мети къубулæнттæ кæрæдзебæл æхсун. Мети гъазун æма кæрæдзей
æвдолун.
Гъ. Метæй ба ци искæнун æнгъезуй?
С. Хæдзарæ, Метин лæг.
Гъ. Мет цæхæн æй?
С. Уорс, уазал.
Гъ. Ци гъæуй, цума, уазали исгъар унмæ?
С. Метæй гъазун. Раледз-баледз кæнун.
Гъ. Райсетæ, зумæгон гъæзтитæ ци хузти ес, уони, æма сæ уорс тумбул
гæгъæдий ниввæретæ.
Сувæллæнттæ сæ куст æнхæст кæнунцæ.
Гъазт «Зумæгон игъæлдзæг-гъæзтитæ»
Сабийтæ, цæветтонгæ, цума æцæгæйдæр мети гъазунцæ, кæрæдзей
цонæгътæбæл ласунцæ, арф мети цæунцæ, уотæ се ’змæлд
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аразунцæ.
Гъ. Атæ игъæлдзæг фæууй зумæгон гъазти. Бæрæгбæнттæ ба
уарзетæ?
С. Гъо.
Гъ. Циуавæр бæрæгбон фулдæр уарзетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æз берæ уарзун Нæуæг анзи бæрæгбон. Нæкæси, кæд фæууй еци
бæрæгбон?
С. Зумæги.
Гъ. Циуавæр бæрæгбон æй, уой туххæй ин равзарæн æ хузтæ æма сæ
уорс тумбул гæгъæдибæл ниввæрæн.
Сабийтæ Нæуæг анзи бæрæгбони хæццæ баст хузтæ равзарунцæ æма
сæбæл дзорунцæ. Æнхус гъæуагæ си ка фæууй, уонæмæ гъонбæлгæнæг
фæккæсуй.
Гъ. Æркæсайтæ, уорс гæгъæдибæл, зумæги хæццæ баст хузтæмæ.
Зæгъайтæ, зумæги хуарз æй?
С. Гъо.
Гъ. Цæмæй хуарз æй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ – фæггурæн, мети фæгъгъазæн, Нæуæг
анзи бæрæгбон, Басилтæ…
Гъ. Лæгъуз ба цæмæй æй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ: къохтæ æма къæхтæ ехæн фæккæнунцæ,
берæ хъæпбæлтæ кæнун фæгъгъæуй…
Ахури байдауæн
Гъ. Анзи афæнттæй кæцими æнгъезуй гурун, метæй гъазун?...
С. Зумæги.
Гъ. Æ хузæ циуавæр æй зумæгæн?
С. Уорс.
Гъ. Цæмæй?
С. Берæ метæй.
Гъ. Мет ци æй?
С. Берæ мети тъæфилтæ еумæ.
Гъ. Равдесайтæ, мети тъæфилтæ нæ сæрмæ куд фæззелунцæ?

47

13-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг» (2-аг хай)
Темæ: «Цæрæгойтæ»
Нисан:– Идарддæр анзи афæнттæ лæдæруйнадæбæл косун æма
ниффедар кæнун зумæги туххæй зонундзийнæдтæ.
– Байамонун сувæллæнттæн, ци æй уæледарæс æма сæ зумæги
куд гъæуай кæнуй уазалæй. Цæрæгойти ба сæ «дарæс» айдагъ
зумæги уазалтæй нæ гъæуай кæнуй, фал ма æ хузæ æрдзи афони
хузæн ке фæууй, уомæ гæсгæ ба син се знæгтæй римæхсунмæ
дæр агъаз æй.
«Системон оператор» циуавæр мадзал æй, уой хæццæ
сабийти зонгæ кæнун – цæрæгойти сæйрагдæр минеугутæ,
бæрæггæнæнтæ æма ахъæлтæ базонун. Сæ гури хæйттæ æма
иуæнгтæ куд хуннунцæ, уæдта сæ адæймаги иуæнгти хæццæ
барун.
– Идарддæр косун логикон гъудикæнуйнадæ, барун, анализ
кæнунбæл æма гъудитæ кæрæдзебæл, фæд-фæди бæттунбæл.
Сабийти гъонбæл кæнун, цæмæй цæрæгойти туххæй æрмæг сæ
зæрдæмæ цæуа.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: уорс тумбул гæгъæди (æ радиус 25 см.). Адæймаги
хузæ зуймон хъæпбæлти. Уорс æма фунукхуз тæрхъости хузтæ.
Системон оператор-хузтæ: гъæдæ, будур, тæрхъоси гъостæ,
дзæмбутæ, къæдзелæ, тæрхъоси гурæ.
Иуарунмæ: хузтæ – арси, берæгъи, робаси, æхсæрсæттæги, къабусгай,
бæласи цъарæ, нинæгъи гагатæ, гуркъотæ æма æхсæртæ.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг амонуй гъазт (фæнзунцæ, тæрхъос куд фæццæуй æма
фæлледзуй, уой).
Радардта и зæнхæ уорс,
Сувæллæнттæ гæппитæ
Рауадæй метбæл тæрхъос
кæнунцæ, тæрхъоси фæнзунцæ,
Бæгъæнсарæй, бæгъæмбадæй,
æвдесунцæ гъостæ, къæдзелæ,
Гъосæй-къахæй ку ниссалдæй.
къæхтæ. Сæ къохтæ
Исуазал æй æнæ ходæй,
фæйнердæмæ кæнунцæ.
Æнæ дзабур-къахæрходтæй! Ой!
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Гъ. Сабийтæ, аци бон циуавæр хъæпбæлти æрбацудайтæ
сабийдонæмæ?
С. Гъар хъæпбæлти.
Гъ. Цæрæгойтæн ба ес уаледарæс?
С. Нæгъ.
Гъ. Мадта сæ ци гъар кæнуй?
С. Сæ цар, гъунтæ, гъунгун цар.
Гъ. Æма сæ гъунгун «кæрцитæ» сирдтæ раласунцæ?
С. Нæгъ.
Гъ.
Сæрдæй-зумæгæй сирдтæн сæ кæрцити хузтæ æмхузæн
фæуунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъонбæлæгæнæг æвдесуй фунукхуз тæрхъоси хузæ.
Гъ. А ка æй?
С. Тæрхъос.
Гъ. Мæнæ æй уорс мети хузæн гæгъæдибæл ниввæрайтæ. Бæрæг æй
«метбæл»?
С. Гъо. Бæрæг æй?
Гъ. Цæмæй тæрхъос метбæл ма зинна, æма æй робас ма фæууина, уой
туххæй гъæуама цихузæн уа?
С. Уорс – мети хузæн.
Гъ. Исбæрæг кæнæн, цума уорс тæрхъос метбæл зиннуй?
Сувæллæнттæ уорс тæрхъоси хузæ уорс гæгъæдибæл ниввæрунцæ.
Гъ. Тæрхъоси кæрцæ зумæг исуорс уй, цæмæй мети æхе римæхса.
Зумæги цæрæгойти кæрцитæ хæмпосдæр æма гъардæр фæуунцæ.
Уæд цæмæ гæсгæ?
С. Уазалæй сæ гъæуай кæнунцæ.
Гъ. Зумæги цæрæгойтæн айдагъ уазал нæ фæууй, фал ма син хуаллаг
дæр нæ фæффагæ кæнуй, кæрдæг нæ ирæзуй, гагарæзæ æма рæзæ дæр
нæ фæууй.
Гъæйдæ, фенхус син кæнæн, еститæ син бахуæрун кæнæн.
Сабийти гъазт «Цæрæгойти бафсадæ»
Сабийти рази ес берæ хузтæ: арс, берæгъ, робас, æхсæрсæттæг,
къабусга, бæласи цъарæ, нинæгъи гагатæ, гуркъотæ, æхсæртæ.
Сабийтæ гъонбæлгæнæги хæццæ бæрæг кæнунцæ, цæрæгойтæй ка
ци хуæруй, уой æма син сæ хузтæ еумæ, æнкъæйттæй æвæрунцæ
(цæрæгой æма æ хуæруйнаг).
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Арс зумæг хуæргæ ке нæ фæккæнуй, фал хусгæй æ дзæмбу ке фестæруй,
уой дæр æргъуди кодтонцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй адæймаги зуймон хъæпбæлти æма уорс
тæрхъоси хузтæ.
Гъ. Ке хузтæ æнцæ?
С. Адæймаг æма тæрхъоси.
Гъ. Адæймаг æхе куд бацæттæ кодта зумæгмæ?
С. Æ уæле гъар хъæпбæлтæ искодта.
Гъ. Тæрхъос ба æхе куд бацæттæ кодта зумæгмæ?
С. Æ кæрцæ баййивта уорсбæл.
Сувæллæнтти гъазт «Рабарæ»
Адæймагбæл ес:			
Тæрхъосбæл ес:
дзигготæ				
гъун
цæсгон					
хæнхоттæ (къембур)
гъæлæс					
ком,
дæндæгутæ				
æнсуртæ
къохтæ, къæхтæ			
къæхтæ, (дзæмбутæ)
нихтæ					
дзæмбуй нихтæ
Гъ. Махмæ ес дессаги телевизор . Ци нин æй æ бон равдесун?
С. Тæрхъоси.
Гъонбæлгæнæг горцъебæл æрæвæруй системон оператор: гæгъæдий
тъафæ æртæ хаййи кондæй.
кæми цæруй
цæрæгой
цæрæгоййи бауæри хæйттæ

будур, гъæдæ
тæрхъос
сæр, гъостæ, дзæмбутæ,
кæдзелæ, гурæ.

Гъ. Бунæй мах ниввардтан тæрхъоси бауæри хузтæ. Циуавæр иуæнгтæ
ибæл ес?
С. Гъостæ, сæр, дзæмбутæ, къæдзелæ, гурæ.
Гъ. Сæрæй ниввæрæн, тæрхъосбæл фенбæлæн кæми ес, еци бунæттæ
(рауæнтæ). Циуавæр æнцæ еци бунæттæ?
С. Будур, гъæдæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Абони мах нæуæгæй цæрæгойти туххæй ци базудтан?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Рафæнзайтæ, куд гæппитæ кæнуй минкъий тæрхъос. Устур ба?
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14 -аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг» (3-аг хай)
Темæ: «Ци зонæн мах зумæги туххæй?»
Нисан: – Идарддæр рæстæги афæнттæ лæдæрунбæл косун. Зумæгон
æрдзи æййивдтити бæрæггæнæнти туххæй зонундзийнæдтæ
ниффедар кæнун æма хе ерхæфсæн гъæзтитæ æримисун.
Хуарæнтæй зумæги хузæмæ хæстæгдæр циуавæр æй, уой
исбæрæг кæнун.
− Сабийти идарддæр «Системон оператор»-и хæццæ зонгæ
кæнун, фæббæлвурддæр кæнун
рæстæги хæццæ баст
лæдæруйнæдтæ – ци адтæй, ци уодзæй. Архайун дзурдтæ
æма иуæнгти координацион æзмæлдтити бастдзийнадæбæл.
Логикон гъудикæнуйнадæ, хатдзæгтæ кæнун æма модельтæ
аразуни мадзæлттæбæл косун.
− Гъонбæл кæнун, цæмæй алфанбулай æрдзæ берæ уарзонцæ, æ
базонунмæ ба æхсицгонæй тундзонцæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: системон оператор – мет, мети тъæфилтæ, дон, хъум,
метин лæг, æрдæгтадæй æма мети къубулойни хузтæ.
Иуарунмæ: конвертти хурфити, гæгъæдийæй лухгонд, Метин лæги
гури хецæн хæйттæ: 3 уорс зилдæги, 2 сау минкъий зилдæги
(цæститæн), кæрдæгхуз цуппаркъумон, сурх æртикъумон
(фиййæн).
Рагагъонмæ куст гъæунги
Сабийти хæццæ мети тъæфилтæ фæййинун. Лæмбунæг æркæсун
æма базонун, мети тъæфилтæ аллихузæнттæ ке фæуунцæ. Метбæл
къохæй бамбæлгæй ба исбæрæг кæнун, мет циуавæр æй, уой: уазал,
æрдæгтад, уомæл æви сор. Мет къохи ке тайуй, уой дæр исбæрæг
кæнун. Мети къубулойнæ искæнун æма базонун, айдагъдæр сæлæф
(уомæл) метæй ке уайуй, уой. Сабийтæ гъонбæлгæнæги хæццæ еумæ
искæнунцæ Метин лæг.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй мети тъæфили модель.
Гъ. Ци рæсугъд тъæфил æй! Ба ибæл футæ кæнайтæ.
Гъонбæлгæнæг кæсуй æмдзæвгæ, сабийтæ фæнзунцæ мети тъæфилти
зæнхæмæ хауд се ’змæлдтитæй. Игъусуй цагъд.
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Тъæфилтæ зелунцæ
Уæлдæфи, фæлевгæ,
Зæнхæмæ кæлунцæ,
Стъалутау æрттевгæ.
Уæд сæ еу мæ арми
Æрбадтæй и гъари.
О, тъæфил, ма тайæ,
Уотæ мæ ма сайæ,
Æгасæй байзайæ!

Сæ къахифиндзтæбæл кафунцæ. Сабургай
исбадунцæ, къохтæй æвдесунцæ, мети
тъæфилтæ ездонæй куд хаунцæ, уой.
Исистунцæ, «ахæссунцæ» мети тъæфили,
армитъæпæнæй æхгæнунцæ, мети тъæфил
кæми ес, уоци армитъæпæн.

Гъ. Сабийтæ, мæнæ еу мети тъæфил æрхаудтæй, нигкидæр ма еу,
берæ тъæфилтæ, е æцæг метуард æй. Нæ алливарс цихузæн иссæй?
С. Уорс.
Гъ. Хæдзæртти сæртæ ба цихузæн исуодзæнцæ?
С. Уорс.
Гъ. Цæмæн иссæй нæ алливарс уорс?
С. Уомæн, æма мет уорс æй.
Гъ. Мет ку фæууаруй, уæд ци фæккосæн?
С. Мети тъæфилтæ фæййахæссæн æма сæмæ фæккæсæн, уæдта
тургъæмæ бацæуæнтæ фиййаг æма есойнæй никкæдзос кæнæн.
Гъ. Ци кæнун гъæуй, цæмæй, гъæунги мет ку уара, уæд ма исуазал
уæн, уой туххæй?
С. Раледзæ-баледзæ кæнун, кæрæдзебæл мети къубæрттæ æхсун,
кæрæдзей цонæгътæбæл ласун.
Гъ. Нуртæккæ мах мети къубæрттæй гъаздзинан æма цонæгъбæл
гурдзинан.
Сувæллæнттæ сæхе мети гъазæг искæнунцæ.
Гъ. Сабийтæ, метæй ба ци искæнун æнгъезуй?
С. Метин лæг, къубулойнæ, хæдзарæ.
Гъ. Мах дæр искæндзинан Метин лæг.
Гъонбæлгæнæги дзубандитæмæ гæсгæ сабийтæ архайунцæ, цæмæй
се ’уæнгти координацион æзмæлдтитæ баст уонцæ гъонбæлгæнæги
дзурдти хæццæ.
Тургъи цъифæ метæй адтæй
Губурæй цæунцæ зилди.
къубулойнæ,
Сæ разæй, цума, мети
Уомæй Метин дада скодтан æд уесойнæ, къубулойнæ зелунцæ. Лигъз
кæнунцæ мети къубæрттæ
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Еци дзæбæх дадай дуаргæс
æррæсагътан,
’Ма е дзæгъæл цæуæг хæстæг нæбал
уагъта.
Хуарз æй фæсмæрунцæ синхи
сувæллæнттæ,
Тонуй нæ къæбис ба уомæ æ бæттæнтæ:
«Гъæу-гъæу, цидæр давæг, хуæцæ ин
е’фцæгбæл!» –
Уотæ æнæнцайгæй рæйуй Метин
лæгбæл.

сæ къохтæй. Амонæн
æнгулдзæй «æвзедунцæ»
(фиццаг – рахесæй, уæдта
– галеуæй). Зилди цæунцæ.

Гъ. Нур ба уи алкедæр æхецæн Метин лæг искæнæд.
Сабийтæмæ ес конверттæ, сæ хурфи ба − гæгъæдийæй конд адæймаги
гури хецæн хæйттæ. Еци хæйттæй Метин лæг æрæмбурд кæнунцæ.
Гъ. Дессаги арæхстгин айтæ. Уæ еугур дæр рæсугъд Метин лæгтæ
искодтайтæ. Нур ба бакæсæн нæ дессаги телевизормæ, е нин
равдесдзæй Метин лæг, мах ба базондзинан, раздæр ци адтæй æма ци
уодзæй фæстагмæ, уой.
«Системон оператор»: æртæ хаййи конд гæгъæди. Гъонбæлæгæнæг
экрани бæрæг астæу Метин лæг ниввæруй, æ фæрстæмæ ба ин
сабийтæ гъæугæ хузтæ æвæрунцæ.
Мети тъæфилтæ, мети къубарæ, æрдæгтад Метин лæг, хъум.
Раздæр ци адтæй
Метин лæг

Метин лæг

Уой фæсте Метин лæг
ци исуодзæй

Ахури байдауæн
Гъ. Цæмæй искæнæн Метин лæг?
С. Метæй.
Гъ. Метин лæг раздæр ци адтæй?
С. Мет, мети къубулойнæ.
Гъ. Фæстагмæ ци фæууодзæнæй Метин лæг? Ци си рауайдзæнæй?
С. Ниттайдзæй æма си дон рауайдзæй.
Гъ. Ци берæ дессæгтæ нин бацæттæ кодта зумæг! Мах уарзæн
зумæг?

53

15-аг ахури сахат
Еумæйаг темæ: «Къæбеци цæлгæнæни дзаумæуттæ æма
хуæруйнаг» (1-аг хай)
Нисан:– Къæбеци дзæумæуттæ сæ нисанеуæгмæ гæсгæ (цæмæн
гъæунцæ) æртасун æма син сæ нæмттæ зонун.
– Сабийти логикон гъудикæнунади, æртасун æма зонунадон
архайди хъæппæрес, хуæдбундорондзийнадæ федардæр
кæнун.
– Сабийти гъонбæл кæнун финги уæлгъос хе даруни æгъдау
æма кæрæдземæн лæггадæ кæнунбæл.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: гъазæнтæ – æрходæ-киндзæ, цайцумæн, пец, къæбеци
дзаумæуттæ æма хуæруйнæгти хузтæ.
Иуарунмæ: къæбеци аллихузон дзаумæутти æма хуæруйнæгти хузти
фæлуститæ.
Ахури цуд
Гъ. Равдесæн, уорс фарс хъеухъеуагæ касæ куд кодта, уой.
Еу хеуа-уорсхелæ
Пеци сог цурхта,
Касæ ’йбæл фунхта,
Къæсæрмæ уадæй ’ма
Алкæмæ дзурдта, –
Медæмæ худта.
Иуазæг-адæймаг
Уомæн нæ кумдта, −
Касæ нæ хуардта.
Хе цъеутæн хуæруйнаг
Уой фæсте хеуа
Бозæй лæвæрдта,–
Ходæгæй мардта!
Кодта сæ гъолон,
Цума адæгон.
Амæн хай равардта,
Амæн ба загъта:
− Мæ уоди гага дæ,

Сувæллæнттæ рахез къохи
амонæн æнгулдзæй галеу къохи
армитъæпæнбæл амонунцæ
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Мæ цæсти гагу!
уотæ, цума хъеухъеуагæ цæуй.
Æнхусбæл нæ адтæ,
Уæдта къæдзæ кæнунцæ галеу
Кодтай гъæр – «баппу»,
къохи æнгулдзитæ.
Изæрмæ фæббадтæ,
Тæбæгъ фæххуастай,
Донмæ ду нæ уадтæ,
Сог дæр нæ фастай,
Уæдта ’й нæ хастай.
Касæ дæр не сфунхтай,–
Дæхе истухтай.
Косун нæ бакумдтай,
Лæууæ æнæ хай…
Гъ. Нæ гъазæн киндзæ Мæдинæ нæ иуазæгуати сæхемæ хонуй.
Æрходæ-киндзæ – гъонбæлгæнæги къохбæл.
Сувæллæнтти рази фингæбæл гъазæн пец æма
къæбеци
дзаумæуттæ.
Гъ. (Мæдини бæсти дзоруй.) Æгас цотæ, сабийтæ! Мæнæн сумах
уинд æхцæуæн æй. Нуртæкки уин цай искæндзæнæн. Æз алци
кæнун дæр зонун. Райсдзæнæн тебæ, дон си никкæндзæнæн æма æй
рафицдзæнæн (райста тебæ æма ’й пецбæл æрæвæрдта).
Гъ. Сабийтæ, нæ лæдæрун, цаййæн дон теби куд фицдзинан. Ци нæ
райсун гъæуй дон рафицунмæ?
С. Цайдан.
Сувæллæнттæ цайдан пецбæл æрæвæрунцæ.
Гъ. Мæнæ дон райрадæй.
Гъ. (Киндзæ.) Æз зонун, цай куд искæнун гъæуй, уой. Райста вилкæ
æма уæлбун тæбæгъ, цайданæй тæбæгъмæ дон кæнуй æма ’й вилкæй
æзмæнтуй.
Гъ. Тæбæгъæй цай куд цумдзинан, уæдта нæ вилкæ цæмæн гъæуй?
Сабийтæ, Мæдинæн байамонайтæ, цай куд кæнгæ ’й, уой.
Сувæллæнттæ Мæдинæн амонунцæ, цай куд искæнун гъæуй, æма ’й
цæмæй фæццумунцæ.
Гъ. Гъæйдæ, Мæдинæн фенхус кæнæн фингæ цай цумунмæ бацæттæ
кæнунмæ.
Сувæллæнттæ фингæбæл æвæрунцæ цайдан, минкъий тæбæгътæ,
цайцумæнтæ, сæкæрдонæ æма минкъий едгутæ.
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Гъ. Зæгъайтæ Мæдинæн, фингæбæл цай цумунмæ æвæрд дзаумæуттæ
куд хуннунцæ?
С. Цай цумæн дзаумæуттæ.
Гъ. (Киндзæ). Тебæ ба нæ цæмæн гъæуй? (Гъуди кæнуй.) А-а, зонун
æй, тæвдицумд фицунмæ.
Гъ. Раст зæгъуй Мæдинæ? Тæвдицумд цæми фæффицунцæ?
С. Аги.
Гъ. Тебæ ба нæ уæд цæмæн гъæуй?
С.Фид, картоф æма кæсæлгитæ сойни фицунмæ.
Гъ. (Киндзæ). Циуавæр тæбæгъи кæнæн тæвдицумд? Арф æви
уæлбун? Нæбал æй зонун. (Сабийтæ ин амонунцæ.) Тæвдицумд ба
хуæрдзинан?
С. Тæвдицумд фæххуæрунцæ едугæй.
Гъ. Сабийтæ, фингæбæл ниввæрæн рæфтадхуæрæн дзаумæуттæ, е ба
сæ Мæдинæ дæр базона.
Сабийтæ фингæбæл æвæрунцæ арф тæбæгътæ, едгутæ, вилкитæ.
Багъæуаги син гъонбæлгæнæг æнхус кæнуй.
Гъ. (Киндзæ). Цидæр ку хуннунцæ тæвдицумд, картофтæ æма
кæсæлгитæ фицæн дзаумæуттæ? Цайцумæн, цæлгæнæни æви къæбеци
дзаумæуттæ?
С. Къæбеци.
Гъ. (Киндзæ). Ку бахуæрæн, уæд, ци тæбæгътæй хуардтан, уонæн ци
гæнгæ фæууй?
С. Æхснун сæ фæгъгъæуй.
Гъ. Къæбеци дзаумæуттæ кæдзосдзийнадæ æма си арæхстгай ку
фæххуæрунцæ, уой берæ уарзунцæ.
Гимнастики минут
Сабийти гъазт «Цæлгæнæни дзаумæуттæ æма хуæруйнæгтæ»
Цæлгæнæни дзаумæуттæ æма хуæруйнæгти берæ хузтæ. Гъазæн
киндзæ гъазтмæ кæсуй. Сабийтæ дууæ хузи равзарунцæ: еу − дзаумау,
иннæ ба − хуæруйнаг. Лæдæрун кæнунцæ, цæмæн сæ равзурстонцæ,
уой.
Дæнцæн: къурусгæ – æхсирæн, тебæ ба − кæсалгæ фицунмæ.
Ахури байдауæн
Гъ. (Киндзæ.) Арфæ уин кæнун, сабийтæ, алцидæр мин ке
балæдæрун кодтайтæ, уой туххæй. Фал бабæй ми феронх æй, цай
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цæмæй фæццумæн, е, тæвдицумд цæмæй фæххуæрæн æма æй цæми
фæффицунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Арфæ уин кæнун, нур сæ багъуди кæндзæнæн.

16-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Цæмæн гъæунцæ дзаумæуттæ æма хуæруйнæгтæ» (2-аг хай)
Темæ: «Хуæруйнæгтæ»
Нисан: – Байамонун, ци ’нцæ хуæруйнæгтæ, цæмæн гъæунцæ æма сæ
куд исцæттæ кæнунцæ. Ци æй фунх, хом æма сорвунх. Идарддæр
сабийтæн системон оператор амонун. Гъудикæнунадæ,
æртасун, æмбурд æма къуæрттæ кæнуни ирæзтбæл косун,
цæмæй сабийтæ уинонцæ, нæ алфанбулай дуйней еумæйаг
системи. Гъонбæладон кусти сабийти ахур кæнун гъæуй
кæдзосдзийнадæ æма фингæбæл бадти фæткитæбæл.
Рагагъонмæ куст: сабийти æргон хатун, тæвдицумд хуæргæй, цæмæй
конд æй, уой базонунмæ.
Æнхусадон æрмæг
Иуарунмæ: фæйнæхузи хурст æртæ тæлий. Хуæруйнæгти хузтæ
(сабийтæ цал уонцæ, уал).
Иуарунмæ: кæстиронки, теби æма тæбæгъи хузтæ. Системон
оператор.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, лæхъунтæ уарзетæ?
Гъæйдæ рагъазæн!
Аци гогкæ – мæхе гогкæ,
Куййæн дæр æй нæ дæттун.
Нæй æвдесун нæ бор гъогмæ,
Нæ уадзун æй æстæрун.
Мæ къохтæй хуæрдзæн æхцинтæ,
Æз амæй цумдзæн æхсир,
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Сувæллæнттæ æвдесунцæ сæ
къохтæ дууердигæй дæр.
Еу армитъæпæнæй инней
æхгæнунцæ. Уæдта
кезугай къæдзæ кæнунцæ
æнгулдзитæ.

Анæй ба сордзæн биндзитæ,
Фæстагмæ устур
Амæй ба нæмдзæн биттир.
æнгулдзитæ равдесунцæ.
Фæммин дзорунцæ беретæ:
– Дæ нанай фæнзæ ду дæр,
Дæу нанай хузæн къеретæ
Неке кæнуй æппундæр.
Гъ. Сабийтæ, сумах зонетæ, ци хуæруйнæгтæ фæххуæрæн, етæ кæми
фæуунцæ?
С. Балхæнæн сæ тукани, базари.
Гъ. Тукани циуавæр хуæруйнæгтæ фæууæйæ кæнунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Сабийти гъазт «Райвæрæ хуæруйнæгтæ»
Горцъебæл æрæвæрунцæ, сувæллæнттæ цал фæуунцæ, уал хуæруйнагей
хузтæ: дзол, къалбас, кæсалгæ, къабусга, картоф, фæткъу,
къанфеттæ, цихт…, уæдта æртæ тæлий. Еу талий кæстиронки
хузæ, дугкаги – теби, æртигкаги ба – тæбæгъи.
Гъ. Сабийтæ, райсетæ фæйнæ хузи. Æркæсетæ, циуавæр хузтæ
райстайтæ æма рагъуди кæнетæ, куд хуæргæ ’й: хомæй, дони фунхæй
æви сойни – теби?
Нур ба алкедæр, æ хуæруйнаг цæми æвæргæ ’й, уоми æй ниввæрæд,
тæлий хурфи.
Сабий æвæруй хуæруйнаги хузæ гъæугæ тæлий æма дзоруй, ци ин
кæнун гъæуй, уой:дони фицун æй гъæуй, сойни фицгæ æй æви ин
æнгъезуй хомæй хуæрун.
Гъ. Хуæруни размæ халсартæ æма рæзæн ци кæнун гъæуй?
С. Æхснун сæ гъæуй.
Гъ. Æма сумахæн ба хуæруни размæ ци кæнгæ ’й?
С. Нæ къохтæ æхснæнгæ æнцæ.
Гъ. Хуæрун ба уæ цæмæн гъæуй?
С. Цæмæй исирæзæн, сæйгæ ма кæнæн, хъаурæ нæмæ уа.
Гъ. Хуæрдæй ба уин лæгъуз кæд уодзæй?
С. Хуæруйнаг æгæр берæ ку фæллæууа, кенæ ба æнæхснад ку уа, уæд
уой бахуæргæй адæймаг фæссæйгæ уодзæй.
Гимнастики минут
Сувæллæттæ зилдæгæй ралæуунцæ, æма гъонбæлгæнæг ци дзоруй,
уой фæнзунцæ.
Нур ба бакæсетæ нæ дессаги телевизормæ – системон оператормæ.
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Халсартæ (хузæ)

тæвдицумди тæбæгъ
(хузæ)

Ревæд тæбæгъ
(хузæ)

Тæбæгъи борс никкодтан. Цæмæйти искодтан борс? Равзаретæ
хузтæ.
Сувæллæнттæ æвзарунцæ картофи, къабусгай, къумбули, æпхи,
гъæдиндзи æма пæмидори хузтæ.
Гъ. Уой фæсте нæ борс ци фæууодзæнæй?
С. Байхуæрдзæнцæ.
Гъ. Циуавæр хузæ ниввæрун гъæуй экрани, уæгъдæ бунати?
С. Ревæд тæбæгъ.
Ахури байдауæн
Гъ. Циуавæр хуæруйнæгтæ фæххуæретæ?
Ци кæнун гъæуй бахуæруни размæ халсартæ æма рæзæн?
Ци æхснун гъæуй хуæрди размæ?
Сабийти дзуæппитæ.

17-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Хъæпбæлтæ» (1-аг хай)
Темæ: «Хъæпбæлти хузтæ»
Нисан: – Зонун æма хецæн кæнун биццеути æма кизгутти хъæпбæлтæ.
Байамонун син гъæуй, къахидарæс, уæледарæс æма сæрбæл
дарæс цитæ æнцæ, уæдта цæмæн гъæунцæ, уой.
– Идарддæр косун логикон гъудикæнунадæбæл æма бундор
æвæрун зонунади архайдæн. Сабийти гъомбæл кæнун лæмбунæг
æма æфснайд унбæл.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: кизгæ æма биццеуи хузтæ айдагъ трусиктæ æма майкити.
Кизгуттæ æма биццеути уæледарæс æма къахидарæсти хузтæ.
Ахури цуд
Гъ. Катæ нæмæ ес кизгуттæ? Уæ къохтæ исдаретæ. Биццеутæ ба
нæмæ катæ æнцæ? Уæ къохтæ сумах дæр исдаретæ.
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Кизгуттæ ’ма биццеутæ
Сувæллæнттæ текстмæ
Фестадæнцæ къозотæ:
гæсгæ æзмæлунцæ.
Гæп-гæпп кæнунцæ еутæ,
Иннетæ дæр – гъеууотæ.
Гуп-гупп кæнунцæ къæхтæ,
Тъæп-тъæпп, æрдзæф – сæ къохтæ.
Гъонбæлгæнæг сабийти æргон æздахуй кизгæ æма биццеуи
(майкитæ æма трусикти) хузтæмæ.
Гъ. Цубурдзигко,
Даргъдзигко...
Ка си кизгæ,
Ка лæппо?!.
Сувæллæнттæ базудтонцæ хузти биццеу æма кизги. Гъонбæлгæнæг
син загъта, биццеу Алан ке хуннуй, кизгæ ба – Зæринæ.
Гъ. Алан æма Зæринæ райгъал æнцæ, сæ хъæпбæлтæ гъæуама
искæнонцæ, фал син исхæлæмултæ æнцæ?
С. Ниххуссуни размæ сæ хъæпбæлтæ дзæбæх нæ ниввардтонцæ.
Гъ. Алан æма Зæринæ корунцæ, цæмæй син сæ хъæпбæлтæ искæнунмæ
фенхус кæнæн. Аланбæл цитæ искæнун гъæуй? Зæринæбæл ба?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сабийтæмæ дæллаггури хузæ æма ’й
барæй æвæруй биццеуи хузи рази. Сувæллæнттæ исраст кæнунцæ
гъонбæлгæнæги «рæдуд». Идарддæр гъонбæлгæнæг дзоруй биццеуи
хъæпбæлти туххæй, уæдта – кизги. Сувæллæнттæ гъæуама
хъæпбæлти хузтæ дууæ тæлиеми æвæронцæ. Биццеуи хузæ ци тæлий
æй, уоми – биццеуи хъæпбæлти хузтæ, кизги хузи тæлий ба – кизги
хъæпбæлти хузтæ.
Гъ. Сабийтæ, циуавæр дарæс æнгъезуй дарун биццеуæн дæр æма
кизгæн дæр? Равзаретæ ’й æма æй хецæнæй æрæвæретæ.
Гъонбæлгæнæг бамбæлун кæнуй дууæ тæлий кæрæдзебæл.
Сувæллæнттæ биццеу æма кизги еумæйаг дарæси хузæ æвæрунцæ
дууæ тæлий æхсæн – арæнбæл.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ, Алан æма Зæринæн радзорæн, уæледарæс куд
даргæ æй æма имæ куд зелун гъæуй, уой.
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Уæ зæрдæмæ цæуй, сувæллæнттæ сæ хъæпбæлтæ раст ку не
скæнунцæ, æгънæгутæ зулун æфтудæй, цъумур æма æнхъирттæ
дарæс?
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С. Нæгъ.
Гъ. Куд зелун гъæуй дарæсмæ?
С. Дарæси гъæуй æхснун, туй æвæрун æма æ бунати æвæрун.
Гъ. Куд гъæуайгæнгæ æнцæ пъолци, дзабуртæ, ходæ, сæрбæттæн –
еугурæйдæр?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæйдæ, нæ хъæпбæлтæ сæ бунæтти раст ниввæрæн.
Гъонбæлгæнæг æнхус кæнуй сабийтæн.
Цъæх тæлий – пъолци, дæллаггурæ, хæлаф…
Сурх тæлий – туфлитæ, дзабуртæ, цулухътæ…
Бор тæлий – ходæ, къепкæ, сæрбæттæн…
Гъ. Цъæх тæлий ци ес, уони куд исхонæн?
С. Уæледарæс.
Гъ. Сурх тæлий ци ес, уони ба?
С. Къахидарæс.
Гъ. Бор тæлий ци ес, уони ба?
С. Сæрбæл дарæс.
Сабийти гъазт «Ци раййивта»
Гъазун ке фæндæуа, еци сувæллони гъонбæлгæнæг размæ ракæнуй.
Сувæллæнттæн зæгъуй, цæмæй имæ лæмбунæг бакæсонцæ.
Уæдта син сæ цæститæ ницъцъундæ кæнун кæнуй. Уой фæсте
гъонбæлгæнæг, размæ ци сабиййи ракодта, уомæн æ дарæстæмæ
ести æййивддзийнæдтæ бахæссуй.
Зæгъæн: кизгæбæл бантик бабæттуй. Биццеубæл ба ходæ никкæнуй.
Сувæллæнттæ сæ цæститæ байгон кæнунцæ æма дзорунцæ, ци
раййивта, уой.
Ахури байдауæн
Гъ. Хъæбæр хуарз биццеутæ æма кизгуттæ айтæ. Нур уæхе бон æй
уæ хъæпбæлтæ раст искæнун æма сæ бунæтти ниввæрун дæр. Нур ба,
цæуæн æма фæууинæн, уæ хъæпбæлтæ скъæппити куд æвæрд æнцæ.
Сабийтæ сæ хъæпбæлтæ раст æвæрунцæ.
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18-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Хъæпбæлтæ» (2–аг хай)
Темæ: «Ахур кæнæн уæледарæс кæнун»
Нисан: − Сабийти ахур кæнун, цæмæй æртасонцæ бæрæгбони
хъæпбæлтæ бондарæсæй, уæдта цæмæй зононцæ, хъæпбæлтæн
сæ еуети раздæр ке фæккæнунцæ, иннети ба – уони фæсте.
Æртасонцæ син сæ хузтæ, зононцæ син сæ нæмттæ дæр.
− Идарддæр зонгæ кæнун сабийти мадзал – системон оператори
хæццæ. Идарддæр косун логикон гъудикæнунади бундори
ирæзтбæл, лæмбунæгдæр унбæл æма кæдзосдæр дзорунбæл.
– Гъонбæл кæнун сабийти хъæпбæлти гъæндзийнæдтæ æстæфун
æма сæ исраст кæнуни амæлттæбæл.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: гъазæн киндзæ Мæдинæ фудконд
хъæпбæлти.
Бæрæгбони æма рагон дигорон дарæсти хузтæ. Биццеу æма
кизги хузтæ нæхемæ рагон дарæсти. Цалдæр хузæгонди: зуймон
дарæс гъæунгæмæ цæунмæ; пъолций хæйттæ (дус, дзиппæ,
æфцæкъуатæ, пъолций силуэт, контур (æндарг); хъæпбæлти
тукан, скъапп хъæпбæлти хæццæ.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ, æндæмæ цæунмæ нæхебæл хъæпбæлтæ
искæнæн.
Кæрцæ, нур уоми ци коси?
Текстмæ гæсгæ
Исгъар кæнæ нæ «тæрхъоси!»
архайунцæ сабийтæ.
Дæ сæрбæл ходæ никкæнæ,
Дæ минкъий гъостæ нихгæнæ,
Къохæрходтæ, къохи ходтæ!
Хъурбæттæн дæр ракæнай,
Е ба хуфгæ ма кæнай!
Гъонбæлгæнæг рахæссуй гъазæн киндзæ Мæдини. Киндзæн е
’гънæгутæ зулунтæ æвæрд, æ дзиппитæ усхъунмæ хатт, æ галеу
къахи дзабур рахесбæл конд, æ рахеси уон ба – галеубæл, уотемæй.
Гъ. Мæдинæ иуазæгуати цæуй, бæрæгбонмæ. Бакæсайтæ ’ймæ, æ
хъæпбæлтæ куд конд æнцæ. Раст ци не скодта?
Сувæллæнттæ гъонбæлгæнæги хæццæ кæсунцæ гъазæн киндзæмæ.
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Зулунтæ конд дзаумæутти бафеппайунцæ æма ин сæ раст
искæнунцæ.
Гъ. Хуарз, сабийтæ! Нур раст конд æнцæ Мæдинæн æ хъæпбæлтæ,
фал ин етæ бондарæси хъæпбæлтæ æнцæ æма си бæрæгбонмæ цæун
æнгъезуй?
С. Нæгъ.
Гъ. Мадта гъæуама циуавæр хъæпбæлтæ искæна Мæдинæ иуазæгуати
цæугæй?
Сувæллæнттæ кæсунцæ хъæпбæлти хузтæмæ, се ’хсæн рагон дигорон
дарæстæ дæр ес. Равзурстонцæ бæрæгбони дарæс.
Гъонбæлгæнæг æрбахæссуй Алан æма Зæрийни хузтæ рагон дигорон
дарæсти. Игъусуй дигорон цагъд.
Гъ. Алан æма Зæрийнæ дæр бæрæгбонмæ цæунцæ. Æрбакæсайтæ
сæмæ, куд арæзт æнцæ æма сæбæл циуавæр хъæпбæлтæ ес.
Сабийтæ сæмæ кæсунцæ, дзорунцæ бæрæгбонти даргæ дигорон
дарæсти нæмттæ.
Гъ. Уе ’ взурст дарæстæй Мæдинæн ести бæззуй?
Сабийтæ иссерунцæ къæртрæзтæ æма сæ Зæрийни дарæси хæццæ
барунцæ.
Гъ. Анзи афæнттæй нур кæци æй? Æндегæй гъар æй æви уазал?
С. Зумæг. Æндегæй уазал æй.
Гъ. Мæдини исахур кæнтæ,е ба зона, циуавæр хъæпбæлтæ кæнун
гъæуй æндæмæ цæугæй. Фиццаг ци искæнун гъæуй, уой, уæдта æ
фæсте уони дæр.
Цалдæр хузæгонди – уæллаггурæ, цулухътæ, пæлито, ходæ, пъолци,
хъурбæттæн, сæрбæттæн. Сувæллæнттæ сæ, ка си куд раздæр
кæнгæ æй, уотæ еу рæнгъæбæл æрæвæрунцæ.
Гъ. Нур Мæдинæ зонуй, циуавæр хъæпбæлтæ кæнгæ ’й æндæмæ,
иуазæгуати æма бæрæгбонмæ цæугæй. Гъенур ба Мæдини хæццæ
бакæсæн нæ дессаги телевизормæ (системон оператормæ).
Кæми фæууинæн
ес
Предмет
Сæйраг хæйттæ

тукани, скъаппи
пъолци
пъолций хæйттæ
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Гъонбæлгæнæг пъолций хузæ
æвæруй экрани астæуккаг
кирæги. Иннæ кирæгтæ ба
сувæллæнттæ сæхуæдтæ
байдзаг кæнунцæ.
(Дуси, дзиппи, тукани, скъаппи
хузтæ…)

Ахури байдауæн
Гъ. Уæ еугурдæр арфиаг уотæ! Нур уæ бон æй æртасун
бæрæгбони хъæпбæлтæ бондарæсæй. Уæ хъæпбæлтæй раздæр кæнгæ
кæцитæ æнцæ, уони дæр базудтайтæ. Уæ бон æй æфснайд æма
хуæрзарæзт ун дæр.

19-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Хæдзари дзаумæуттæ» (1-аг хай)
Темæ: Лæдæруйнадæ «Хæдзари дзаумæуттæ»
Нисан: – Сабийти базонгæ кæнун лæдæруйнадæ –хæдзари
дзаумæутти хæццæ; байамонун син дзаумæутти нæмттæ,
дзаумæутти хецæн хæйттæ æма сæ цæмæн гъæунцæ, уой. Ахур
кæнун, цæмæй сувæллæнтти исфæлдистадон æргъудидзийнадæ,
зæрдæбæлдаруйнадæ, дзурди уаг æма лæмбунæгадæ
ирæзонцæ.
– Гъонбæл кæнун сабийти уотæ, цæмæй ауæрдонæй æвналонцæ
хæдзари дзаумæуттæмæ æма сæ гъæуай кæнонцæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: гъазæн – хæдзари дзаумæуттæ. Дигорон цагъд
магнитофонбæл финст.
Иуарунмæ: арæзтадон æрмæгути фæлуст.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, байгъосайтæ æмдзæвгæ «Хуссун афонæ»-мæ,
П. Воронько.
Сувæллæнттæ уозунцæ гъазæн
киндзи, гъомбæлгæнæги хæццæ
дзорунцæ æмдзæвги дзурдтæ.

Æрæхсæвæ ’й, æнафонæ ’й,
Къæхтæбæл уадтæ абонæй,
Бафæллад дæ и гъæзтитæй,
Мабал кæсæ ирд цæститæй.
Нур хезуй дæ дæ гъар хуссæн,
Цæй, мæ зæрдæ, æрбахуссæн…

Гъ. Уæ гъазæн киндзæ кæми фунæй кæндзæнæй?
С. Хуссæни.
Гъ. Иссеретæ хуссæн.
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Сабийти рази гъазæнтæ – хæдзари дзаумæутти фæлуст.
Сабийтæ гъазæн киндзи хуссæни ниввæрунцæ. Гъонбæлгæнæг ба син
киндзи авдæни ниббæттуй.
Гъ. Ка уи зонуй, аци хуссæн куд хуннуй?
С. Авдæнæ.
Гъ. Дигоронау хуннуй авдæнæ.
Сабийтæ гъонбæлгæнæги фæсте еу 2–3 хатти фæззæгъунцæ дзурд
авдæнæ.
Гъ. Сабийтæ, усайтæ, гъазæн киндзæ фунæй кæнуй, райуозайтæ.
Сабийтæ уозунцæ гъазæн киндзи.
Гъ. Хуссæн æма авдæнæй уæлдай ма ци уинетæ?
С. Стъол, къела, скъапп, диван, урундухъ.
Гъ. Стъол цæмæн гъæуй?
Сабийтæ дзорунцæ, цæмæн гъæуй стъол. Уой фæсте ба къела,
скъапп, диван æма урундухъ цæмæн гъæунцæ, уони дæр.)
Гъ. Ке ранимадтайтæ, уонæн еумæйаг ном ес?
С. Хæдзари дзаумæуттæ.
Гъ. Кæми фæллæуунцæ хæдзари дзаумæуттæ? Сæ бунат кæми æй?
С. Комнæти, уати, авари, дзатмай, цæлгæнæни.
Гъ. Киндзити ку фæгъгъазетæ, уæд уæмæ циуавæр хæдзари
дзаумæуттæ фæууй?
С. Гъазæн.
Гъ. Уæ бон æй ауæхæн хæдзари дзаумæуттæй пайда кæнун, зæгъæн,
гъазæн къелатæбæл бадун?
С. Нæгъ. Мах устуртæ ан.
Игъусуй цагъд.
Гъ. Алæмæттаг цъæпси фæрци сумах нуртæккæ «фестдзинайтæ»
хъæбæр минкъийтæ. (Æхсæй æркъæрцц кæнуй). Уæ цæститæ
ницъцъундæ кæнетæ æма уæхе меднимæр зæгъетæ, мæнæ ци
минкъийтæ ан, зæгъгæ. Ес уæбæл минкъий гæггитæ, гоггитæ æма
гуртæ. Уæ цæститæ байгон кæнайтæ. Куд гъæуама цæуайтæ?
Сувæллæнттæ сæхе ниггубуртæ кодтонцæ æма цубур апъезтæй
цæунцæ.
Гъ. Нур ба уæ мæ алæмæти цъæпсæй хъæбæр устуртæ фестун
кæндзæнæн.
Сабийтæ сæхе исраст кодтонцæ æма сæ къахи фийтæбæл
ислæудтæнцæ.
65

Гъ. Равдесайтæ, цæхæн ампъезтæ фæккæнунцæ устуртæ.
Сабийтæ, сæ къæхтæ бæрзонд есгæй,устур ампъезтæ кæнунцæ.
Гъ. Уæхæн устуртæн гъæуама цæхæн хæдзари дзаумæуттæ уа?
Минкъийтæ?
С. Нæгъ, устуртæ. Устур стъол, устур къела…
Гъ. Мæ алæмæти цъæпсæй уæ, куд адтайтæ, уотæ фестун кæндзæнæн.
Уæхе ба циуавæр ун фæндуй? Устуртæ æви минкъийтæ? Цæмæн?
Сабийтæ аллихузон дзуæппитæ кæнунцæ.
Гъ. Нур ба нæ сæрмагонд арæзтади æрмæгутæй киндзæн искæнæн
хæдзари дзаумæуттæ. Циуавæр дзаумæуттæ ’й гъæуй?
С. Стъол, къела, хуссæн…
Сабийтæ горцъебæл æмбурд кæнунцæ гъазæн хæдзари дзаумæуттæ.
Гъонбæлгæнæг сæ æстауй, æхуæдæгка, сувæллæнттæ æй куд нæ
фæййинонцæ, уотемæй берæ рауæнти гъазæн хæдзари дзаумæуттæ
ниввæруй, ниххæлеу кæнуй.
Гъ. Сабийтæ, кæсайтæ, хæдзари дзаумæуттæ куд хæлеутæ æма
сæститæ æнцæ. Уæ зæрдæмæ цæунцæ? Федаунцæ уотемæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хæдзари дзаумæуттæ ку нæ гъæуай кæнай, уæд ци хузæнттæ
уодзæнæнцæ?
Сабийти дзуæппитæ. Куд дарун гъæуй хæдзари дзаумæутти.
Гъ. Сабийтæ, уæхемæ циуавæр хæдзари дзаумæуттæй фæппайда
кæнетæ?
Сабийтæ кæсунцæ рæвдауæндони уати æвæрд хæдзари
дзаумæуттæмæ. Дзорунцæ, цитæ хуннунцæ æма цæмæнти гъæунцæ,
уой.
Æзм. ⁄ с. ⁄гъ. «Иссерæ æма æй зæгъæ»
Гъ. Сабийтæ, цæбæл бадетæ?
С. Мах къелатæбæл бадæн.
Гъ. Иссеретæ къелатæ æма сæ размæ бацотæ.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Гъазæнтæ кæми февæретæ?
С. Гъазæнтæ скъаппи февæрæн.
Сабийтæ скъаппи размæ бацæунцæ.
Гъ. Хæдзари дзаумæуттæ ку нæ уидæ, уæд кæми лæудтайуонцæ уæ
гъазæнтæ, киунугутæ, цæбæл бадтаййайтæ æма хустаййайтæ?
С. Пъолбæл.
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Гъ. Æма алцидæр пъолбæл ку уа, федауцæ æма раст уодзæй, уæд.
Сабийти дзуæппитæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Мадта, кæд хæдзари дзаумæуттæ æхсицгæ æма гъæугæ æнцæ,
уæд сæ гъæуай кæнун æма кæдзос дарун гъæуй.

20-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Хæдзари дзаумæуттæ» (2–аг хай)
Темæ: «Хæдзари дзаумæуттæ æма æ хæйттæ»
Нисан: – Сабийтæн байамонун хæдзари дзаумæуттæ æма сæ
сæйрагдæр хæйтти нæмттæ; еумæйагæй сæмæ ци ес, уæдта
хецæн цæмæй кæнунцæ, уони. Логикон гъудикæнунади бундор,
лæмбунæгдæр уни, зæрдæбæл даруйнади æма хебæрагæй
косуни ирæзтбæл идарддæр архайун сабийти хæццæ.
− Идарддæр зонгæ кæнун сабийти мадзал–системон оператори
хæццæ.
– Сабийтæмæ гъонбæл кæнун æмбаладон (коллективон)
æнкъарæнтæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: гъазæн киндзæ Алинæ. Хæдзари дзаумæутти хузти
фæлуститæ. Системон оператор − къела æма æ хæйтти хузтæ,
хæдзари дзаумæутти, тукан, рæвдауæндонæ, къуари уат æма
кафей хузтæ.
Ахури цуд
Гъ. Нæ къохтæй рагъазæн
Ес не стъолбæл цуппар къахи,
Арми тъæпæнау – æ сæр,
Нæ къелабæл дæр – уал къахи,
Æ бадæн ба æй æндзæр…

Галеу тумбул къох.
Рахес къохæй ибæл хуæцун.
Галеу къох хæрдмæ исесун,
армитъæпæн –игон.
Рахес къохæй ибæл хуæцун,
устур æнгулдзæ–бунмæ.Къохтæй
«бавдесун» стъол æма къела.
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Гъ. Нæ къохти фæрци ци исаразтан?
С. Стъол, къела.
Гъ. Еу дзурдæй сæ куд исхонæн?
С. Хæдзари дзаумæуттæ.
Гъ. Махмæ иуазæгуати æрбацудæй гъазæн киндзæ Алинæ æма ’й
цидæр зæгъун фæндуй.
К. Алинæ. Сабийтæ, фенхус мин кæнтæ мæ уатмæ хæдзари
дзаумæуттæ равзарунмæ. Нæ зонун, кæми æлхæнгæ æнцæ, уой дæр.
С. Хæдзари дзаумæуттæ балхæнæн ес тукани.
К. Алинæ. Æз туканмæ бацудтæн. Тукани уæйæ кодтонцæ дзол,
æхсир, цихт, сæкæр, фал си хæдзари дзаумæуттæ ба нæ фæййидтон.
С. Хæдзари дзаумæуттæ фæуунцæ æндæр сæрмагонд тукани.
Гъ. Алинæ, циуавæр хæдзари дзаумæуттæ дæ гъæуй?
К. Алинæ. Æз син неци зонун æма мин фенхус кæнтæ мæ уатмæ
хæдзари дзаумæуттæ равзарунмæ. Мæ уати æппундæр неци ес.
Гъ. Сабийтæ, иссерайтæ хæдзари гъæугæ дзаумæутти хузтæ.
Сувæллæнттæ, сæ размæ ци хузтæ ес, уонæй равзарунцæ хæдзари
гъæугæ дзаумæутти хузтæ æма дзорунцæ, цæмæн гъæунцæ, уой.
Кæд сувæллæнттæ къела æма къæлæтгун равзаронцæ, уæд сæ Алинæ
фæрсуй, ци сæмæ ес еумæйагæй, уæдта цæмæй хецæн кæнунцæ.
Хуæздæр æма си федауцæдæр кæци уодзæй мæ уати.
Зæгъæн:
С. Къела æма къæлæтгун æнхузæн æнцæ: бадун сæбæл æнгъезуй,
къæхтæ сæбæл ес, гъæдæй конд æнцæ.
Сабийтæ сæ уати хæдзари дзаумæуттæмæ кæсунцæ, къохтæй сæмæ
æвналунцæ æма исбæрæг кæнунцæ, гъæдæй арæзт ке ’нцæ, уой.
Хецæн ба кæнунцæ: къела хъæбæр æй, уæдта рæуæг; къæлæтгун
ба фæлмæн æма уæззау. Уолæфунмæ ба си æнцондæр æй, къохтæ
æрæвæрæнтæ ибæл ке ес, уомæ гæсгæ.
Гъ. Сабийтæ, нур ба гъазæн киндзæ Алини хæццæ бакæсæн нæ
дессаги телевизормæ.
Гъонбæлгæнæг къелай хузæ
экрани астæу æрæвæруй
Иннæ хузтæ ба сабийтæ
сæхуæдтæ æвæрунцæ

Кæми фæууинæн ес
Дзаумау

къела

Дзаумæутти хæйттæ
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Ахури байдауæн
Гъ. Сабийтæ, уæ еугурдæр арфийаг уотæ! Гъазæн киндзæ Алинæ уи
боз æй, хæдзари дзаумæуттæ ин ке равзурстайтæ, уой туххæй. Сумах
ин радзурдтайтæ, цæмæй арæзт æнцæ, уой дæр.
Нур ба мах зонæн:
* цуппар къахи, бадæн, фæстæмæ уадзæн – е æй (къела);
* цуппар къахи æма сæбæл тъæпæн сæр – æй (стъол);
* фæлмæн бадæн, къохтæ æвæрæнти хæццæ – æй (къæлæтгун);
* устур къаробкæ хъæпбæлтæн – е æй (скъап);
* хуссунмæ си хуарз фадуат ес – е æй (хуссæн).
Гъонбæлгæнæг ци хæдзари дзаумæутти туххæй дзоруй, уони хузтæ
æвдесуй.

21-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мади бæрæгбон»
Нисан: − Сувæллæнтти гъонбæл кæнун, цæмæй сæ маддæлтæ
æма нанати уарзонцæ æма син аргъ кæнонцæ, хеуони хуарз
гъуддæгтæ син æхцæуæн уонцæ æма си сæ сæртæ бæрзонд
даронцæ.
– Сабийти идарддæр ахур кæнун хæрхæй къуæрттæ кæнун.
− Логикон гъудикæнунадæ, зæрдæбæл дарунадæ æма кæдзос
дзоруни ирæзтбæл косун.
− Архайун, цæмæй сувæллæнттæ кæрæдземæн æнхус кæнун
æма еумæйаг куст кæнун бауарзонцæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: хузти æмбурдгонд «Мади æнхусгæнгутæ».
Иуарунмæ: лухгæнгæ деденæги хузæ (4 хаййемæй).
Ахури цуд
Гъ. Фидгунтæ, хъæбунтæ
Нæхуæдтæ сфицдзйан,
Хъæбунтæ, фидгунтæ
Мамæн дæтдзинан.
Е.Шмакова

Сувæллæнттæ цума æцæгæй
дæр хъæбунтæ кæнунцæ, уотæ
сæ къохтæй архайунцæ æма
гъонбæлгæнæги хæццæ дзорунцæ
æмдзæвгæ.
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Гъ. Кæмæн искодтайтæ хъæбун?
С. Мадæн.
Гъ. Зонетæ, тагъд циуавæр бæрæгбон уодзæй, уой?
С. Мади бæрæгбон.
Гъ. Раст загътайтæ, фал е айдагъ маддæлти бæрæгбон нæй, фал ма
нанати дæр. Зонун, уæ маддæлтæ æма нанатæн ке фенхус кæнетæ,
уой. Æма уæд, кæнун ба ци зонетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æз мадæн æнхус кæнун,
Сувæллæнттæ дзорунцæ
Æз сæрфун нæ рæзтæ.
æмдзæвгитæ гъонбæлгæнæги
Дон нæ таси æвгæнун,
хæццæ, текст куд амонуй, уотæ
Æрæхснун къæрæзтæ.
Е.Карасев ба архайунцæ.
* * *
Æз гаузбæл нæ уайун,
Неци ес мæ рони.
Мæ гъазæнтæ æфснайун
Мæхæудæг абони.
Н.Бромлей
Гъ. Хъæбæр хуарз! Уæ маддæлтæн æхцæуæн æй, уæхæн дзæбæх
сувæллæнттæ син ке ес æма хуарз гъуддæгтæ ке кæнетæ, е.
Мадæн пъол ниссæрфун æма нихснунмæ цитæ гъæуама радта æ
æнхусгæнæг?
с. ⁄ гъ. «Æнхусгæнгутæ»
Сувæллæнттæ горцъебæл æвæрд хузти æхсæнæй равзарунцæ
къибила, цъилин, бугъгалæн бел, пъолæхснæн хæцъелæ. Игъусуй
фæндури сабур цагъд.
Гъонбæлгæнæг син мади бæсти раарфæ кæнуй.
Гъ. Нана цъинда кодта, фал нæбал гъуди кæнуй, кæми ниввардта
бийæн телтæ, кæсæнцæститæ æма сундакъæ. Нанайæн фенхус
кæнтæ уони иссерунмæ.
Сувæллæнттæ хузти æхсæн иссерунцæ бийæн телтæ, сундакъæ,
кæсæнцæститæ.
Гъ. Арфиаг уотæ! Уæ маддæлтæ æма нанатæн æхцæуæн æй, уæхæн
хуарз æнхусгæнгутæ син ке ес, е. Уæ зæрдæмæ цæуй, мадæ ходгæ ку
фæккæнуй, е?
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Сувæллæнтти дзуæппитæ.
с. ⁄ гъ. «Рæвдауæн (лигъз) дзурдтæ»
Гъ. Гъæйдæ, маддæлтæ æма нанатæн дзæбæх дзубандитæ кæндзинан,
цæмæй син æхцæуæн уа, æма арæхдæр ходонцæ.
Сувæллæнттæ тумбул зилдæй лæуунцæ, æма лигъз дзоргæй (дзæбæх,
зундгин, уарзон, адгин) кæрæдземæ деденæг дæдтунцæ.
Гъ. Ци берæ дзæбæх дзурдтæ зæгъдзинайтæ уæ маддæлтæн. Маддæлтæ
уæ сæ хъури никкæндзæнæнцæ æма уин ба дæр ракæндзæнæнцæ. Нур
ба алкедæр мадæн искæнæд рæсугъд деденæг.
Гъазт «Æрæмбурд кæнæ деденæг»
Сабийтæ, деденæги цуппар лухгонд хуземæй аразунцæ еу рæсугъд
деденæг.
Гъ. Ци дессаги рæсугъд деденгутæ балæвар кæндзинайтæ уæ
маддæлтæн!
Ахури байдауæн
Гъ. Рæхги циуавæр бæрæгбон уодзæй? Зæрдиуагæй арфитæ кæмæн
кæндзинайтæ?

22-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Дæсниæдти дуйней»
Нисан: – Сабийтæн байамонун дæсниæдти ахедундзийнæдти
равгитæ æма амæлттæ. Уæдта алли дæсниадæ дæр æхсицгон
ке æй, уой.
– Логикон гъудикæнунади бундор, агорунади хъæппæрес æма
раст дзоруни ирæзтбæл идарддæр косун.
– Гъонбæл кæнун, дæсниадæ кæмæ ес, еци адæми кустæн аргъ
æма кадæ кæнунбæл.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: дæсниадæ кæмæ ес, уæхæн адæми хузтæ, сæ кусти
рæстæги: хуйæг, тукангæс, дохтур, аразæг, хуæруйнаггæнæг,
хелдасæг, шофир.
Косæндзаумæутти хузтæ.
Иуарунмæ: гæгъæдийæй конд гъазæн киндзитæ æма уони
хъæпбæлтæ.
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Ахури цуд
Гъ. Равдесайтæ уе ’нгулдзитæ.
Устур æнгулдзæ систадæй,
Текстмæ гæсгæ архайунцæ
Æ фæсте ба – амонæн!
сабийтæ.
Астæуккаг дæр ку рабадтæй,–
Нæ кæстæрти, дан, хонæн.
Рагæпп кæнтæ, æнсувæртæ,
Кусти гъæунцæ «уæ сæртæ».
Гъ. Адæмæн куст хъæбæр берæ ес æма аллихузон дæсниæдтæ дæр
хъæбæр берæ æнцæ.
Дæсниæдтæ кæмæ ес, еци адæми хузтæ æвдесунмæ æрæвæрун
гъæуй.
Гъ. Сæйгити ка дзæбæх кæнуй? Машийнæ ка тæруй? Сæр ка æлвинуй?
Равдесайтæ син сæ хузтæ. Адæмæн гъæугæ куст ка кæнуй, уонæн
аргъ кæнун гъæуй. Ами нин хуæруйнаг ка фæккæнуй?
С. Хуæруйнаггæнæг.
Гъ. Æма, зæгъæн, кустмæ ку не ’рбацæуа, уæдта ци уодзæй?
С. Уæд нин нæ уодзæнæй рæфтад.
Гъ. Хæдзæрттæ ка фæккæнуй?
С. Косгутæ, аразгутæ.
Гъ. Аразгутæ нин хæдзæрттæ ку не скодтайуонцæ, уæд кæми
цардаййанæ, е нин нæ адтайдæ. Алли устур адæймаг дæр ести куст
кæнуй: аразæг аразуй, хуæруйнаггæнæг ба хуæруйнаг кæнуй. Дохтур
ба уæд ци косуй?
С. Сæйгити дзæбæх кæнуй.
Уой фæсте гъонбæлгæнæг сувæллæнтти æргон æздахуй
хъæпбæлтæмæ.
Гъ. Аци хъæпбæлтæ уин кæми адтæнцæ?
С. Балхæдтонцæ, бахудтонцæ нин сæ.
Гъ. Уæ дарæстæ уин хуйæг бахуйуй, цæмæй рæсугъд æма федауцæ
уайтæ.
* * *
Æгас бон дæр дарæс худтон,
Нæ бийнонтæ исфæлустон.
Мæ тикис, нæ дæ иронх,
Дæумæ дæр хъæртдзæй мæ къох.
Б.Заходер
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Гъ. Хузти æхсæнæй равзаретæ, хуйæги ци дзаумæуттæ гъæуй
косунмæ, уони хузтæ.
Сабийтæ райсунцæ содзийнæ, халæ, хуйæн машинæ æма хъумаци
хузтæ.
Гъ. Кæмæн бахудта нана дарæс? Куд уæмæ кæсуй, æнцон æй хуйун?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Гъеууомæ гæсгæ, хъæпбæлтæ гъæуай кæнун гъæуй, кæдзос
дарун, алке дæр си æ бунати æвæргæ фæууй. Цæмæй фæххуйунцæ
хъæпбæлтæ?
С. Хъумацæй.
Гъ. Хуйæг бахуйуй дарæс, уæйæ ба ’й тукани фæккæнунцæ. Иссерайтæ
тукани хузæ. Ка косуй тукани?
С. Тукангæс.
Гъ. Ке мадæ уи косуй тукани. Ци уæйæ кæнуй?
Гъазт «Хъæпбæлти тукан»
Гъ. Мах тукани ан. Æз тукангæс, сумах ба – æлхæнгутæ.
Гъ.Уæ гъазæн киндзитæн хъæпбæлтæ балхæнетæ (киндзитæ
гæгъæдийæй конд æнцæ).
Тукангæс сувæллæнттæмæ хъæпбæлти хузтæ æвдесуй. Сабийтæ
æвзарунцæ. Уæйгæнæг сæмæ, барæй, устур кенæ минкъийдæр дарæс
æвдесуй, цæмæй сабийтæ балæдæронцæ æма агкаг дарæстæ райсонцæ
сæ гъазæн киндзитæн.
Гъ. Хъæбæр хуарз исæнхæст кодтайтæ ихæслæвæрд.
Ахури байдауæн
Гъ. Ку исустур уайтæ, уæд уи алкедæр дæсниадæ райсдзæй æма ести
куст кæндзæй? Кæмæй дæ фæндуй исун?
Гъонбæлгæнæг алли сабийи дæр фæрсуй.

23-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Транспорт»
Нисан: − Сабийти транспорти хузти хæццæ базонгæ кæнун, сæ
сæйрагдæр минеугутæ син исбæрæг кæнун, уæдта сæмæ
еумæйагæй ци ес, уони бабундорон кæнун.
− Логикон гъудикæнунадæ, лæмбунæг ун æма раст дзоруни
бундори ирæзтбæл идарддæр косун.
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− Гъонбæл сæ кæнун се ’мгæртти хæццæ æмхиц унбæл.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: аллихузон транспорти хузтæ: машинттæ − надбæл
æма гаражи, машини хæйттæ – кабинæ, гуфæ, руль, бадæн,
цæлхитæ.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ, нæ цæститæбæл рауайун кæнæн, цума
æцæгæйдæр поезди цæуæн.
Поезди цæунцæ
Сабийтæ, заргæй.
Цæлхитæ кæнунцæ
Фæрсаг, над даргæй…
А.Ануфриева

Сувæллæнттæ гъонбæлгæнæги
хæццæ дзорунцæ, текстмæ гæсгæ
ба æзмæлунцæ.

Гъ. Гъазæн киндзæ Алини æ нанамæ фæццæун фæндуй. Æ нана ба
идард цæруй. Цæбæл гъæуама фæццæуа Алинæ?
Сувæллæнттæ аллихузон дзуæппитæ дæдтунцæ.
Гъонбæлгæнæг æрæвæруй, сабийтæ сæ дзуæппити ци транспорти
кой кодтонцæ, уони хузтæ.
Гъ. Сумах ранимадтайтæ автобус, машинæ, мотоцикл æма æндæрти.
Етæ еугурæйдæр зæнхæбæл цæунцæ. Рæвдауæндонæмæ ба цæбæл
æрбацотæ? Уæ нанатæмæ ба иуазæгуати цæбæл фæццотæ? Нур ба
æркæсæн, ами нæмæ ци транспорт ес, уонæмæ. Рабарæн сæ, æнхузæн
цæмæй æнцæ, æма цæмæйти хецæн кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ кæсунцæ рæуæг æма уæзласæн
машинттæмæ. Исбæрæг кæнунцæ, сæ дууемæн дæр ке ес кабинитæ,
рультæ æма цуппæргай цæлхитæ. Хецæн ба кæнунцæ уомæй, æма
уæзласæн машинæн ес гуфæ, æзменсæ æма агоритæ ласунмæ. Рæуæг
машини ба ес, адæм ласунмæ, фæлмæн бадæнтæ.
Гъ. Нур ба бакæсæн нæ дессаги телевизормæ.
Кæми фæууинæн ес машинæ
Машинæ
Машини хæйттæ
Гъонбæлгæнæг экрани астæу æрæвæруй машини хузæ, экрани иннæ
хæйттæ ба сувæллæнттæ сæхуæдтæ идзаг кæнунцæ.
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Гъ. Машини, машини
Шофир ку бадуй.
Машинæ, машинæ
Гъæргæнгæ уайуй.
			
(Н. Найденова)
с. ⁄ гъ. «Транспорт»
Гъ. Нæ горцъебæл, кæсайтæ, аллихузон транспортти хузтæ ес. Хузтæ
ниввæрун гъæуй дууæ тæлей хурфи.
Еу тæлий – зæнхæбæл ка цæуй, уони хузтæ.
Иннеми ба – уæлдæфи ка тæхуй, уони хузтæ.
Науæ æма бæлæгъи хузтæ æнæвдæлдæй горцъебæл байзадæнцæ.
Гъ. Аци хузтæ цæмæннæ райстайтæ?
С. Науæ æма бæлæгъ дони фæннакæ кæнунцæ.
Гъ. Раст айтæ. Етæ дони транспорт æнцæ.
Ахури байдауæн
Гъонбæлгæнæг æвдесуй уæлдæфон, зæнхон æма дони транспортти
хузтæ.
Сабийтæ син сæ нæмттæ æма циуавæр транспорти хузтæмæ
хаунцæ, уони дзорунцæ, сæ цуд ба син фæнзунцæ.

24-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг» ( 1-аг хай)
Темæ: «Уалдзæги бæрæггæнæнтæ»
Нисан: − Рæстæг æма афæнттæ ци æнцæ, уони лæдæруйнадæбæл
идарддæр косун. Рагуалдзæг æрдзи æййивддзийнæдтæ æма
уалдзæги бæрæггæнæнти хæццæ базонгæ кæнун сабийти.
Анзи афæнттæ кæрæдзей хæццæ барун æма син сæ сæйрагдæр
бæрæггæнæнтæ зонун. Логикон гъудикæнунади æма
хуæдгъомбæлади бундорти ирæзтбæл косун.
– Хуарæнти æнкъарунади ирæзтбæл косун. Хуарæнти
æнкъарунадæ: фæззæг − бор, зумæг − уорс, уалдзæг − кæрдæгхуз
ке æнцæ, уони куд зононцæ.
– Гъомбæл кæнун, цæмæй уалдзигон æрдзи рæсугъддзийнæдтæ
уинонцæ, уарзонцæ æма сæ гъæуай кæнонцæ.
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Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: æртæ хузæгонд гъазæн киндзи: фæззæг−бор дарæси,
зумæг − уорс дарæси, уалдзæг − кæрдæгхуз дарæси.
Хузæ «Уалдзæг горæти». Хузтæ: тайгæ мет, къанæуттæ, тæдзунæг,
дзæкъолон, тайгæ Метин лæг. Зумæг æма фæззæги хузтæ.
Кæрæдæгхуз зилдæг (d =1м).
Иуарунмæ: (гъазт «Фиццаг ци, уæдта æ фæсте»), зæгъгæ, уомæй
цалдæр фæлусти.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, кæрæдзей къохтæбæл æрхуæцетæ æма зилдæгæй
æрлæууетæ. Дзодздзæги æрбадетæ.
Психогимнастикæ. Игъусуй фæндури цагъд.
Гъ. Хор бауæри дзæбæх гъаруй,
Нæ гъæунгæ бадæргъар уй,
Фæсзумæг æрдзæ райгъал уй,
Мети буни цард базмалдæй,
Нæуæг кæрдæг ку искалдæй,
Деденгутæ ирæзунцæ,
Гъар уадусмитæ думунцæ.
Зæнхæбæл уайуй къанæуттæ,
Исгоц кæнунцæ цъеумæргътæ.
Бабоз æй æрдзæ уалдзæгæй,
Сабийти къуар игъæлдзæг æй.

Сувæллæнттæ исистунцæ.
Сæ къохтæ хæрдмæ искæнунцæ.
Телунцæ сæ.
Кæрæдзей фæсте ледзунцæ.
Телунцæ сæ къохтæ.
Ходунцæ.
Æрдзæф кæнунцæ.

Сабийтæ амонæн фæйнæги рази горцъебæл æрбадунцæ.
Сабийтæмæ иуазæгуати æрбацудæнцæ æртæ (хузæгонд) гъазæн
киндзи: бор хъæпбæлти−фæззæг, уорс дарæсти – зумæг, кæрдæгхуз
дарæсти ба− уалдзæг.
Гъ. Ка нæмæ æрбацудæй иуазæгуати? Мæнæ аци киндзæ циуавæр
анзи афони хузæн æй?
Гъонбæлгæнæг кезугай æвдесуй киндзити.
С. Фæззæги. Фæззæг сифтæ ниббор унцæ.
Гъ. Мæнæ аци киндзæ ба циуавæр анзи афони хузæн æй? Æма
цæмæн?
С. Зумæги. Зумæги мет уорс фæууй.
Гъ. Зумæги фæсте ралæууй уалдзæг. Иуазæгуати ма нæмæ
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æрбацудæй еума киндзæ. Ци хузæн фæлуст ин ес?
С. Кæрдæгхуз.
Гъ. Циуавæр анзи афони хузæн æй?
С. Уалдзæги, уомæн æма уалдзæги фæззиннуй кæрдæгхуз кæрдæг
æма сифтæ.
Гъ. Æма уæд, циуавæр хуарæнæй æвдесгæ æй уалдзæг?
С. Кæрдæгхузæй.
Гъ. Байгъосетæ æмдзæвгæмæ.
Уазал зумæг– æгудзæг!
Дæхе къахæй цо, зумæг!
Баримæхсæ дæ думæг!
Сувæллæнттæ ахургæнæги
Хор, ракæсæ-ра, сахæй,
фæсте дзорунцæ æмдзæвгæ.
Хумидайæн дзæбæх æй,
Арв кæнуй уалдзæг тавгæ,
Мет фæндæгтæбæл − тайгæ.
Дон сератæбæл тæхуй,
Маргъ гъар бæстæй истæх уй.
Дзæкъолон дæр хеваст æй,–
Фиццагдæр е искастæй.
Татарникова
Гъонбæлгæнæг горцъебæл æрæвæруй кæрдæгхуз тæли.
Гъ. Гъæйдæ, равзарæн уалдзæги хузтæ æма сæ кæрдæгхуз тæлий
ниввæрæн.
Сабийтæ равзарунцæ уалдзæги хузтæ (мет тайуй, къанæуттæ,
тæдзунæг, цъæх кæрдæг, дзæкъолон.
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ, аци хузтæмæ кæсгæй, дзорунцæ
уалдзæги туххæй. Уой фæсте райсунцæ хузæ «Уалдзæг сахари».
Фæндури цагъд нидæнгомау игъусуй.
Гъ. Хузи ци уинетæ? Анзæн æ кæци афонæ æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъо, уалдзæг æй. Хузæмæ бакастæн æма мæ зæрдæ барохс æй,
фегъæлдзæгдæр дæн. Цума, цæмæ гæсгæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Раст зæгъетæ. Игъæлдзæг дæн, уомæн æма æрдзæ райгъал æй æ
зумæгон фунæййæй. Фæззиндтæй фиццаг кæрдæг, бæлæстæ сифæ
æфтаунцæ, гонцгæнæг мæргътæ ба гъар бæститæй ардæмæ тæхун
райдæдтонцæ. Тагъд нæмæ хъæбæр гъар уодзæй.
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С. ⁄ Æ. Гъазт.
Гъонбæлгæнæг текст кæсуй, сабийтæ ба æй фæнзунцæ.
Къанаудон ледзуй тегътæй, Сабийтæ кæрæдзей фæсте
Мет нæййес, нæййес ех дæр. ледзунцæ. Сæ къохтæ
Цъеути зар æй игъæлдзæг,
фæйнердæмæ рахæлеу кæнунцæ.
Рафестæг уо, цъæх уалдзæг…
Гъазти байдауæн.
Сувæллæнтти гъазт «Фиццаг ци, уæдта æ фæсте»
Алли сувæллон дæр фæззæг, зумæг æма уалдзæги хузтæй цалдæр
æрæвæруй: мет тайуй, кæрдæг фæззиндтæй, тæдзунæг, дзæкъолон,
тайгæ Метин лæг, зумæгон бæласæ уæдта уалдзигон бæласæ æма
æндæртæ.

25-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг» (1-аг хай)
Темæ: «Цæрæгойтæ æма сæ бæдæлттæ уалдзæги»
Нисан: − Сувæллæнтти зонундзийнæдтæ фæффулдæр кæнун
гъæддаг æма хæдзайрон цæрæгойтæ, уæдта мæргътæ æма сæ
бæдæлтти туххæй. − Логикон гъудикæнунадæ æма лæмбунæг
уни бундорти ирæзтбæл косун.
− Сабийти гъонбæл кæнун зæрдегин унбæл æма хæлар цæстæй
кæсунбæл цæрæгойтæмæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ:гъæди, гъæугкаг хæдзари, арси, тæрхъоси, бæласи æма
уалдзигон деденгути хузтæ.
Иуарунмæ: цæрæгойтæ æма сæ бæдæлтти хузтæ. Сувæллæнтти гъазт
«Æрæмбурд кæнæ айкæ».
Ахури цуд
Психогимнастикæ. Игъусуй цагъд.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ, тумбул зилдæй æрлæууæн. Дзодздзæги
æрбадæн æма нæ цæститæбæл рауайун кæнæн, цума устур мети
къубулойнæ ан. Уалдзигон хори гъар тунтæ «дзигитæ» кæнунцæ
къубулойни: «Райгъал уо, исистæ тагъддæр!» Мети къубулойнæ æ
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ходун нæ бауорæдта æма гъæрæй ниххудтæй. Аллирдæмити дони
цъæппитæ хæлеу кæнунцæ æма игъæлдзæгæй къанæутти цæунцæ,
салд зæнхæ райгъал кæнунмæ.
Сабийтæ, къанаутти дæнттæ фæнзгæй, фæйнердæмæ кæрæдзей
фæсте цалдæргæйттæй ледзунцæ сæ уати.
Гъ. Ке райгъал кæнунмæ гъавунцæ къанæуттæ?
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй амонæн фæйнæгбæл æвæрд
цæрæгойти, бæлæсти æма деденгути хузтæмæ.
С. Зумæг фунæй ка кодта, еци цæрæгойти, бæлæсти, кæрдæги,
деденгути.
Гъ. Зумæг циуавæр цæрæгойтæ фæффунæй кæнунцæ?
С. Æрситæ.
Гъ. Арс æ лæгæтæй ралæсуй. Æй фудхуз æма æстонг. Зумæги
дæргъци неци бахуардта, айдагъдæр æ дзæмбу æсдардта. Зумæг силæ
арсæн фæззиннуй минкъий хъæбæлттæ. Уалдзæг етæ сæ мади хæццæ
лæгæтæй ралæсунцæ æма ахур кæнунцæ хуæруйнаг амал кæнунбæл.
Тæрхъос нæуæгæй æ дарæс раййивта. Зумæг æ хузæ циуавæр
адтæй? Нур ба? Уалдзæги берæ цæрæгойтæн фæззиннуй бæдæлттæ.
Нуртæккæ уин радзордзæнæн дессаги хабар. Е æрцудæй уалдзæги,
хор тавта æма еу айкæй рахизтæй минкъий, бор-борид…
С. Цъеу.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хъозгъæй ралæсæг цъеуи хузæ.
Гъ. Цъеу аллирдæмитæ ракæсæ-бакæсæ ракодта, фал неке фæууидта.
Æма уæд исфæндæ кодта рандæун æма æ мади иссерун. Надбæл
кæбæл исæмбалдæй?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй тæрхъоси хузæ.
С. Тæрхъосбæл.
Гъ. Е цъеуи мадæ æй?
С. Нæгъ.
Гъ. Фæццæуй цъеу идарддæр. Кæбæл исæнбалдæй?
Гъонбæлгæнæг æрæвæруй æхсæрсæттæги, тикиси, бабузи æма карки
хузтæ.
Гъ. Цъеуи мадæ си кæци æй?
С. Карк.
Сабийтæ карки хузæ æвдесунцæ.
Гъ. Мæнæ цъеу æ мади иссердта æма цийнæ кæнуй. Равдесайтæ, куд
цийнæ кæнуй? Æ мади ку агурдта, уæдта куд мæтъæл адтæй?
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Сувæллæнттæ æвдесунцæ.
Гъ. Нур ба цæрæгойтæн фенхус кæнæн сæ бæдæлттæ иссерунмæ.
Сувæллæнтти гъазт «Иссерæ дæ мади»
Горцъебæл цæрæгойти хузтæ. Сувæллæнттæ агорунцæ гъонбæл
цæрæгойтæ æма уони бæдæлтти хузтæ. Иссергæй сæ еумæ æвæрунцæ
æма дзорунцæ:
С. «Тæрхъосæн» – тæрхъоси бæдæлттæ. «Арсæн – хъæбæлттæ».
«Берæгъæн – къæбистæ…»
Гъ. Цæрæгойтæ куд фæццæунцæ, уой рафæнзайтæ. Куд цæунцæ
гъонбæл цæрæгойтæ: арс, тæрхъос, робас…Куд цæунцæ сæ бæдæлттæ
(арси, тæрхъоси, робаси бæдæлттæ).
Сувæллæнттæн сæ бон куд æй, уотæ фæнзунцæ цæрæгойти.
с. ⁄ гъ. «Ка кæми цæруй»
Гъ. Зæгъайтæ, гъæди ка цæруй, еци цæрæгойти. Зæгъайтæ, адæймаги
фалдзос ка цæруй, еци цæрæгойти. Еугур цæрæгойти дæр сæ
хæдзæртти бакæнетæ.
Арси...
Робаси…
Тæрхъоси…
Æхсæрсæттæги…
Куййи…
Ахури байдауæн
Гъ. Гъæди ка цæруй, еци цæрæгойтæ куд хуннунцæ?
С. Гъæддаг цæрæгойтæ.
Гъ. Адæймаги фалдзос ка цæруй, еци цæрæгойтæ ба куд хуннунцæ?
С. Хæдзайрон цæрæгойтæ.
Гъ. Мах базудтан, мадæ тæрхъосæн ке ес бæдæлттæ, арсæн ба –
хъæболитæ.
Гъ. Узунæн ба? Тикисæн ба? Куййæн ба?
Сабийти дзуæппитæ.
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26-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг» (3-аг хай)
Темæ: «Æрдзæ уалдзæги»
Нисан: − Сувæллæнтти зонундзийнæдтæ, уалдзигон æрдзи
æййивдтити бæрæггæнæнти туххæй ниффедар кæнун æма
сæ базонгæ кæнун уалдзигон кустити хæццæ. Байамонун,
зайæгойтæ куд фæззиннунцæ, кæми зайунцæ æма куд ирæзунцæ
(ци хуæрунцæ). Идарддæр сабийтæн системон оператор
амонун.
− Нæ алфæнбулай дуйне системæ ке æй, уой уинун æма
меднимæр архайунбæл ахур кæнун.
– Гъонбæл сæ кæнун, æрдзæбæл куд ауодонцæ, алфанбулай
дуйне ахур кæнунмæ ба цæмæдес куд уонцæ.
Æнхусадон æрмæг
Гъонбæлгæнæги фæндуй, цæмæй сабийтæ гъазт (деденæги ирæзт
фæнзун) ракæнонцæ.
Ахури цуд
Гъ. Æрдози сирæзтæй
Армитъæпæнтæ – кæрæдземæ æлхъивд.
Деденæг бæрзонд,
Æнгулдзитæ – аллирдæмитæ рахæлеу
Райхалуй æ тъæфтæ
унцæ.
Сæумæй, куд кæфойнæ. Армитъæпæнтæ – кæрæдземæ æлхъивд,
И тъæфти ’фсадунцæ,
къохтæ æруадзун, æнгулдзитæ –
Кæнунцæ хуæрзконд
фæйнердæмæ хæлеу.
Саухелæ уедæгтæ,
Есгæй зæнхи сойнæ.
Гъ. Сабийтæ, ракæсайтæ къæразгæй, куд исæййивтонцæ нæ тургъæ
æма гъæунг.
Сабийтæ къæразгæй кæсунцæ æма дзорунцæ−бæлæстæбæл сифтæ
фæззиндтæй, кæрдæг фæффулдæр æй, мет нæбал ес, æндегкæй гъар
æй.
Гъ. Циуавæр анзи афонæ ралæудтæй?
С. Уалдзæг.
Гъ. Раст зæгъетæ, уалдзæг ралæудтæй. Мæргътæ дæр фæффулдæр
æнцæ. Гъар бæстæй нæмæ æрбаздахтæнцæ.
Гъ. Æма ци хуæрдзæнцæ мæргътæ?
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С. Хъæбузати, золкъити, саскъити.
Гъ. Етæ дæр уалдзæг райгъал унцæ. Радзорайтæ, циуавæр тæхгæ æмæ
бургæ листæг цæрæгойтæ зонетæ?
Сабийтæ син сæ хузтæмæ кæсунцæ.
Гъ. Сабийтæ, адæм ба сæ уæле уалдзæг ци искæнунцæ?
С. Курæттæ, уæллаггуртæ, дзабуртæ.
Гъ. Уалдзæги циуавæр куститæ фæккæнунцæ адæм?
Гъонбæлгæнæг сæмæ æвдесуй уалдзигон кустити хузæ.
Зæгъæн, бæлæстæ садзун æма у.и.
С. Тургътæ, дзæхæратæ æма гъæунгтæ фефснайунцæ.
Гъ. Уалдзæг адæн фæййаразунцæ бæлæстæ, деденгутæ, уæдта
хуæргæнаси, æпхи, болги æма фидхуаси муггæгтæ… Ацибон мах
дæр араздзинан. Кæсайтæ, ци æрбахастон?
С. Гъæдиндзæ.
(Гъонбæлгæнæг æвдесуй, ка равзурстæй, уæхæн гъæдиндзæ æма
амонуй куд садзгæ æй (асикки сикъити сабийтæ гъæдиндзæ
ниййаразунцæ.)
Гъ. Хуарз бакустайтæ, ниййаразтайтæ гъæдиндзæ. Куд гъуди кæнетæ,
нур ба ма ин ци гъæуй, цæмæй исирæза, уой туххæй?
С. Дон ибæл кæнун.
Гъ. Нур ба алли бон дæр кæсдзинан, гъæдиндзæ куд ирæзуй, уомæ.
Къæразæбæл æй ниввæрдзинан, цæмæй имæ уалдзигон хор кæса, уæд
нæ гъæдиндзæ исуодзæй бæрзонд æма хуæрзадæ.
Æзмæлгæ гъазт
Гъ.
Æрцудæй уалдзæг разбунмæ,
Нæмуг гæлдзæн зæнхи бунмæ,
Сабийтæ æзмæлунцæ æмдзæвги
Сау мæрæ ин гъæццол æй,
текстмæ гæсгæ.
Æфсес уодзинан дзолæй.
Сабийтæ, дзодздзæги æрбадетæ, сумах «муггæгтæ» айтæ. (Игъусуй
фæндури цагъд.) Муггæгтæ райдæдтонцæ ирæзун. Сабургай систæн,
«ирæзуй зæнгæ», фæззиндтæнцæ къалеутæ – уæ къохтæ райвазетæ,
сифтæ – уе ’нгулдзитæ рахæлеу кæнтæ. Бæласи къалеутæ æртасунцæ,
æзмæлунцæ. Цæмæй бæлæстæ бæрзонддæр уонцæ, уой туххæй ци
амал ес?
Сувæллæнттæ сæ къахи фийтæбæл ислæуунцæ.
Гъ. Кæсæн нæ дессаги телевизормæ. Экрани астæу æвæрун бæласæ.
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Раздæр бæласæ ци адтæй? Цæхæн исуодзæй ? Цæмæйти конд æй
бæласæ? Берæ бæлæстæ кæми фæййинун æнгъезуй?
Сабийтæ гъæугæ хузтæ райсунцæ æма сæ системон-оператори
экранбæл æвæрунцæ.
Гъæдæ,
парк
Муггæгтæ

Бæласæ
Зæнгæ,
къалеутæ,
сифтæ

Хъæбæр
бæрзонд

Ахури байдауæн
Гъ. Циуавæр анзи афони туххæй дзурдтан ацибон? Уалдзæг ку
ралæууй, уæд æрдзи ци ’рцæуй?
Сабийти дзуæппитæ.

27-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг» (4-аг хай)
Темæ: Хатдзæгтæгæнæн
Нисан: − Сувæллæнтти зонундзийнæдтæ уалдзæги æрдзи фæззиндтити туххæй ниффедар кæнун уæдта уалдзæг иннæ анзи
афæнттæй цæмæй хецæн кæнуй, уой. Феппайунадæ, лæмбунæг
ун æма дзоруни хуæрзгъæдæбæл идарддæр косун.
– Сабийти гъонбæл кæнун, цæмæй нæ алфанбулай æрдзæ
зæрдтагонæй ахур æма гъæуай кæнонцæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: хузæ-гъазт зумæг æма уалдзæги хузти хæццæ (уалдзæги
хузæ раст цуппаркъумонтæбæл лухтæ кондæй). Анзи афæнтти
бæрæггæнæнти хузтæ: цонæгъ, Метин лæг, æма у.и.; къозо, хор,
гъазунмæ бæттæн æма у.и.
Хузтæ сæ сюжетмæ гæсгæ æмхузæнттæ æнцæ.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, уе ’нгулдзитæ равдесайтæ.
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Еу, дууæ, æртæ, цуппар…
Фондз-и хæццæ ралигъдæнцæ
Сæ хæдзарæй æнгулдзитæ.
Æркодтонцæ æнгулдзæхтæ.
Еу, дууæ, æртæ, цуппар…
Фондз! – сæхемæ балигъдæнцæ.
Римæхсунцæ æнгулдзитæ
Медхæдзари нур сæ нихтæ…

Æнгулдзитæ тумбул къохи
æлхъивд æнцæ. Сæ ратасун
кæнун син устур æнгулдзæй
райдайунцæ.
Тумбул къох кæнун ба кæстæр
æнгулдзæй райдайунцæ.

Гъ. Нуртæккæ уин еу кизги туххæй радзордзæнæн цау.
Хузæ-гъазт «Уалдзæг» сабийти рази гъонбæлгæнæг æрæвæруй
лухгондæй.
Гъ. Цардæй æма адтæй кизгæ Алинæ. Е хъæбæр берæ уарзта зумæгон
гъæзтитæ, исаразидæ Метин лæгтæ, гурдæй цонæгъбæл. Фал ибæл
зумæг æгæр ниддаргъ æй. Хъæбæр æй æрфæндæ адтæй æ гъар
хъæпбæлтæ раласун æма æхе уалдзигон хормæ батавун. Зумæги
фæсте циуавæр анзи афонæ ралæууй?
С. Уалдзæг.
Гъ. Хор ракастæй æма арвбæл мети мегътæ нæбал адтæй.
Сабийтæ хузæбæл мегъæ хорæй баййевунцæ.
Гъ. Мет тайуй, цæугæдони ех дæр ниттадæй. Æркæсайтæ, Алинæ
циуавæр дарæс искодта?
С. Алинæ æ гъар курæт, хъуртохæн, ходæ раласта æма тæнæг курæт
искодта.
Сабийтæ хузи Алини хъæпбæлтæ æййевунцæ.
Гъ. Хор тавуй. Метин лæг ци фæцæй?
С. Ниттадæй.
Гъ. Циуавæр хузæ ниввæрун гъæуй Метин лæги бæсти?
Сабийттæ, нæуæг æвзурст деденгути татхай хузæ иссерунцæ.
Гъ. Уалдзæги адæм байтаунцæ муггæгтæ, цæмæй деденгутæ,
халсартæ…исирæзонцæ. Цæрæгойтæ ба хузи ес? Циуавæртæ?
С. Тæрхъос æма куй.
Сабийтæ гъæугæ хузтæ райсунцæ.
Гъ. Уалдзæги куд фæуунцæ?
С. Тæрхъос æ уорс къæредæ фунукхузæй раййевуй, куй ба æ хузæ не
’ййевуй.
Гъ. Бæлæстæ ба уалдзигон куд раййевунцæ?
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С. Сифтæ сæбæл фæззиннуй.
Сувæллæнттæ гъæугæ хузтæ æвзарунцæ.
Гъ. Æма гъар бæстæй ба ка æртæхуй?
С. Мæргътæ.
Гъ. Лæмбунæг æркæсетæ хузæмæ, ци ма си гъæуй æййевун?
Сабийтæ хузæмæ кæсунцæ æма си кæд ести рæдудтитæ – зумæги
бæрæггæнæнтæ ес, уæд сæ раст кæнунцæ.
Гъ. Алинæ цийнæ кæнуй. Алцидæр ци рæсугъд æй! Æрдзæ райгъал
æй зумæги фæсте. Сумахæн дæр æхцæуæн æй уалдзæги ралæудт?
Равдесайтæ уæ цийнæ.
Сабийтæ ходунцæ, æрдзæф æма гæппитæ кæнунцæ. Игъусуй фæндури
цагъд.
Гъ. Сабийтæ, цæмæй деденгутæ уа, кæрдæг æма бæлæстæ кæрдæгхуз
уонцæ, уой туххæй алфанбулай дуйне гъæуай кæнун гъæуй, не
’нгъезуй бæлæстæ æма къотæртæ сæттун, деденгути татхатæбæл
хæтун æма у.и.
Æзмæлгæ гъазт
Гъ.
Цъеути хузæн тæхетæ,
Сабийтæ се ’змæлдæй
Тæрхъоси хузæн гæппитæ кæнетæ,
æвдесунцæ, тексти ци
Бæлæсти къалеути хузæн уæхе телетæ, архæйдтитæ цæуй, уони.
Кæрдæг куд ирæзуй, уой равдесетæ.
Хор уæмæ куд кæсуй, уотæ баходетæ.
Куд хуарз æй уалдзигон!
Ахури байдауæн
Сувæллæнтти гъазт «Æртигкаг–уæлдай»
Гъонбæлгæнæг рагацау анзи афæнттæмæ гæсгæ хузтæ æрæвæруй.
Сабийтæ ба иссерæнтæ, уæлдай си ка æй, уони. Гъома, аци анзи
афонæмæ ка нæ хауй.

28-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Нæ алливарс дуйне»
Нисан: − Сабийтæн балæдæрун кæнун − нæ æрдзæ уодæгæстæ æма
æнæуодти дуйне ке æй, уой, уæдта ин æ модель, æ «арæзт»
бавдесун.
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− Логикон гъудикæнунадæ, лæмбунæг ун æма кæдзос дзоруни
бундортæбæл идарддæр косун.
− Сабийти гъонбæл кæнун, цæмæй æрдзæмæ цæмæдес æнгæс
даронцæ. Сæ гъудитæ дзорун сæмæ куд цæуа.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: уорс тумбул гæгъæди (d=1 м.); хъæбуза, деденæг, кæрдæг,
бæласæ, мулдзуг, тикис, цъеу, хор, къæвда, хæдзарæ, машинæ
æма гъазæн къозой хузтæ. Устур æма минкъий къотæртæ, уæдта
бæласи хузтæ.
Иуарунмæ: гъазт «Фиццаг ци, уæдта æ фæсте» – йæн хузтæ.
Ахури цуд
Гъ. Кæсайтæ, цæхæн рæсугъд бецъогин хъæбуза. Æнгулдзитæй
æвдесæн бецъотæ.
Æз–игъæлдзæг хъæбуза,
Æз зонун рæзбунтæ хуарз.
Æз тæхун, фал нæ гъузун,
Мæ фæсномуг æй «зу-зун».

Тумбулкъох.
Амонæн æма минкъий æнгулдзæ
фæйнердæмæ кæнун. «Бецъотæ»
æзмæлун кæнун.

Горцъебæл сабийти рази берæ цæрæгойтæ æма æнæуод æрдзи
хузтæ. Дзуæппитæ кæнгæй, сабийтæ райсунцæ гъæугæ хузтæ æма
сæ æвæрунцæ зилдæгбæл.
Гъ. Хъæбæр тахтæй æрдози сæрти, бафæлладæй æма æрбадтæй. Куд
гъуди кæнетæ, хъæбуза бауолæфунмæ цæбæл исбадтæй?
Сабийти дзуапп «деденæг» ку уа, уæд гъомбæлгæнæг уорс тумбул
гæгъæдибæл æрæвæруй хъæбуза æма деденæги хузтæ.
Гъ. Хъæбуза аллирдæмитæ ракастæй æма æрдози ци фæййидта?
С. Кæрдæг, бæлæстæ.
Гъ. Бæласи къалеубæл ка бадуй?
С. Цъеу.
Гъ. Кæрдæги ба ка лæсуй?
С. Мулдзуг.
Гъ. Кæсайтæ, къотæртæ æма бæлæстæ æнхузæн æнцæ?
Гъонбæлæгæнæг хузтæ æнкъæйттæй райвæруй: устур бæласæ æма
минкъий уæдта устур къотæр æма минкъий.
Гъ. Æркæсайтæ, мæнæ къотæр раздæр цæхæн адтæй? Уой фæсте ба?
Бæласæ цæхæн адтæй?
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С. Еу бæласæ устур, иннæ минкъий, еу къотæр устур иннæ ба
минкъий.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, асæй фæйнæхузти цæмæн æнцæ?
С. И устур бæласæ æма устур къотæр исирæзтæнцæ.
Сабийти гъазт «Фиццаг ци, уæдта æ фæсте»
Гъ. Æвзарæ исирæздзæй æма исуодзæй.
С. Деденæг.
Талайæй – бæласæ.
Къæбисæй – куй.
Тикиси бæдолæй – тикис.
Гъ. Цæргæ æма уолæфгæ ка кæнуй, етæ уодæгас æрдзæмæ хаунцæ.
Мах гъæуама уарзæн æма гъæуай кæнæн æрдзæ. Бæлæстæ ма сæттæн,
цæрæгойти ма гъигæ дарæн. Бæласи рази лæууй дор. Дор цæмæй
хецæн кæнуй бæласæй? Бæласæ ци кæнуй?
С. Ирæзуй, фал уолæфгæ ба нæ кæнуй.
Гъ. Дор ба?
С. Е ба не ’рæзуй.
Гъ. Мадта, дор уодæгас æрдзæй æй?
С. Нæгъ.
Гъ. Хор ба? Ирæзуй, уолæфуй?
С. Нæгъ, уодæгас нæй.
Гъ. Æхсæвæ арвбæл фæззиннуй æстъалутæ æма мæйæ. Етæ дæр
уодæгас æрдзæмæ хаунцæ?
С. Нæгъ, етæ не ’рæзунцæ æма нæ уолæфунцæ.
Гъ. Еума хатт зæгъайтæ уодæгæс æрдзи минеугутæ.
С. Уолæфгæ, ирæзгæ æма хуæргæ ка кæнуй, етæ уодæгас æрдзæмæ
хаунцæ.
Гъ. Гъеуæхæн дуйне фæййидта æ алливарс хъæбуза.
Æзмæлгæ гъазт «Уодæгас – æнæуод»
Гъонбæлгæнæг æвдесуй уодæгас кенæ æнæуод æрдзи хузтæ.
Сабийтæ ба син сæ нæмттæ уæдта кумæ хаунцæ, уодæгас æви
æнæуод æрдзæмæ, уой дзорунцæ.
Ахури цуд
Гъ. Еске ном зæгъайтæ уодæгас æрдзæй.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Естæй ном зæгъайтæ æнæуод æрдзæй.
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Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нæ ахури рæстæг уæ зæрдæмæ фæццудæй?

29-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Ездондзийнадæ»
Нисан: −Лигъз, æхцæуæн дзурдти лæдæрунадæ раргон кæнун.
Лигъз æма ездон дзорунбæл ахур кæнун сабийти.
– Ирæзун кæнун исфæлдистадон гъудикæнунади бундор.
Хатдзæгтæ кæнун уæдта раст дзорунбæл ахур кæнун.
– Ездон æма æгъдаугин куд уонцæ царди медæгæ, ескæмæн
сæмæ анхос кæнун куд цæуа, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: 2 гъазæн киндзи; 4…5 сюжетон хузи, лигъз æма ездон
дзурдтæй кæми испайда кæнун æнгъезуй уæхæнттæ.
Ахури цуд
Гъ. Æмдзæвгæ кæсæн.
Сугъзæрийнæ хор, байрайæ, Рахес къохи æнгулдзитæ галеу
О, цъæх арв, ду дæр ирайæ!
къохи æнгулдзитæбæл кезугай
Рæуæг думгæ ’рцо æгас,
бамбæлгæй, «салам» дæдтунцæ
Нæуæг толдзæ, уо æдас!
кæрæдземæн.
Мах еу дуйнеййи цæрæн,–
Уæ уиндæ мин – æхцæуæн!
Т.Сикачева
Гъ. Гъеууотæ салам дæдтунцæ æнгулдзитæ кæрæдземæн. Сумах
ба ци фæззæгъетæ, уæ хæстæгутæ, æмбæлттæ, зонгити хæццæ ку
фембæлетæ, уæд?
С. Æгас цотæ, сæумæ хуарз, дæ бон хуарз æма у.и.
Гъ. Æз уарзун, зонгитæ æма хеуæнттæбæл фембæлгæй ку фæззæгъæн
«Дæ сæумæ хуарз», «Де ’зæр хуарз», «Хуæрзæхсæвæ кæнæ».
Сувæллæнттæ гъонбæлгæнæги ездон дзурдтæ фæнзунцæ.
Гъ. Сабийтæ, атæ æнцæ салам радтуни ездон, арфи дзурдтæ. Ес ма
æндæртæ дæр, уони туххæй ба нуртæккæ радзордзинан.
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй, къуари уати фæйнæ къумеми
ци дууæ гъазæн киндзи лæууй, уонæмæ.
Гъ. Гъазæн киндзитæ Мæдинæ æма Алинæ махмæ иуазгути
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æрбацудæнцæ, фал цæмæдæр гæсгæ, кæрæдзей фарсмæ, бадун нæ
комунцæ. Куд гъуди кæнетæ, цæмæннæ комунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, уотæ зæгъетæ æма хилæ æнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæйдæ базонæн, ци кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ еу гъазæн киндзæмæ бацæунцæ.
С. Мæдинæ, ци кæнис?
(Гъонбæлгæнæг киндзи гъæлæсæй) М. Ме ’мбал мæ хæццæ нæ гъазуй,
æ гъазæнтæ дæр мæмæ нæ дæдтуй.
Гъ. Мæдинæ, де ’мбалæн ездон дзурдтæ зæгъун ди нæ феронх æй?
М. Æз уæхæн дзурдтæ нæ зонун.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ, Мæдинæн ездон дзурдтæ зæгъæн.
Сабийтæ дзорунцæ.
Гъ. Æмбæлттæ æма зонгитæбæл фембæлгæй циуавæр дзурдтæ зæгъгæ
фæууй?
С. Æгас цотæ, уæ бон хуарз, сæумæ хуарз æма æнд.
Гъ. Ести ку корай уæдта ци зæгъгæ фæууй?
С. Зæгъун гъæуй алæмæти дзурд «табуафси».
Гъ. Æма дæ хинцгæ кенæ дæмæ æ гъазæнтæ гъазунмæ ку дæдта уæдта
ци зæгъгæ фæууй?
С. Зæгъун гъæуй æндæр алæмæти дзурд «лæвар гъон уо» кенæ
«арфиаг уо!» (бознуг), – зæгъгæ.
Гъ. Æма еске зæрдæ æнæбари ку фæхходун кæнай, уæдта ци зæгъгæ
фæууй?
С. Фæззæгъун гъæуй «хатир бакæнæ», – зæгъгæ.
Гъ. Ци берæ имонау дзурдтæ ес. Еци дзурдтæ алæмæти дессæгтæ
кæнунцæ. Цæуæнай еумæ Мæдини æмбал Алинæмæ æма сæ бафедаун
кæнæн.
Гъонбæлгæнæг æ къохмæ гъазæн киндзæ – Мæдини райсуй æма
сабийти хæццæ гъазæн киндзæ – Алинæмæ бацæуй. Гъонбæлгæнæг
Мæдини номæй хатир коруни дзурдтæ зæгъуй.
М. Алинæ, гъæйдæ ниммин хатир кæнæ. Нур ба берæ ездон дзурдтæ
базудтон æма некæдбал фæххилæ уодзинан. Сабийтæ, гъæйдæ, еци
дзурдтæ ма еу хатт æримисæн.
Сабийтæ ездон дзурдтæ дзорунцæ.
Гъ. Нæ гъазæн киндзитæ бафедудтонцæ. Гъæйдæ, нур ба хузтæмæ
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æркæсæн æма рагъуди кæнæн: кæд æма кæми дзорун гъæуй ездон
дзурдтæ.
Сабийтæ кæсунцæ цалдæр сюжетон хуземæ, ездон дзурдтæй кæми
испайда кæнун гъæуй, уæхæнттæмæ.Уой фæсте гъазæн киндзити
рафæндараст кæнунцæ. Хуæрзбон зæгъуни размæ ба ма си кæнунцæ,
цæмæй бабæй сæмæ иуазгуати æрбацæуонцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Иуазгуати нæмæ ка адтæй? Фембæлгæй циуавæр ездон дзурдтæ
зæгъгæ æй? Гъазæн ракорун дæ ку фæнда, уæдта ци зæгъун гъæуй?
Хъæбæр хуарз!

30-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Сæрдæ»
Нисан: −Анзи афæнтти туххæй зонундзийнæдтæ ниффедар кæнун.
Сæрди бæрæггæнæнти хæццæ сабийти базонгæ кæнун. Анзи
афæнттæ кæрæдзей хæццæ барун æма син сæ сæйрагдæр
бæрæггæнæнтæ ахур кæнун.
– Логикон гъудикæнунади, зæрдæбæлдаруйнади æма
хуæдгъонбæлади бундорти ирæзтбæл косун. Хуарæнти
æнкъарунади лæдæрд æма фулдæр дзурдтæ базонунбæл косун.
– Сабийти гъонбæл кæнун, цæмæй кæрæдзей зæрдæй уарзонцæ,
кæрæдземæн анхос кæнонцæ, фенхусгæнæгæн ба арфæ кæнун
куд зононцæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: гъазæн киндзæ; устур тумбул гæгъæди, анзи афæнтти
хузæн (4 хатæнон) хуарæнтæй хурститæй (кæрдæгхуз, сурх,
бор, уорс);уалдзæги, сæрди, фæззæги æма зумæги хузтæ.
Иуарунмæ: алли сувæллонæн дæр фæйнæ 3…4 хузи гъазтæн:
«Фиццаг ци, уæдта æ фæсте».
Ахури цуд
Гъ. Равдесайтæ уе’нгулдзитæ.
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Еу, дууæ, æртæ –
Рахес къох уæлæмæ исесун,
Атæ æнцæ хуæртæ.
æнгулдзитæ – аллирдæмæ хæлеу.
Цуппар æма фондз –
Кезугай сæ тасун кæнгæй,
Атæ ба – фазон.
тумбулкъох ракæнун.
Уотæ устур нæма йан,
Æнгулдзитæ нимайæн.
Се ’гас дæр федар, лимæн,
Се ’ гас дæр гъæунцæ мæн…
Гъ. Иуазæгуати нæмæ æрбацудæй гъазæн киндзæ Мæдинæ. Æрбахаста
нин анзи афæнтти хуарæнти хузтæ тумбул гæгъæдибæл.
Мæдинæ нæ зонуй, гæгъæдий хуарæн хузтæ ци амонунцæ, уони.
Мах ин сæ радзордзинан. Фал бал дзуапп радтæн мæнæ ауæхæн
фарстайæн:
Е кæд фæууй? –
Сифтæ æркæлунцæ,
Мæргътæ фæттæхунцæ,
Уаруй къæвда.
С. Фæззæги.
Гъ. Фæззæг цихузæн æй?
С. Бор.
Гъ. Е ба кæд фæууй? –
Будурти – мет.
Цæугæдонбæл – ех.
Метин баба æрцæуй,
Лæвæрттæ нин ахæссуй.
С. Зумæги.
Гъ. Зумæг цихузæн æй?
С. Уорс.
Гъ. Е кæд фæууй? –
Мет тайуй,
Райгъал æй будур.
Бон фæддаргъдæр æй,
Къомбох фæззиндтæй,
Кæрдæг фæцъцъæх æй.
С. Уалдзæги.
Гъ. Уалдзæг цихузæн æй?
С. Кæрдæгхуз.
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Гъ. Зилдæги ма цихузæн хуарæн ес?
С. Сурх.
Гъ. Ка зонуй, уалдзæги фæсте циуавæр анзи афонæ ралæууй?
Сувæллæнттæн зин ку уа дзуапп радтун, уæд син гъонбæлгæнæг
фенхус кæнуй.
Уалдзæги фæсте ралæууй сæрдæ,
Уæларвæй сах хор калуй цæхæртæ.
Иссерайтæ, сæрдæ ци хузти æвдист æй, уони. (Игъусуй фæндури
цагъд.)
Сабийтæ анзи еугур афæнтти хузти астæуæй гъæугæ хузтæ
равзарунцæ æма сæ тумбул гæгъæдийæн æ сурхæй хурст хайбæл
æвæрунцæ. Се ’взурст хузти туххæй ба гъæуама еститæ радзоронцæ.
Зæгъæн:
С. Сæрди сувæллæнттæ сæхе æртайунцæ цæугæдони. Гæбæлотæ
ахæссунцæ. Сæхе хормæ тавунцæ дони билæбæл.
Гъ. Гъазæн киндзæ Мæдинæ уин арфæ кæнуй. Базудта, тумбул
гæгъæдий хуарæнтæй хурст хæйттæ анзи афæнттæ ке амонунцæ, уой.
Гъæйдæ, еу хатт ма гъазæн киндзæн зæгъæн, сæрдæ цихузæн æй?
С. Сурх.
Гъ. Гъазæн киндзæ Мæдинæ æ хæццæ зонтик æрбахаста æма æй уæ
хæццæ рагъазун фæндуй.
Гъазт «Хор æма къæвда»
Игъусуй фæндури цагъд.
Гъ. Хор тавуй.
Сабийтæ сæ уати рацо-бацо кæнунцæ.
Гъ. Карз уарун райдæдта.
Сабийтæ зонтикки бунмæ ледзунцæ. Гъазт кæнгæ æй 2-3 хатти.
Гъ. Сабийтæ, уæхе зонтикки буни цæмæ баримахстайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, къæвда пайда кæмæн æй?
Сабийти аллихузон дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг син сæ дзуæппитæ
фæббæлвурд кæнуй.
с. ⁄ гъ. «Фиццаг ци, уæдта æ фæсте?»
Сабийтæ фæйнæ 3-4-гай сюжетон хузтæ радтунцæ, етæ ба сæ,
логикон цавдмæ гæсгæ, кезугай æвæрунцæ.
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Ахури байдауæн
Гъ. Анзæн æ кæци афонæ æй тæккæ тæвдæдæр? Уазалдæр ба? Анзæн
æ кæци афони фæххаунцæ бор сифтæ? Фиццаг кæрдæг æма деденгутæ
ба кæд фæззинуннцæ?
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№
Сабиййи М.Н.Ф.

1
2
3
4
5

94

Уæзласæн æма пассажирон транспорттæ æртасуй æма сæ фæззæгъуй

Зонуй æма фæззæгъуй мебели предметти, хъæпбæлти æма къæбеци дзаумæутти

Рæзæ æма халсарти нæмттæ зонуй (фæззæгъуй)

Хæдзайрон æма гъæддаг цæрæгойти нæмттæ зонуй, зонуй син сæ цæрæнуæттæ дæр

Анзи афæнтти (фæззæг, зумæг, уалдзæг, сæрдæ) сæйрагдæр минеугутæ (бæрæггæнæнтæ)
зонуй

Цалдæр дæснийади зонуй æма сæ фæззæгъуй

Бауæри хæйттæ куд хуннунцæ, уони дзоруй

Æхе ном æма æ бийнонти иуæнгти нæмттæ зонуй (фæззæгъуй)

Алфанбулай дуйней зонунади бæрцæ бæлвурдкæнун
скъолаагъонмæ кæстæр кари (3-4 анздзуд) сабийтæн

6
7
8

Алфанбулай дуйней зонунади бæрæггæнæнтæ
(критеритæ) ахури анзи байдауæни
1. Дзуапп радтун зонæд, куд хуннуй, цал анзи ибæл цæуй, иннæ
сабийти нæмттæ дзорун.
2. Иронх си ма уæд æма зонæд, адæн хæдзари ке цæрунцæ, хуæруйнаг
ке кæнунцæ (басæ фицгæ æй), кæсалгæ сорвунх кæнунцæ æма у.и.,
къæбеци аллихузон дзаумæуттæй пайда кæнунцæ, хъæпбæлтæ
сæхебæл анзи афонæмæ гæсгæ фæккæнунцæ (уæледарæс хуйун дæр
æма æлвесун дæр æнгъезуй).
3. Зонæнтæ, предметтæ æма дзаумæуттæ тукани ке фæууæйæ
кæнунцæ.
4. Курдиæдтæ æнхæст кæнун, хестæри фæдзæхститæ (едгутæ
æрæвæрун, гъазæнтæ бафснайун æма æнд.).
5. Сабий гъæуама лæдæра æма уина, адæймаг æнцад ку уа, тингун ку
кæна, æ зæрдæ ку æхсайа, цийнæ ку кæна, мæтъæл ку уа, уæдта æхе ку
уорама æма æ «зæгъуйнæгтæ» сабур уагбæл куд кæна (ма æсхуайæд,
ма нæмæд инней, еске гъазæн ма ’скъæфæд æма у.и.)
6. Фембæлгæй салам дæдгæ æй, цæугæй ба фæндараст зæгъгæ,
фæлмæнзæрдæй коргæ æй, фенхусгæнæг æма фæххинцæгæн ба арфæ
ракæнун, арази нæ уогæй нæгъ зæгъун дæр хуарз уагбæл кæнгæ æй,
куд неке зæрдæ фæххода.
7. Хъæпбæлти, къахидарæси, алфанбулай предметти аййептæ
фепбайун æма сæ ести мадзалæй хехъгæппæресæй кенæ устурти
анхосæй исраст кæнун.
8. Бонигъæди рахасти уагæ дзорун æма анзи афæнттæ æртасун.
9. Рæзæ æма халсартæ æртасун (æвзарун) сæ хузæ (кондмæ), адæ æма
формæмæ гæсгæ.
10. Хæдзайрон æма гъæддаг цæрæгойтæ æртасун.
11. Еуæй-еу транспортти хузтæ зонун.

95

Алфанбулай дуйней базундæн аргъ искæнунадæ
1 балл – зонундзийнæдти бæрцæ минкъий æй. Сабий еугур
ихæслæвæрдтæ дæр гъонбæлгæнæги анхосæй искæнуй.
2 балли – зонундзийнæдти бæрцæ рæстæмбес æй. Сабий æртæ
ихæслæвæрдемæй æхуæдæг айдагъдæр еу искæнуй.
3 балли – зонундзийнæдти бæрцæ берæ æй. Сабиййæн æхе бон æй
æртæ ихæслæвæрдемæй дууæ искæнун.
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М.В. Маркина

ХУМÆТÆГИ МАТЕМАТИКОН
ЛÆДÆРУЙНÆДТИ ЗОНУНАДÆ

Мæйæ

Рухæн

Кæфти мæ

99

Мæ
рæвдауæндонæ

Еумæйаг
темæ
Мæ
бийнонтæ

1

Лæдæруйнæдтæ
«еунæг», «берæ»,
«устур», «минкъий»-йи
хæццæ базонгæ ун.

2

Федардæр кæнун
лæдæруйнæдтæ
«еунæг», «берæ»,
«хæрхæ». Базонгæ ун
лæдæруйнадæ «еунæг
дæр нæ»-и хæццæ.

Предметти
классификаци, базонгæ
ун лæдæруйнæдтæ
«рахесмæ», «галеумæ»,
«уæлæмæ», «дæлæмæ».

Темæ

Сахæттæ

Базонун
лæдæруйнæдтæ
«еунæг»,
«берæ»,
«минкъий». Ниффедар кæнун хуæрæни хузтæ
бæрæгкæнунадæ. Сабийти ахур кæнун сæ бийнонти
нæмттæ дзорунбæл; цæмæй лæдæронцæ бийнонти
æхсæн ке ’йес сабийтæ æма гъонбæлтæ (устуртæ
æма минкъийтæ). Модельтæ аразуни бундор син
байамонун.
Сабийти ахур кæнун предметтæ хецæн кæнун еунæг
минеуæгмæ (асæмæ) гæсгæ, устуртæ сабийтæй
æртасун. Ниффедар кæнун лæдæруйнæдтæ
«еунæг», «берæ». Идарддæр ахур кæнун итигъдади
ориентаци кæнунбæл: лæдæруйнæдтæ «рахес»,
«галеу», «уæлæмæ», «дæлæмæ»; сабийтæмæ
ирæзун кæнун æзмæлдтити арæхстдзийнадæ.
Ниффедар кæнун лæдæруйнæдтæ «еунæг»,
«берæ», «хæрхæ». Базонгæ кæнун лæдæруйнадæ
«еунæг дæр нæ»-и хæццæ. Ирæзун кæнун хæрхæй
хецæн предметтæ æртасуни арæхстдзийнадæ
æма хецæн предметтæй хæрхитæ аразун. Ирæзун
кæнун къуари уати итигъдади ориентаци кæнуни
арæхстдзийнадæ. Ниффедар кæнун лæдæруйнæдтæ:
«устур», «минкъий».

Нисан

Кæсæтæр къуарæн (3-4 анздзуд) перспективон-тематикон пълан
хумæтæги математикон лæдæруйнæдтæ базонунмæ

100

1

1

Фæззæг.
Рæзæ æма
халсартæ.

Фæззæг.
Хæдзайрон
æма гъæддаг
цæрæгойтæ.

1

Фæззæг

Ниффедар кæнун лæдæруйнæдтæ «еунæг», «берæ», «еунæг
дæр нæ». Базонгæ кæнун лæдæруйнадæ «уой бæрцæ».
Идарддæр ахур кæнун итигъдади ориентаци кæнунбæл:
базонун лæдæруйнæдтæ «размæ», «фæстæмæ»; ниффедар
кæнун лæдæруйнæдтæ «рахесмæ», «галеумæ», «уæлæмæ»,
«дæлæмæ». Предметти асæ кæрæдзебæл баргæй фæлтарун.
Ниффедар кæнун хуарæни хузтæ æртасунадæ. Рæстæг æма
афони лæдæруйнадæбæл архайун. Ниффедар кæнун сабийти
зонундзийнæдтæ анзи афонæ – фæззæги туххæй.
Зилд. Зилдти
Зилдæг æма æ минеугути хæццæ базонгæ ун. Алфанбулай
минеугутæ
дуйней предметтæ æма сенсорон эталонти æмрахастити
зонунбæл архайун. Идарддæр ирæзун кæнун рæстæг æма
афони туххæй зонундзийнæдтæ: ниффедар кæнун сабийти
зонундзийнæдтæ анзи афонæ – фæззæги туххæй. Ниффедар
кæнун хуарæни хузтæ æртасунадæ. Ахур кæнун зилдтти асæ
кæрæдзебæл барсти фæрци базонун, фигурити райвæрди
фæткæвæрд исбæрæг кæнун. Идарддæр зонгæ кæнун хæрхи
(бери) хæццæ.
Хæрхитæ сæ бæрцæмæ
Ахур кæнун предметти хæрхитæ сæ бæрцæмæ гæсгæ рабарун,
гæсгæ рабарун,
æнкъæйттæ аразуни фæрци: æрæвæргæй кенæ еумитæй.
лæдæруйнæдтæ
Ниффедар кæнун лæдæруйнæдтæ «еунæг», «берæ», «уой
«уой бæрцæ» æма
бæрцæ». Базонгæ сæ кæнун лæдæруйнæдтæ «æмбæрцæ»,
«æмбæрцæ»-й пайда
«нарæг» æма «фæтæн»-и хæццæ. Ахур кæнун предметти сæ
кæнгæй. Лæдæруйнæдтæ асæмæ гæсгæ исбæлвурд кæнун.
«фæтæн» æма «нарæг»-и
хæццæ зонгæ кæнун.

Базонгæ ун
лæдæруйнæдти
хæццæ: «уой бæрцæ»,
«фæстæмæ», «размæ».

101

Геуæргоба

2

1

Мæ бæсти
хай

Æз æма мæ
бауæр

1

Фæззæг

Сабийти ахур кæнун предметти хæрхитæ сæ бæрцæмæ гæсгæ
рабарун æнкъæйттæ аразгæй (уой бæрцæ). Лæдæруйнæдтæ
«устурдæр» æма «минкъийдæр»-и хæццæ базонгæ ун.
Базонгæ ун афонæ æма рæстæги лæдæруйнæдтæ «сæумæ»
æма «изæр»-и хæццæ.
Квадрат. Базонгæ ун
Сабийти квадратти хæццæ базонгæ кæнун. Исахур сæ
лæдæруйнæдтæ «къум» кæнун «зилдæг» æма «квадрат» æртасун æма дзорунбæл.
æма «уæлдай»-йи
Лæдæруйнадæ «къум»-и хæццæ сæ базонгæ кæнун. Ниффедар
хæццæ.
кæнун итигъдади ориентаци кæнуни арæхстдзийнадæ
(лæдæруйнæдтæ: рахесмæ, галеумæ, уæлæмæ, дæлæмæ)
æма ма афонæ æма рæстæги (сæумæ-изæр). Радтун син
зонундзийнадæ лæдæруйнадæ «уæлдай»-йи туххæй.
Базонгæ ун нимæдзæ 2-и Сабийти базонгæ кæнун нимæдзæ 2-й хæццæ, уæдта æ
хæццæ. Лæдæруйнадæ
арæзт. Ахур кæнун дууей уæнгæ нимайун, дууæ хæрхи
«æнкъай».
кæрæдзебæл рабарсти бундорбæл. Сабийтæн балæдæрун
кæнун предметти нимади фæстаг нимæдзæ, предметтæн сæ
ке бæрæг кæнуй, уой.
Идарддæр ахур кæнун дууей уæнгæ нимайун. Базонгæ ун лæдæруйнæдтæ «бæрзонд»
æма «ниллæг»-и хæццæ.
Ахур кæнун дууæ предметти сæ асæмæ гæсгæ рабарунбæл, рабарсти фæстеугутæ ба
ниббæрæг кæнун дзурдтæй: бæрзонддæр, ниллæгдæр; предметтæ сæ асæмæ гæсгæ
рабарун.

Лæдæруйнæдтæ
«устурдæр»,
«минкъийдæр»,
«сæумæ», «изæр».

102

Цæппорсе

1

1

Зумæг

Зумæг.
Цæрæгойтæ.

1

Гъазæнтæ

Итигъдадон
лæдæруйнæдтæ
«галеуæрдигæй»,
«рахесæрдигæй».
Базонгæ ун
лæдæруйнадæ
«астæугкаг»-и хæццæ.

Зонгæ кæнун нимæдзæ
æрти (3) хæццæ.

Лæдæруйнадæ
«æмхузон»

Сабийти базонгæ кæнун лæдæруйнадæ «æмхузон»-и хæццæ.
Идарддæр ахур дууæ предметти бæрзæндæй рабарун,
рабарсти фæстеугутæ ба ниббæрæг кæнун дзурдтæй:
«бæрзонддæр», «ниллæгдæр»; предметти асæмæ гæсгæ
барун: устурдæр, минкъийдæр. Дууæ хæрхей предметти
бæрцитæ, æмæривæрдмæ гæсгæ, базонуни фæлтардбæл
косун. Ниффедар кæнун хуарæни хузтæ æртасуни зонунадæ.
Базонгæ кæнун нимæдзæ 3-й хæццæ, уæдта æ арæзти. Ахур
кæнун æртей уæнгæ нимайун. Лæдæрун кæнун предметти
къуар нимайгæй, нимади фæстаг нимæдзæ предметтæн сæ
бæрцæ ке бæрæг кæнуй, уой. Ахур кæнун нимад игъосгæй
лæдæрунбæл. Идарддæр ирæзун кæнун рæстæг æма афони
туххæй зонундзийнæдтæ: бонæ, æхсæвæ; ниффедар кæнун
зонундзийнæдтæ анзи афонæ – зумæги туххæй.
Идарддæр итигъдадон лæдæруйнæдтæ зонунбæл архайун.
Ниффедар
кæнун
лæдæруйнæдтæ
«рахесæрдигæй»,
«галеуæрдигæй»; базонгæ ун лæдæруйнадæ «астæуæй»,
«астæугкаг». Ниффедар кæнун нимайуни арæхстдзийнæдтæ.
Идарддæр ахур кæнун дууæ кæрей предметти бæрцитæ
баргæй пайда кæнун дзурдтæй: цал, уал, æмбæрцитæ.
Цæрæгойти туххæй зонундзийнæдтæ ниффедар кæнун.
Идарддæр ирæзун кæнун рæстæг æма афони туххæй
зонундзийнæдтæ: ниффедар кæнун сабийти зонундзийнæдтæ
анзи афонæ – зумæги туххæй. Асæмæ гæсгæ предметти
рабарститæ фæлтарун.
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Æнсур

2

Цæлгæнæни
дзаумæуттæ
æма
хуæруйнæгтæ

2

1

Зумæг

Итигъдадон
лæдæруйнæдтæ:
«медæгæй», «æндегæй».

Базонгæ ун нимæдзæ
цуппарей (4) хæццæ,
квадрати минеугутæ

Æртикъумони хæццæ
базонгæ ун

Сабийти базонгæ кæнун æртикъумон æма æ минеугути
хæццæ. Ниффедар кæнун раздæр рацуди æрмæг: геометрион
фигуритæ, хуарæни хузтæ, æртей уæнгæ нимад, лæдæруйнадæ
«астæугкаг». Ахур кæнун предметтон фигурити райвæрди
уагæвæрд рабæрæг кæнун æма æй идарддæр æнхæст
кæнун. Идарддæр ирæзун кæнун рæстæг æма афони туххæй
зонундзийнæдтæ: сабийти зонундзийнæдтæ анзи афонæ –
зумæги туххæй.
Базонгæ ун нимæдзæ 4-й хæццæ, уæдта æ арæзти бундор
дууæ хæрхей, 3 кенæ 4 элементтей рабарстæй арæзт ке æй,
уой. Идарддæр лæдæрун кæнун предметти нимади фæстаг
нимæдзæ предметти къуарæн сæ бæрцæ ке бæрæг кæнуй,уой;
зонун дууæ хæрхей предметти бæрцитæ рабарун. Базонгæ
ун квадратти минеугути хæццæ. Идарддæр ахур кæнун
геометрион фигурæтæ æртасун æма син сæ нæмттæ дзорун:
æртикъумон, квадрат.
Базонгæ ун итигъдадон лæдæруйнæдти хæццæ: «медæгæй»,
«æндегæй». Сабийтæн амонун æсгаруни архайди бундори
зонундзийнæдтæ: сабийти базонгæ кæнун нимæдзтæ æмхузон
кæнуни æртæ мадзалей хæццæ. Дууæ хæрхей предметти
бæрцитæ рабаруни дæсниадæ ниффедар кæнун, мæнæ
ауæхæн дзурдтæй пайда кæнгæй: уал, цал, æмбæрцæ, берæ,
еунæг. Ниффедар кæнун 4-ей уæнгæ нимад. Ирæзун кæнун
дзоргæ нимад. Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ «сæумæ»,
«изæр». Ахур кæнун моделькæнунади бундорæвæрд.
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Комахсæн

Мебель

Уæледарæс

2

2

Лæдæруйнæдтæ «даргъ», Сабийти базонгæ кæнун лæдæруйнæдтæ «даргъ» æма
«цубур»-и хæццæ. Ниффедар кæнун бæрзæндитæ рабаруни
«цубур».
дæсниадæ æма сæ ниббæрæг кæнун кæнун дзурдтæй:
бæрзонддæр – ниллæгдæр. Ниффедар кæнун цуппарей уæнгæ
нимад. Идарддæр ирæзун кæнун рæстæг æма афони туххæй
зонундзийнæдтæ: зумæг, уалдзæг, сæрдæ, фæззæг. Ниффедар
кæнун сабийти зонундзийнæдтæ зумæги туххæй.
Предметти рабарст сæ
Ахур кæнун уадздзæгти дæргъцæ кæрæдзебæл баргæй зонун,
хатдзæгтæ кæнгæй ба пайда кæнун дзурдтæй: даргъдæр,
дæргъцæмæ гæсгæ.
цубурдæр; цуппарей уæнгæ нимад. Идарддæр ирæзун кæнун
Лæдæруйнæдтæ
«даргъдæр», «цубурдæр» рæстæг æма афони туххæй зонундзийнæдтæ. Ниффедар
кæнун сабийти зонундзийнæдтæ зумæги туххæй. Ахур
кæнун алливарслæууæг объекти æхсæн хецæндзийнæдтæ
æма æнгæсадæ ерунбæл. Хестæри амундмæ гæсгæ ахур
кæнун имитацион æзмæлдтитæ кæнун.
Итигъдади ориентаци:
Идарддæр ахур кæнун итигъдади ориентаци кæнунбæл:
базонгæ ун лæдæруйнæдтæ «æ», «сæрмæ» æма «буни» хæццæ.
«æ», «сæрмæ», «буни».
Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ «медæгæй» – «æндегæй»,
«бæрзонддæр» – «ниллæгдæр». Ниффедар кæнун 4-ей уæнгæ
нимад, афонæ æма рæстæги лæдæруйнæдтæ «сæумæ», –
«изæр».
Базонгæ ун рæстæг
Сабийти базонгæ кæнун рæстæг æма афони туххæй
лæдæруйнæдти хæццæ «бонæ» – «æсæвæ», ниффедар
æма афони туххæй
лæдæруйнæдти хæццæ: кæнун лæдæруйнæдтæ «сæумæ» – «изæр». Идарддæр ахур
кæнун итигъдади ориентаци кæнунбæл. 4-ей уæнгæ нимад
ниффедар кæнун, нимæдзæ 4-й исконд еуæгтæй, геометрион
фигурити туххæй зонундзийнæдтæ: зилди, æртикъумони,
квадрати.
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Кæрдæгæзмæлæн
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Дæснийæдтæ

Транспорт

1

Мади бон

Расткъумон

Радон (уагон) нимад

Базонгæ ун нимæдзæ
фондзи хæццæ

Базонгæ у нимæдзæ фондз æма æ арæзти хæццæ. Ниффедар
кæнун 4-ей уæнгæ нимад. Идарддæр лæдæрун кæнун
предметти нимади фæстаг нимæдзæ предметти къуарæн
сæ бæрцæ ке бæрæг кæнуй, уой. Ниффедар кæнун рæстæг
æма афони туххæй зонундзийнæдтæ – сæумæ, бонæ, изæр,
æхсæвæ; геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ:
зилдæг, квадрат; итигъдади ориентаци кæнун (галеуæрдегæй,
рахесæрдигæй).
Радон нимæдзти нисанеуæг раргон кæнун æма
5-й
уæнгæ радон нимад фæлтарун. Ниффедар кæнун бæрцæ
гъæуайкæнуни лæдæруйнадæ, зонун предметтæ сæ
бæрзæндæмæ гæсгæ рабарун, пайда кæнун дзурдтæй
«бæрзонддæр», «ниллæгдæр». Ниффедар кæнун геометрион
фигурити туххæй зонундзийнæдтæ: зилди, æртикъумони,
квадрати. Ниффедар кæнун рæстæг æма афони туххæй
зонундзийнæдтæ: сæумæ, бонæ, изæр, æхсæвæ. Ирæзун
кæнун хуæдбарон кусти фæлтæрунадæ.
Базонгæ ун расткъумон æма æ минеугути хæццæ, ниффедар
кæнун геометрион фигуритæ фæсмæруни зонундзийнæдтæ:
зилд, æртикъумон, квадрат. Ниффедар кæнун 5-й уæнгæ
нимад, зонун хæрхитæ сæ бæрцитæмæ гæсгæ рабарун, радон
нимад. Идарддæр ирæзун кæнун рæстæг æма афонæ зонуни
лæдæруйнæдтæ: сæумæ, бонæ, изæр, æхсæвæ. Æмиасадæ
æртасунбæл ахур кæнун (æнæ æмæвæрд æргæнгæ) къуари
предметти бæрцæмæ гæсгæ: уал, цал, æмбæрцæ.
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Хумидайæн

Уалдзæг
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Дæргъдумбул

Классификаци

Куб

Тумбулæг

Базонгæ ун тумбулæг æма æ минеугути хæццæ. Идарддæр
ирæзун кæнун сабийти зонундзийнæдтæ рæстæг æма афони
туххæй (анзи афонæ: уалдзæг), 5-й уæнгæ радон нимад
фæлтарун, идарддæр ахур кæнун предметтæ сæ асæмæ гæсгæ
барун. Ирæзун кæнун бæрцæ гъæуайкæнуни лæдæруйнадæ,
нимайун зонун тактилон-моторон медæнкъарæнти фæрци.
Ирæзун кæнун итигъдадон лæдæруйнæдтæ «рахесæрдигæй»,
«галеуæрдигæй».
Базонгæ ун куби хæццæ. Идарддæр ирæзун кæнун сабийти
зонундзийнæдтæ рæстæги æма афони туххæй (анзи афонæ –
уалдзæг). Идарддæр ахур кæнун предметтæ сæ бæрзæндæмæ
гæсгæ барун. Идарддæр косун итигъдадон лæдæруйнæдтæбæл
«галеуæрдигæй», «рахесæрдигæй».
Ахур кæнун геометрион фигурити къуæрттæ кæнун сæ
формитæмæ гæсгæ, асæмæ гæсгæ, хузтæмæ гæсгæ, æмгæстæ
æма си фæйнæхузтæ ерун. Ниффедар кæнун геометрион
фигурити туххæй зонундзийнæдтæ: зилди, æртикъумони,
расткъумони, квадрати. Ниффедар кæнун радон нимад 5-й
уæнгæ.
Ниффедар кæнун рæстæг æма афони туххæй зонундзийнæдтæ:
уалдзæг. Базонгæ ун дæргъдумбул æма æ минеугути хæццæ.
Ниффедар кæнун зонундзийнæдтæ иннæ геометрион
фигурити туххæй (зилд, квадрат, æртикъумон, расткъумон).
Идарддæр 5-й уæнгæ радон нимад фæлтрун, зонун предметти
дууæ къуари рабарун æма исбæрæг кæнун къуæртти бæрцади
рахаст – фулдæр, минкъийдæр, æмбæрцæ.
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Ханси мæйæ
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1

Культури
рахаст

Сæрдæ

1

Нæ фалдзос
дуйне

Фæлхатун

Фæлхатун

Федар кæнунадæ:
дæргъцæ æма уæрхмæ
гæсгæ рабарст.

Ниффедар кæнун дæргъцæ æма уæрхæмæ гæсгæ рабарсти
фæлтарунадæ. Дзоргæй пайда кæнун дзурдтæй: урух, нарæг,
урухдæр, нуредæги, даргъ, цубур, даргъдæр, цубурдæр.
Идарддæр ирæзун кæнун рæстæг æма афони туххæй
зонундзийнæдтæ, ниффедар кæнун 5-й уæнгæ нимад.
Ниффедар
кæнун
геометрион
фигурити
туххæй
зонундзийнæдтæ (зилд, дæргъдумбул, æртикъумон, квадрат,
расткъумон); радон нимад, 5-й уæнгæ нимад. Ниффедар
кæнун рæстæг æма афони туххæй зонундзийнæдтæ: сæумæ
– бонæ – изæр – æхсæвæ.
Ниффедар кæнун рæстæг æма афони уæдта итигъдади
ориентаци
кæнун;
геометрион
фигурити
туххæй
зонундзийнæдтæ; зонун хæрхитæ æнкъайгай рабарун;
5-й уæнгæ нимад; зонундзийнæдтæ анзи афонæ – сæрди
туххæй.

1-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: « Мæ бийнонтæ» (1-аг хай)
Темæ: «Базонгæ кæнун сабийти уæхæн лæдæруйнæдти хæццæ:
еу, берæ, устур, минкъий. Базонгæ сæ кæнун модель аразуни
бундори хæццæ».
Нисан: − Базонгæ сæ кæнун лæдæруйнадти хæццæ: еу, берæ, устур,
минкъий. Ниффедар кæнун хузтæ хузæй-хузæмæ æртасуни
зонундзийнæдтæ. Сувæллæнтти ахур кæнун, сæ бийнонтæй ка
кæци æй, уой зонунбæл, лæдæрун син кæнун, бийнонти ке ес
хестæртæ æма кæстæртæ (устуртæ æма минкъийтæ).
− Ахур кæнун сувæллæнтти меднимæрон гъуди кæнунбæл,
цæмæй зононцæ анализ кæнун, рабарун.
− Разæнгард кæнун сувæллони, цæмæй æ бийнонти уарза,
е ‘ргон сæмæ æздаха, æнкъара, хестæртæ ибæл куд уодунцæ,
уой.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: хузæ «Бийнонтæ», ходтæ – маскъитæ «Сæгъæ æма
дæркъитæн», устур аллихузон квадраттæ.
Иуарунмæ: алли сувæллонæн дæр æ хузист, минкъий аллихузон
зилдтитæ.
Ахури цуд
Гъ. Хæдзарæмæ бацæунмæ, байгон гъæуй къума.
Æнгулдзитæй гъазт – гимнастикæ «Къума».
Гъ.Дуарбæл ауигъд æй къума,
Игон æй кæнæн, æма			
Къохтæ куд баст æнцæ,
Нæма комуй нин, нæма.		
уотемæй сæ бахуайун гъæуй,
Ка æй бакæндзæй цума?		
æнгулдзитæ рараст унцæ æма
Рацавтан си къæдзæ зæгæл,		
къохтæ фæууæгъдæ унцæ.
Бахуастан æй тæрвазæбæл,
Дууердæмæ ’й ратилдтан,
Æривазтан æй, æма
Цурд фегон æй нæ къума.
Гъ. Къума байгон кодтан. Хæдзари ба ка цæруй?
С. Мамæ, папæ, нана, баба æма æз.
(Сувæллæнттæ кæсунцæ сæ хузиститæмæ).
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Гъ. А ке хузист æй?
С. Мæн.
Гъ. Дæхе бафæсмардтай?
С. Гъо.
Гъ. Цæййæстæ айтæ хузистити?
С. Минкъийтæ.
Гъ. Хæдзари ба ке хæццæ цæретæ?
С. Мамæ, папæ, мæ хуæрæ æма мæ хестæр æнсувæри хæццæ.
Гъ. Етæ ба цæййæстæ æнцæ?
С. Мæ хуæрæ минкъий æй, мæ хестæр æнсувæр ба – устур.
Кенæ ба: папæ æма мамæ устуртæ æнцæ, мæ хуæрæ ба минкъий æй.
(Æма ма æндæр дзуæппитæ.)
Гъ. Раст айтæ. Папæ æма мамæ устуртæ æнцæ – етæ хестæр æнцæ.
Сумах ба ка айтæ?
С. Сувæллæнттæ.
Гъ. Хестæртæн сæ бон æй сумах хъæпбæлтæ дарун?
С. Нæгъ.
Гъ. Цæмæннæ?
С. Етæ устур æнцæ, мах хъæпбæлтæ сæбæл нæ исцæудзæнæнцæ.
(Уой фæсте ба гъонбæлгæнæг сувæллæнтти хæццæ кæсунцæ хузæмæ
«Бийнонтæ» – (мадæ, фидæ, баба, нана, сувæллон).
Гъ. Ке уинетæ хузи? (Сувæллæнттæ сæ нимайунцæ). Куд сæ исхонæн
ес еу дзурдæй? (Сувæллæнттæн дзуапп радтун зин ку уа, уæд син
гъонбæлгæнæг фенхус кæнæд.)
С. Бийнонтæ.
Гъ. Цал сабийи ес бийнонти?
С. Еунæг.
Гъ. Хестæртæ ба?
С. Берæ.
Сувæллæнтти гъазт «Сæгъæ æма дæркъитæ»
Гъ. Æз нуртæккæ сæгъæ уодзæнæн, сумах ба – дæркъитæ (дзигитæ).
Сæгътæ цал æнцæ?
С. Еу.
Гъ. Дæркъитæ ба?
С. Берæ.
Гъ. Мах устур бийнонтæ ан. Дæркъитæ цæхæнттæ æнцæ?
С. Минкъийтæ.
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Гъ. Сæгъæ ба?
С. Устур.
Гъ. Рацудæй сæгъæ гъæдбунмæ
Нæуæг зæлдæ æхсинунмæ,
Уорс дзигитæ æ фæдбæл
Сæнк кæнунцæ кæрдæгбæл.
Скъодтати Эльбруси тæлмац
Уорс, минкъий дæркъитæ цæунцæ сæгъи – сæ мади хæццæ. Сæ мадæ
ку рандæуй, уæд бæдæлттæ «бадунцæ» хæдзари (сувæллæнттæ
дзодздзæги æрбадунцæ).
Фал мах дæркъитæ коммæ нæ кастæнцæ æма ралигъдæнцæ хæдзарæй,
хуарæнтæй хузтæ кодтонцæ æма ма сæхе дæр исхурстонцæ.
Сувæллæнтти гъазт «Фæйнæхузи дæркъитæ»
(Сувæллæнттæн радтунцæ фæйнæхузи тумбулæгтæ – етæ æнцæ
дæркъитæ.)
Гъ. Дæу дæркъæ ци хузæн иссæй?
С. Сурх.
Гъ. Дæу дæркъæ ба ци хузæн æй?
С. Цъæх.
Гъонбæлгæнæг æрæвæруй сувæллæнтти рази устур «фæзуæттæ» –
цуппар хузи квадрати (сурх, цъæх, бор, кæрдæгхуз), сувæллæнттæ
«фæзуæтти» цори гъазунцæ æма раледзæ-баледзæ кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг уотæ æрæвæруй «дæркъити» – тумбулæгти
фæзуæттæбæл, «дæркъитæ» æма «фæзуæттæ» еухузи куд нæ уонцæ,
цæмæй сæ сувæллæнттæ хуарз уинонцæ. Кæцæйдæр фæззиндтæй
«берæгъ» – æндæрхузи хурст æртæкъумон. «Дæркъитæ» гъæуама
сæхе баримæхсонцæ, фал кутемæй?
Кæд сувæллæнттæн зин уа, уæд син гъонбæлгæнæг æнхус кæнуй –
«дæркъæ» ци хузи æй, уоци хузи фæзуати æй æвæруй, æма «дæркъæ»
бæрæг нæбал æй. Сувæллæнттæ римæхсунцæ сæ дæркъити.
Ахури байдауæн
Гъ. Дæркъитæ цал æнцæ?
С. Берæ.
Гъ. Дæркъитæ кæрæдземæн æнхус кодтонцæ римæхсунмæ?
С. Гъо.
Гъ. Гъе, уой фæрци син бантæстæй берæгъæй сæхе багъæуай кæнун.
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Мах ба берæ ан?
С. Гъо.
Гъ. Мах дæр лимæнæй цæрæн. Мах дæр кæрæдземæн æнхус кæнæн
æма нин алцидæр хуарз рауайуй.

2-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ. «Мæ бийнонтæ» (2-аг хай)
Темæ: «Предметтæ къуæрттæгай кæнун. Сабийти зонгæ кæнун
уæхæн лæдæруйнæдти хæццæ: рахес, галеу, сæр, бун.
Нисан: − Ахур кæнун сувæллæнтти, цæмæй зононцæ къуæрттæбæл
иуарун предметтæ сæ минеугутæмæ гæсгæ; еу минеуæгмæ –
асæмæ гæсгæ, каргун адæми сувæллæнттæй æртасун.
− Ниффедар кæнун лæдæруйнæдтæ: еу – еунæг, берæ.
− Идарддæр ахур кæнун, дзаумауæн ци бунат ес, уой
лæдæрунбæл, цæмæй сабийтæ зононцæ, ци æй рахес, галеу,
сæр, бун. Разæнгард кæнун сувæллæнтти змæлунмæ, се ’змæлди
координаци хуæздæр кæнунмæ.
− Парахатдæр кæнун сувæллæнтти цæмæдесдзийнадæ, барун
æма анализ кæнуни дæсниадæ; арфдæр кæнун сæ логикон
гъудий бундорæвæрд.
−Ахур кæнун сувæллæнтти кæрæдзей хæццæ лимæнæй
цæрунбæл, кæрæдзей хæццæ рæстмæ дзоруни æгъдаубæл.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: бабай, нанай, мади, фиди, кизги, биццеуи хузтæ.
Иуарунмæ: хъæпбæлти хузтæ гъазтæн «Бийнонтæ исаразæ».
Ахури цуд
Гъ. Сувæллæнттæ, равдесетæ уе ‘нгулдзитæ. Не ‘нгулдзитæ лимæн
бийнонтæ æнцæ.
Æнгулдзитæй гъазт-гимнастикæ «Бийнонтæ».
Гъ.
Аци ’нгулдзæ баба йæй,		
Сувæллæнттæ кезугай се
Аци ’нгулдзæ нана йæй,		
’нгулдзитæ, устуртæй
Аци ’нгулдзæ дада йæй,		
райдайгæй, тасун кæнæнтæ.
Аци ’нгулдзæ æна йæй,
А ба – æз дæн, куд цома,
Нæ бийнонтæ ба – мæна.
111

Гъ. Цал æнгулдзи ес къохбæл?
С. Берæ.
Гъ. Уæ бийнонтæ ба цал æнцæ?
С. Етæ дæр берæ.
(Гъонбæлгæнæг сувæллæнтти æргом æздахуй хæдзарæггæгти,
бийнонти хузтæмæ.)
Гъ. Ке уинетæ хузти?
С. Баба, нана, фидæ, мадæ, кизгæ æма биццеуи.
Гъ. Биццеутæ цал æнцæ?
С. Еу.
Гъ. Кизгуттæ ба?
С. Еу.
Гъ. Маддæлтæ цал æнцæ?
С. Еу.
Гъ. Фиддæлтæ ба?
С. Еу.
Гъ. Бийнонтæ ба æдеугурæй?
С. Берæ.
Гъ. Мадæ æма кизгæ æмиасæ æнцæ?
С. Мадæ устур æй, кизгæ ба – минкъий.
Гъ. Фидæ æма фурт ба?
С. Фидæ устур æй, фурт ба – минкъий.
Гъ. Еу дзурдæй еци къуар куд хуннунцæ?
С. Бийнонтæ.
Гъ. Нур ба бийнонтæй алкæмæн дæр балæвар кæнæн нæуæг
хъæпбæлтæ.
Сувæллæнтти гъазт «Бийнонтæ исаразæ»
Сувæллæнттæ хъæпбæлти хузтæ райвæрунцæ асæмæ гæсгæ:
хестæртæн – устур размер, сувæллæнттæн – минкъий.
Сувæллæнттæ раст ку нæ райвæронцæ хузтæ, уæд сæмæ гъонбæлгæнæг
фарстатæ дæдтуй:
Гъ. Сувæллæнттæн хестæрти дарæс бæззуй? Цæмæннæ? Хестæрти
бон æй сувæллæнтти хъæпбæлтæ дарун? Цæмæннæ?
(Гъонбæлгæнæг æнхус кæнуй сувæллæнттæн ихæслæвæрд исæнхæст
кæнунмæ.)
Сувæллæнтти гъазт «Лимæн сувæллæнттæ»
Гъ. Сумахæн алцидæр хуарз уайуй, уомæн æма лимæн айтæ,
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кæрæдземæн æнхус кæнетæ. Нур ба зилди еумæ æрлæууæн.
(Гъонбæлгæнæг дзоруй текст, кенæ ба ‘й заруй. Сувæллæнттæ
текстмæ гæсгæ змæлунцæ, зилди лæугæй, кæрæдзей къохтæбæл
хуæцгæй. Сæ къохтæ хæрдмæ исесунцæ, уæдта сæ бунмæ æруадзунцæ,
сæ къæхтæй зæнхæ æрхуайунцæ, сæ сæртæ телунцæ.)
Гъ. Нæ къæхтæй зæнхæ нæмæн – гупп, гупп, гупп,
Нæ къохтæй æрдзæф кæнæн – тъупп, тъупп, тъупп.
Нæ сæрти тилдæй зæгъæн – гъо, гъо, гъо!
Къохтæ арвмæ ивазæн – хор, хор, хор!
Дæлæмæ сæ æруадзæн –ох, ох, ох!
Кæрæдземæ сæ радтæн – къох, къох, къох!
(Сувæллæнттæ еу рауæн æрлæуунцæ, кæрæдзей къохтæбæл сæ хуæст
не суадзгæй).
Гъ. Зилдæгæй ледзæн – рахесмæ,
Зилдæгæй ледзæн – галеумæ.
Фæууадан рахесмæ (10 – 15 сек.),
Фæууадан галеумæ (10 – 15 сек.).
(Сувæллæнттæ зилди ледзунцæ ку – рахесæрдæмæ, ку ба –
галеуæрдæмæ. Сувæллæнтти фæндонмæ гæсгæ гъазт ракæнæн ес
дууæ хатти, зæрдæбæл даргæй, кæци æй галеу къох æма – рахес;
«сæр» æма «бун» син амонуй гъомбæлгæнæг.)
Ахури байдауæн
Гъ. Ци хуарз æй, сувæллæнттæ, уотæ лимæн æма игъæлдзæг ке айтæ,
е!
Мах еу бийнонтæ ан. Мах берæ нæуæг гъуддæгтæ базудтан: кæми
æнцæ – «рахес»– «галеу», «сæр» æма «бун». Еу хатт ма сæ еумæ
равдесæн. Рахес къохтæ уæлæмæ исистан, галеу къохтæ бунмæ
æруагътан.
– Уæ цæрæнбон берæ, мæ дзæбæхтæ!

3-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ. «Мæ рæвдауæндонæ»
Темæ: «Ниффедар кæнун лæдæруйнæдтæ – еу, берæ, хæрхæ.
Сувæллæнтти базонгæ кæнун лæдæруйнадæ еунæг дæр нæ
– и хæццæ».
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Нисан: − Ниффедар кæнун лæдæруйнæдтæ еу, берæ, хæрхæ. Сабийти
базонгæ кæнун лæдæруйнадæ еунæг дæр нæ-йи хæццæ. Ахур
кæнун сувæллæнтти, цæмæй зононцæ хецæн кæнун еугай
предметтæ хæрхæй, уæдта – аразун еугай предметтæй хæрхæ.
Рæвдауæндони еумæйаг уати алке æ бунат зонæд. Ниффедар
кæнун лæдæруйнæдтæ: размер, устур, минкъий.
− Сувæллæнтти ахур кæнун лæмбунæгдзийнадæбæл, логикон
хузи гъуди кæнунбæл, сæ бон куд уа еу дзаумау иннемæй
æртасун; парахатдæр кæнун сæ цæстæбæлуайгæ гъудитæ.
− Амонун сувæллæнттæн, еумæйаг уати син ци дзаумæуттæ ес,
етæ куд гъæуай кæнгæ æнцæ, уæдта сæ хæццæ куд архайгæ æй,
уой.
Рагагъонмæ куст. Базонгæ кæнун сувæллæнтти нæуæг дзурд балц-и
медеси хæццæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: æртæ тæлий (обручи) – сурх, бор æма цъæх.
Иуарунмæ: ести дзаумæуттæ, уæдта – дарæси, тæбæгъти, къости,
гъазæнти хузтæ.
Ахури цуд
Сабийтæ, нуртæккæ фæууиндзинан, не ’нгулдзитæ ци кæнун зонунцæ,
уой.
Æнгулдзити гъазт-гимнастикæ: «Исистетæ, æнгулдзитæ»
Гъ. Аци ‘нгулдзи хуссун фæндуй,
Сувæллæнттæ сæ къохти
А – хуссæнмæ багæпп кæнуй,		
æнгулдзитæ кезугай тасун
Аци ‘нгулдзæ æрцъундæ ‘й,		
кæнунцæ.
А ба – хъал æй æ фунтæй.
Истун афонæ ‘й нура,
Рагæпп кæнетæ – «Ура!»
Гъ. Нур кæми ан?
С. Рæвдауæндони, нæ къуари уати.
Гъ. Нæ рæвдауæндонæ устур æй æви минкъий?
С. Устур.
Гъ. Гъæйдæ, мадта балци цæуæн нæ къуари еумæйаг уати. Балци
цæун уарзетæ?
С. Гъо.
Гъ. Балци цæми цæун æнгъезуй?
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С. Автобуси, машийни, поезди…
Гъ. Нæхе бон ба æй поезд исаразун? Цæмæй?
С. Къелатæй, кубиктæй…
С. Гъазт «Балци поезди»
(Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæн зæгъуй, алкедæр вагон уодзæй,
зæгъгæ, æма кæрæдзей фæсте æрлæууетæ, кæрæдзебæл хуæцгæй.)
Гъ. Нур ба нæмæ ес поезд æма нæ бон æй балци рандæун нæ къуари
еумæйаг уати.
(Игъусуй зар «Æрвхуз вагон», æма сувæллæнттæ «балци цæунцæ».)
Гъ. Фиццаг æрлæууæн – станцæ «Гъазæнтæ». Цал гъазæни ес уæ
рази?
С. Берæ.
Гъ. Еугай гъазæнтæ райсетæ (сувæллæнттæ еугай гъазæнтæ
райсунцæ). Цал гъазæни ма байзадæй станци?
С. Еунæг дæр нæбал.
Гъ. Цал гъазæни дæмæ ес?
С. Еу.
Гъ. Дæумæ ба?
С. Еу.
Гъ. Ниввæретæ гъазæнтæ фæстæмæ сæ бунæтти. Мæнæ ци рæсугъд
нивардтан гъазæнтæ!
(Гъонбæлгæнæг еугай фæрсуй сувæллæнтти.)
Гъ. Цал гъазæни ниввардтай?
С. Еу.
Гъ. Ду ба цал гъазæни ниввардтай?
С. Еу.
Гъ. Цал гъазæни ма дæмæ байзадæй?
С. Еунæг дæр нæ.
Гъ. Сумахмæ набал ес гъазантæ. Нæ фиццаг æрлæууæни ба цæй
бæрцæ ес гъазæнтæ?
С. Берæ.
Гъ. Берæ гъазæнтæ – гъазæнти кæрæ. Иннæ æрлæууæнтæ –
«Хуæруйнаггæнæн дзаумæуттæ» æма «Уæледарæс».
Гъазт цæуй идарддæр, станцæ «Гъазæнти» куд адтæй, уотæ.
Гъомбæлгæнæг дзоруй сувæллæнттæн, дзаумæуттæ гъæуай кæнун ке
гъæуй, арæхстгай æвналун сæмæ ке гъæуй. Сувæллæнттæ идарддæр
зонгæ кæнунцæ лæдæруйнæдтæ «берæ» æма «хъæбæр бери» хæццæ.
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Гъ. Мæнæ нур ба кæронгкаг æрлæууæн. Ци берæ хузтæ си ес!
(Сувæллæнттæ æма гъонбæлгæнæг ма еу хатт кæсунцæ гъазæнти,
хуæруйнæгти, дзаумæутти, хъæпбæлти хузтæмæ.)
Гъ. Сувæллæнттæ, куд хундтæй фиццаг станцæ къуари еумæйаг уати
балцигæнгæй?
С. «Гъазæнтæ».
Гъ. Нур ба сурх тæлий ниввæретæ гъазæнти хузтæ.
(Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.)
Гъ. Бор тæлий ба дзаумæутти хузтæ ниввæретæ.
(Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.)
Гъ. Цъæх тæлий ба циуавæр, цæй хузтæ ниввæрдзинан?
С. Хъæпбæлти.
(Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.)
Гъ. Нур еугур хузтæ дæр ниввардтан. Алли тæлий дæр берæ хузтæ
ес.
Сувæллæнттæ
дзорунцæ:
«Хуæруйнаггæнæн
дзаумæуттæ»,
«Гъазæнтæ», «Дарæс».
Гъ. Еци дзаумæутти къуæрттæй алкæцийæн дæр æ ном иссердтайтæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Хъæбæр рæсугъд æма аййев иссæй нæ рæвдауæндони къуари
уат.

4-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг» (1-аг хай)
Темæ: «Базонгæ кæнун сабийти лæдæруйнæдти хæццæ: уойбæрцæ,
фæстæмæ, размæ.
Нисан: − Ниффедар кæнун сувæллæнтти гъудий лæдæруйнæдтæ
еу, берæ, еунæг дæр нæ. Базонгæ сæ кæнун лæдæруйнадæ
«уойбæрци» хæццæ. − Идарддæр ахур кæнун сувæллæнтти,
итигъдади ориентаци кæнунбæл. Базонгæ кæнун лæдæруйнæдтæ
размæ, фæстæми хæццæ, ниффедар кæнун лæдæруйнæдтæ:
рахесмæ, галеумæ, хæрдмæ, бунмæ. Кæрæдзебæл бæттун
предметти асæмæ гæсгæ. Хузтæ цæхæнттæ фæуунцæ, куд
хуннунцæ, уой багъуди кæнун. Æрдзорун анзи афонæ
«Фæззæг» – и туххæн.
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− Разæнгард кæнун сувæллæнтти лæмбунæг анализ кæнунмæ,
рабарст зонунмæ, цæстæбæлуайгæ гъуди кæнунмæ.
− Ахур кæнун сувæллæнтти хуарз æнкъарæнтæ æнкъарунбæл,
цийнæ кæнунбæл, ихæслæвæрд æнхæст кæнгæй. Сæ куст ку
фæууа, уæд гъæуама сæхецæй боз уонцæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: сурх æма бор тæлитæ.
Иуарунмæ: сурх æма бор сифтæ. Алли сувæллонæн дæр: 4 хузи еугай
æхсæрти хæццæ æма еу къарæ (хъæбæр гъæгъæдий гæпбæл) 4
æхсæрсæттæгей хузти хæццæ.
Ахури цуд
Пъолбæл – сифтæ: устур сурхитæ æма минкъий бортæ.
Гъ. Сувæллæнттæ, уæхе бæлæстæ бангъæлетæ.
***
Думгæ, думгæ, мабал уасæ, Сувæллæнттæ сæ къохтæ телунцæ
Батилдта æ сæр бæласæ.
сæ цæсгæнтти рази. Сæ сæрти
Думгæ, думгæ – æллаудæр!
сæрмæ сæ дууердæмæ кæнунцæ.
Бæлæстæ ба – уæлйаудæр!
Дзодздзæги сбадунцæ,
				ислæуунцæ, сæ къохтæ уæлæмæ
				исесунцæ.
***
Ку бакæнуй бæрзбæласæ
Æзнæт дунги тасæ – уасæ…
Нæбал телуй æ тæпбæзтæ,
Рараст æнцæ тарст бæлæстæ…
		
Скъодтати Эльбруси тæлмац
Гъ. Нæ бæлæстæбæл сифтæ нæбал ес. Думгæ сæ нийтудта нæ
рæвдауæндони къуари уати. Æркæсайтæ, цæйбæрцæ сифтæ ес
зæнхæбæл пурх?
С. Берæ.
Гъ.Ци хузти æнцæ сифтæ?
С. Бор æма сурхитæ.
Гъ. Сифтæй æнгъезуй гъазун. Уæ рахес къохти райсетæ еугай
сифтæ.
Гъонбæлгæнæг фæрсуй алли сувæллони дæр.
Гъ. Цал сифи ес дæ рахес къохи?
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С. Еу.
Гъ. Дæ галеу къохи ба?
С. Еунæг дæр нæ.
Гъ. Цалгай сифтæ ес сабийтæмæ?
С. Еугай сифтæ.
Гъ. Сабийтæ цæйбæрцæ æнцæ, сифтæ дæр уойбæрцæ.
Гъонбæлгæнæг æ гъос даруй, дзурдтæ цæйбæрцæ æма уойбæрцæй
раст куд пайда кæнонцæ сабийтæ, уомæ.
Сувæллæнттæ гъомбæлгæнæги фæсте дзорунцæ нæуæг дзурдтæ.
Цурддзийнади гъазт «Думгæ»
Гъонбæлгæнæги амундмæ гæсгæ, сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ
ихæслæвæрд: «Думгæ», ку зæгъæн, уæд «сифтæ» фæйнердæмæ
ратæхунцæ.
Размæ сифтæртæ фæттæхунцæ,
Сувæллæнттæ сæ къохтæ
Зелгæй фæстæмæ æздæхунцæ,
размæ ракæнунцæ,
Сæхе ку сесунцæ уæлæмæ,		
римæхсунцæ сифтæ сæ
Сæхе ку ‘руадзунцæ дæлæмæ,
фæсте,
Сæ тахт – галеумæ ’ма рахесмæ,
сифтæ исесунцæ уæлæмæ,
Се‘рхауд – сор зæнхæн æ гъæбесмæ. сифтæ æруадзунцæ бунмæ,
					
æнхæст кæнунцæ гъазт,
					
текст куд амонуй, уотæ.
Гъ. Нур ба сурх сифтæ сурх тæлий ниввæрæн. Цал сурх сифи ес
тæлий?
С. Берæ.
Гъ. Бор сифти ба бор тæлий ниввæрæн. Цал бор сифи ес тæлий?
С. Берæ.
Гъ. Уæ къохти ба цал сифи ес?
С. Еунæг дæр нæ.
Мæнæ æхсæрсæттæгутæ æрбацудæнцæ. Хуæруйнаг син радтун
гъæуй.
Сувæллæнтти гъазт: «Æхсæрсæттæгæн хуæруйнаг бадарæ»
Сабийтæ стъоли цори æрбадунцæ. Стъолбæл гæгъæдий гæппæлтæ
4 æхсæрсæттæгей хузти хæццæ æма алли сувæллонæн дæр фæйнæ 4
хузи еугай æхсæрти хæццæ.
Гъ. Цал æнцæ æхсæрсæттæгутæ?
С. Берæ.
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Гъ. Æхсæрсæттæгутæн фæйнæ еу æхсæри радтетæ.
Сувæллæнттæ ихæслæвæрд бакæнунцæ.
Гъ. Алли æхсæрсæттæгмæ дæр ес æхсæрæ?
С. Гъо.
Гъ. Æхсæрсæттæгутæ цæйбæрцæ æнцæ, æхсæртæ дæр − уойбæрцæ.
Ци зæгъон, уой зæгъиайтæ сумах дæр.
Сувæллæнттæ дзорунцæ ахургæнæги фæсте нæуæг лæдæруйнæдтæ
«цæйбæрцæ», «уойбæрцæ».
Ахури байдауæн
Гъ. Ци нин балæвар кодта фæззæг абони?
С. Сифтæ.
Гъ. Цæйбæрцæ адтæнцæ сифтæ?
С. Берæ.
Гъ. Алкæмæ дæр уи сифæ адтæй?
С. Гъо.
Гъ. Сувæллæнттæ цал æнцæ, сифтæ дæр уойбæрцæ æнцæ. Сифтæ
цæйбæрцæ æнцæ, уойбæрцæ æнцæ сувæллæнттæ дæр. Мæ дзурдтæ
мин рафæнзайтæ. Уæ цæрæнбон берæ!

5-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг» (Рæзæ æма халсартæ; 2-аг хай)
Темæ: «Зилд. Зилди минеугутæ»
Нисан. – Сувæллæнтти базонгæ кæнун зилд æма æ минеугути хæццæ.
Ахур сæ кæнун, цæмæй се ‘нкъарæнтæй хецæн кæнун зононцæ
алфанбулай предметтæ. Анзи афæнттæ куд зононцæ, уотæ сæ
ахур кæнун. Ниффедар кæнун, фæззæги туххæй ци зонунцæ,
уой. Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ уойбæрцæ; хуарæнти
хузтæ хецæн кæнун, æртасуни зонундзийнæдтæ. Ахур кæнун,
асæмæ гæсгæ, зилдтитæ барунбæл, кæрæдзебæл сæ æвæргæй.
Лæдæруйнадæ бери хæццæ сæ идарддæр зонгæ кæнун.
− Ирæзун кæнун гъудикæнуйнадæ, къуæрттæ кæнун æма
модель аразуни куст кæнунбæл сæ ахур кæнун.
− Гъонбæл сæ кæнун уотæ, цæмæй уарзонцæ æрдзæ, еумæйаг
кусти ихæс сæхемæ есонцæ, гъæзтити дæр кæрæдзебæл
хуæцонцæ.
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Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: тумбул рæзæ æма халсарти хузтæ.
Иуарунмæ: устур кæрдæгхуз зилдтитæ æма минкъий – сурх,
кæрдæгхузтæ (сувæллæнттæ цал æнцæ, уал). Уæдта алли
сувæллонæн дæр 4 еугай фæткъути хузи æма гæгъæдибæл конд
4 цетейней хузæ.
Ахури цуд
Гъ. Сувæллæнттæ, кæрæдзей
æрлæууетæ.
Кæрæдзей къохтæ райстан,
Федар рæхисау баст ан.
Устур фæууæн истадæй,
Раминкъий уæн æрбадгæй.
Куд дзæбæх ан лимæн ба!
Неке ни æй æнæмбал.		
Куститæй дæр нæ тæрсæн,
Кæрæдземæ фæккæсæн.

къохтæбæл æрхуæцетæ æма зилдæгæй
Сувæллæнттæ сæ къæхти фийтæбæл
ислæуунцæ.
Сувæллæнттæ дзодздзæги исбадунцæ.
Исистунцæ. Еумæ зелунцæ, уæдта
æрлæуунцæ.

Æвдесæн фæйнæгбæл тумбул рæзæ æма тумбул хæлсарти хузтæ.
Гъ. Сувæллæнттæ, ци уинæн хузти? (Сувæллæнтти дзуæппитæ.)
Фæткъу цæхæн æй?
С. Тумбул.
Гъ. Пæмидор ба?
С. Е дæр тумбул.
Гъ. Уæ къохтæй бавдесетæ тумбулæг.
(Сувæллæнттæ се ‘нгулдзитæй уæлдæфи тумбулæг æрзелунцæ,
амонунцæ.)
Гъ. Махмæ дæр зилдæгтæ ес. Кæрдæгхуз зилд цæй хузæн æй? Сурх
ба?
С. Фæткъу æма пæмидори хузæн.
Сувæллæнтти гъазт «Райвæрæ»
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæн зæгъуй, цæмæй æркæсонцæ берæ
зилдæгтæмæ – устур кæрдæгхузтæ æма минкъий сурхитæмæ: сæ
къохтæй сæмæ æвналунцæ, искæнунцæ хатдзæг, тумбулæгтæ зелгæ
ке кæнунцæ.
Уой фæсте ба гъонбæлгæнæг зæгъуй, цæмæй кæрæдзебæл рабаронцæ
120

тумбулæгти, еу иннебæл сæ æвæргæй; нура зæгъæнтæ, устуртæ си
кæцитæ æнцæ, уæдта – минкъийтæ. Ниссææвæрун гъæуй дууæ тæлей
хурфи: устурти – еуеми, минкъийти ба – иннеми.
(Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.)
Гъ. Нур ба райвæрæн рæзæ. Стъолти уæлгъос æрбадетæ.
Сувæллæнттæ стъолтæмæ бабадтæнцæ. Алли стъолбæл дæр
гæгъæдибæл конд 4 цетейней хузæ æма фæйнæ 4 фæткъуй хузтæ –
алли сувæллонæн дæр.
Гъ. Цал æнцæ цетейнитæ?
С. Берæ.
Гъ. Фæткъутæ ба цæйбæрцæ æнцæ?
С. Етæ дæр берæ.
Гъ. Цетенити фæйнæ еу фæткъуй ниввæретæ.
(Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.)
Гъ. Алли цетейни дæр фæткъу ес?
С. Гъо.
Гъ. Цетейнитæ цал æнцæ, фæткъутæ дæр уойбæрцæ æнцæ, зæгъгæ,
зæгъайтæ. Раст ниввардтайтæ фæткъутæ цетейнити.
Æ. с ⁄ гъ. «Æрлæууæ зилди»
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй зилдæгæй æрлæууонцæ æма
сæ къохтæбæл æрхуæцонцæ.
Гъ. Сабийтæ зилдæй лæуунцæ,
сæ къохтæ сæ астæутæбæл.
Æ галеу фарсæй лæууæг
сабиймæ раттуй æ къох.
Æ рахес фарсмæ лæууæг
сабиймæ раттуй æ къох.
Уой фæстæ сабийтæ фæххæлеу унцæ æма бабæй гъонбæлгæнæги
амундмæ гæсгæ нæуæгæй тумбул зилдæй ралæуунцæ. Гъазт цалдæр
хатти (2-3) ракæнунцæ.
Гъ. Ци устур рæсугъд зилд рауадæй. Зилд ма куд фæуустурдæр кæнун
æнгъезуй?
С. Фæстæмæ раампъезтæ кæнгæй.
Сабийтæ фæстæмæ раампъез кæнунцæ.
Гъ. Зилд минкъийдæр ба куд фæккæнæн?
С. Фæстæмæ раампъезтæ кæнгæй.
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Гъ. Фæмминкъийдæр кæнетæ зилд.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Ахури байдауæн
Гъ. Абони сумах базонгæ айтæ зилди хæццæ. Цæхæн тумбул рæзæ
æма хæлсартæ зонетæ? (Сувæллæнтти дзуæппитæ.)
Гъ. Зунди къубустæ!

6-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг» (3-аг хай). (Гъæддаг æма хæдзайрон
цæрæгойтæ.)
Темæ: Дзаумæутти хæрхитæ барун сæ бæрцæмæ гæсгæ,
лæдæруйнæдтæ «уойбæрцæ», «цал» æма «æмбæрцæй»
пайдагæнгæй. Базонгæ ун лæдæруйнæдтæ «фæтæн» («урух»)
æма «нарæг» («унгæг-и») – хæццæ.
Нисан: – Ахур кæнун сувæллæнтти дзаумæутти хæрхитæ сæ
бæрцæмæ гæсгæ барунбæл, æнкъæйттæ сæ ракæнгæй. Бафедар
кæнун сувæллæнтти зонундзийнæдтæ, лæдæруйнæдтæ еу,
берæ, уойбæрцæ, цал, æмбæрцæ (æмиасæ) ахур гæнгæй ке
рабарстонцæ, уони. Сабийтæн байамонун нæуæг лæдæруйнæдтæ
фæтæн, (урух) æма нарæг. Ахур сæ кæнун, дзаумæутти
æнгæсадæ, сæ асæмæ гæсгæ, бæрæг кæнун куд зононцæ, уотæ.
− Арфдæр син кæнун сæ лæмбунæгдзийнадæ, сæ логикон
гъудикæнуйнæдтæ,
сæ
цæстæбæлуайгæ,
меднимæрон
гъудикæнуйнадæ.
− Сувæллæнттæн, кæрæдзей куд лæдæронцæ, гъазти медæгæ
еузæрдиуонæй куд архайонцæ, уæхæн уавæртæ искæнун.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: бæттæнтæ нæдтæ райтиндзунмæ – 4, узунти хузтæ
– минкъийтæ æма устурти; къозоти хузтæ – устуртæ æма
минкъийти.
Иуарунмæ: тæлитæ (сувæллæнтти æмбæрцæ), фæтæн æма нарæг
лентъитæ (сувæллæнтти æмбæрцæ).
Ахури цуд
Гъ. Аци бон не ‘нгулдзитæ цæудзæнæнцæ гъæдæмæ.
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Æнгулдзити гимнастикæ «Балци»
Гъ. А – гъæдæмæ над амудта,
А ба – къозотæ ку ‘ртудта,
Сувæллæнттæ æнгулдзитæ кезугай
Аци ‘нгулдзæ сæ рахснадта, тасун кæнунцæ, минкъий æнгулдзæй
А сæ фунхæй æривардта,
райдайгæй.
А ба цæттæй хуæрун уарзта,
Дзæбæх æхе æрæфсаста.
Сувæллæнтти гъазт «Гъæди»
Гъ. Гъæди разелæнтæ кæнун уæ фæндуй?
С. Гъо.
Гъ. Сувæллæнттæ, куд гъуди кæнтæ, гъæдæ устур æй æви минкъий?
С. Устур.
Гъ. Цæмæй гъæди ма фæдздзæгъæл уæн, уой туххæй гъæуама къахнад
иссерæн.
Пъолбæл – бæттæнтæй нæдтæ: нарæг æма фæтæн.
Гъ. Мæнæ аци къахнæдтæбæл цæун бавзарæн.
Гъонбæлгæнæг урух надмæ амонуй æма зæгъуй, аци надбæл еумæ
еугурей бон дæр æй цæун, уомæн æма фæтæн æй. Сувæллæнттæ
фæтæн къахнадбæл еумæ цæунцæ. Уæдта син гъомбæлгæнæг зæгъуй,
цæмæй нарæг къахнадбæл еугæйттæй цæуонцæ кæрæдзей фæдбæл,
уомæн æма нарæг æй.
Гъ. Рагъазæн, гъæйдæ, гъæди æрдози.
Гъонбæлгæнæг есун кæнуй сувæллæнттæн фæйнæ лентъи (етæ æнцæ
фæйнæхузти, фæтæнтæ æма наргутæ).
Гъ. Алкæмæ дæр уи ес лентъæ?
С. Гъо.
Гъ. Сувæллæнттæ цæйбæрцæ (цал) æнцæ, уойбæрцæ (уал) æнцæ
лентъитæ дæр – æмбæрцæ. Дæумæ фæтæн лентъæ ес, æви нарæг?
Дæумæ ба? (Сувæллæнтти дзуæппитæ.)
Сувæллæнттæ музыки цагъдмæ тезгъо кæнунцæ æрдози. Музыкæ
куддæр фæгъгъос уй, уотæ ба къахнæдтæмæ баледзунцæ: фæтæн
лентъити хецæуттæ – фæтæн къахнадмæ, нæрæг лентъитæ кæмæ
ес, етæ ба нæрæг къахнадмæ. Ихæслæвæрд исæнхæст кæнунмæ сæ
ести æнхус ку гъæуа, уæдта сæмæ гъонбæлгæнæг æ цæстæ фæддаруй.
Уой фæсте ба гъонбæлгæнæг лентъитæ æрæмбурд кæнуй.
Сувæллæнтти гъазт «Узунтæ æма къозотæ»
Гъ. Мах исхъæрттан гъæди æрдозæмæ. Цæхæн надбæл цудайтæ
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сумах? Кæсайтæ, кæбæл исæмбалдан?
С. Узунтæбæл.
(Сувæллæнтти рази къозотæ æма узунти хузтæ (алли узуни хузæбæл
дæр – еу къозо.)
Гъ. Къозотæ цал æнцæ?
С. Берæ.
Гъ. Узунтæ ба?
С. Берæ.
Гъ. Гъæйдæ, алли узунæн дæр еу къозо радтæн.
Сувæллæнттæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Алли узунæн дæр æ зокъо (къозо) равардтайтæ. Къозотæ
цæйбæрцæ æнцæ, уойбæрцæ æнцæ узунтæ дæр, – æмбæрцæ. Мæ
фæсте радзорайтæ, ци загътон, уой.
С. Æмбæрцæ.
Гъ. Узунтæ уойбæрцæ æнцæ, къозотæ цæйбæрцæ æнцæ, гъома,
æмбæрцæ æнцæ (лæдæруйнадæ æмбæрцæ федар кæнæн). Нур ба
рагъазæн.
Цурдæзмæлди гъазт «Миститæ»
Гъ. Гъæди цæрунцæ миститæ.
Пъолбæл кæрæдземæ хæстæг æвæрдæй – тæлитæ. Сувæллæнттæ
цал æнцæ, етæ дæр уал æнцæ – етæ «мистити» уогæнтæ æнцæ.
Гъонбæлгæнæг лæдæрун кæнуй, сувæллæнттæ «миститæ» ке æнцæ,
уой.
Гъ. Цал æнцæ миститæ?
С. Берæ.
Гъ. Уогæнтæ ба?
С. Берæ.
Гъ. Алли мистæн дæр æхе уогæнæ ес. Цæйбæрцæ æнцæ миститæ,
уойбæрцæ – уогæнтæ дæр, – æмбæрцæ.
Идарддæр – миститæ ледзунцæ,
авари агорунцæ нæмгутæ,
фæлхуæрттæ. Æваст думгæ æрбадумдта, уарун райдæдта. Миститæ
уогæнти баримахстæнцæ. Гъонбæлгæнæг цалдæр хатти дзоруй, мæнæ
аци уогæни – мистæ, аци уогæни – мистæ… уæдта хатдзæг кæнуй:
миститæ цал æнцæ, уогæнтæ дæр уал æнцæ – æмбæрцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Гъæди гъазун уæ зæрдæмæ фæццудæй?
С. Гъо.
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Гъ. Циуавæр нæдтæбæл цудан гъæдæмæ?
С. Фæтæн æма нарæг.
Гъонбæлгæнæг син ерун кæнуй уоци нæдтæ, цæмæй сæбæл
рæвдауæндонæмæ бацæуонцæ. Гъе, уотемæй сувæллæнттæ хуæздæр
багъуди кæндзæнæнцæ лæдæруйнæдтæ фæтæн, нарæг, цал, уал
(цæйбæрцæ, уойбæрцæ, æмбæрцæ, æмиасæ.)
Гъ. Мæнæ ци хуарз айтæ! Раст иссирдтайтæ фæндаг
рæвдауæндонæмæ.

7-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг». (4-аг хай)
Темæ: «Лæдæруйнæдтæ «фулдæр», «минкъийдæр», «сæумæ»,
«изæр».
Нисан: − Ахур кæнун сувæллæнтти, предметти хæрхитæ сæ бæрцæмæ
гæсгæ барун куд зононцæ, æнкъайгай сæ ракæнгæй. Зонгæ сæ
кæнун бæрцон лæдæруйнæдти хæццæ – фулдæр, минкъийдæр.
Зонгæ кæнун рæстæги туххæй лæдæруйнæдти хæццæ сæумæ,
изæр. Идарддæр ахур кæнун сувæллæнтти, предметти хузæ,
формæ æма асæмæ гæсгæ æртасун зонунбæл, ахур сæ кæнун
лæмбунæг унбæл, логикон æгъдауæй гъуди кæнунбæл.
− Гъонбæл кæнун сувæллæнтти уотæ, цæмæй уарзонцæ æма
гъæуай кæнонцæ æрдзæ, еумæ федауцæй гъазун зононцæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: халсарти хузтæ – пæмидортæ (кæрдæгхуз æма сурх);
къабусга (кæрдæгхуз æма уорс); хуæргæнасæ (устур æма
минкъий); æпхæ (устур æма минкъий).
Иуарунмæ: сувæллæнттæ цал æнцæ, уал гæгъæдий гæбази (алли
гæгъæдибæл дæр 2-3 тæрхъоси), кæрдæгхуз зилдтитæ.
Ахури цуд
Гъ. Кæд райгъал дæн?
С. Сæумæ.
Гъ. Алкедæр сæумæ æ иуæнгтæ фæййивазуй, гимнастикæ кæнуй,
æма цæй мах дæр уони бафæнзæн.
Тумбул къохтæ – фæрсæрдæмæ,
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Игон къохтæ – дæ фæрстæмæ.		
Тумбул къохтæ – хæрдмæдардæй,
Æрсæуагътай игонармæй.		
Тумбул къохтæ – бунмæуагъдæй,
Иссæкодтай еугур уæгъдæ.

Аци тексти дзурдтæ куд
амонунцæ,
раст гъеууотæ æзмæлунцæ
сувæллæнттæ дæр

Гъ. Гимнастики фæсте ба нæхе фехснæн.
Сувæллæнттæ сæхе исæхснæг кодтонцæ.
Гъ. Идарддæр ци кæнæн?
С. Сехуар кæнгæ æй.
Гъ. Мадта цæуæн сехуар хуæрунмæ. Сæумæй ци уарзетæ хуæрун?
(Аллихузон дзуæппитæ).
Гъ. Сæумæй халсартæ хуæргæ ‘й, пайда витаминтæ си берæ ес. Кæми
ирæзунцæ халсартæ?
С. Дзæхæрай, хуми будурти.
Гъонбæлгæнæг уинун кæнуй сувæллæнттæн æвдесæн фæйнæг
халсарти хузти хæццæ: пæмидор, хуæргæнасæ, æпхæ, къабусга.
Гъ. Хузти кæци халсартæ æнцæ
тумбул? (Сувæллæнтти
дзуæппитæ.)
Гъ. Æгас бон нин хор тавта нæ дзæхæра. Куд раййивта нæ дзæхæра?
Уæ цæститæ ницъцъундæ кæнетæ уæдта сæ байгон кæнетæ æма
базонетæ, дзæхæрай ци раййивта, уой.
Сувæллæнттæ сæ цæститæ нихгæнунцæ. Гъонбæлгæнæг кæрдæгхуз
пæмидор сурхæй феййевуй. Сувæллæнттæ искæсунцæ.
Гъ. Ци æййивддзийнадæ си æрцудæй?
С. Пæмидор кæрдæгхуз адтæй, нура иссурх æй.
Еу цалдæр хатти гъæуй аци гъазтæй рагъазун, алли хатт дæр си
еунæг æййивддзийнадæ куд уа, уотæ.
Зæгъæн: æпхæ минкъий адтæй, уæдта раустур æй – фендæр æй æ
асæ.
Гъ. Тæрхъостæ дзæхæрамæ балигъдæнцæ, къабусга хуæрун сæмæ
цæуй.
Алли сувæллонæн дæр гъонбæлгæнæг радтæд 2-3 тæрхъосей хузтæ
конд кæбæл ес, уæхæн гæгъæдитæ æма кæрдæгхуз зилдæгути хузтæ
– «къабусгатæ» (хецæнæй).
Гъ. Алли тæрхъосæн дæр раттетæ еу къабусга, гъома, алли
«тæрхъосбæл» дæр æривæретæ еу кæрдæгхуз зилд.
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Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд, гъонбæлгæнæг
дæр еци-еу рæстæги ихæслæвæрд æвдесæн фæйнæгбæл æнхæст
кæнуй. Уæдта бафеппайуй: «Нур алли тæрхъосæн дæр ес къабусга.
Тæрхъостæ цал æнцæ, къабусгатæ дæр уал æнцæ, гъома, æмбæрцæ».
Гъ. Еу тæрхъос ма нæма æрбалигъдæй. Тæрхъостæ фæффулдæр
æнцæ. Нур ба еугур тæрхъостæмæ дæр ес къабусгатæ?
С. Нæгъ. Еуемæ си нæййес. Тæрхъостæ фулдæр æнцæ кæабусгатæй.
Гъ. Тæрхъосæн куд фенхус кæнæн?
С. Уомæн дæр еу къабусга радтун гъæуй.
Гъ. Уæ тæхъосæн радтетæ къабусга. Нур уæ алли тæрхъосæн дæр ес
къабусга?
С. Гъо.
Гъ. Къабусгатæ цал æнцæ, тæрхъостæ дæр уойбæрцæ æнцæ –
æмбæрцæ.Еугур тæрхъости дæр бафсастайтæ?
С. Гъо.
Гъ. Нур ба рагъазун дæр æнгъезуй.
Цурдæзмæлди гъазт «Цъеутæ»
Гъ. Æртахтæнцæ цъеутæ. Сæ астъæнттæ агорунцæ.
Гъонбæлгæнæг зæгъуй сувæллæнттæн, нур, дан, мин сумах цъеутæ
ку фестиайтæ. Алли цъеуæн дæр гъæуама уа æхе астъонæ – къела.
Цал астъони – уал цъеуи. Хор райгъал æй, сæумæ ралæудтæй.
Гъ. Ратахтæнцæ цъеутæ астъæнттæй, тæхунцæ, цийнæ кæнунцæ
хорбæл.
Сувæллæнттæ цъеути базуртилд фæнзунцæ.
Гъ. Изæр лæудтæй, хор æхе баримахста, цъеутæ сæ астъæнттæ
агорунцæ.
Сувæллæнттæ къелатæбæл бадунцæ. Гъонбæлгæнæг бафепбауй,
алли астъони дæр цъеу ес, алли цъеуæн дæр ес астъонæ, цъеутæ цал
æнцæ, уал æнцæ астъæнттæ дæр, зæгъгæ.
Гъ. Сæумæ бабæй ралæудтæй. Цъеутæ сæумæ ци архайдзæнцæ?
С. Сæ астъæнттæй ратæхдзæнцæ.
Сувæллæнттæ бабæй цъеути архайд фæнзунцæ, гъонбæлгæнæг ба
уоци рæстæг еу къела фæййеуварс кæнуй.
Гъ. Изæр ралæудтæй. Кумæ тæхдзæнцæ цъеутæ?
С. Сæхе астъæнтти римæхсунцæ.
Гъ. Еугуремæн дæр ес астъæнттæ?
С. Нæгъ.
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Гъ. Еу цъеуæн нæййес. Цæмæннæ? (Сувæллæнтти дзуæппитæ.)
Цъеутæ фулдæр æнцæ æви астъæнттæ?
С. Цъеутæ.
Гъ. Минкъийдæр ба сæ кæцитæ æнцæ?
С. Астъæнттæ.
Гъ. Ци кæнгæ æй, мæргътæй еугуремæн дæр астъæнттæ цæмæй уа,
уой туххæй?
С. Еу астъонæ ма бафтаун гъæуй.
Гъомбæлгæнæг къела æ бунати æвæруй.
Гъ. Нур ба алли цъеуæн дæр ес астъонæ?
С. Гъо.
Ахури байдауæн
Гъ. Кæд батæхунцæ цъеутæ сæ астъæнттæмæ?
С. Изæригон.
Гъ. Игъал ба кæд раунцæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Сумах ба кæд райгъал уотæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Уæ иуæнгтæ ба кæд фæййивазетæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Уæд хусгæ ба кæд никкæнетæ?
С. Изæрæй.
Гъ. Гъеууотæ гъæуй! Уæ цæрæнбонтæ мин берæ!

8-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мæ бæстихай» (1 хай)
Темæ: «Квадрат. Зонгæ кæнун сабийти лæдæруйнæдтæ къум
æма уæлдай- и хæццæ».
Нисан: – Базонгæ кæнун сабийти квадрати хæццæ. Басин амонун
квадрат зилдæй æртасун; уони нæмттæбæл ма рæдуйæнтæ.
Байамонун син, къум ци æй. Ниффедар кæнун сæ
зонундзийнæдтæ, кæми, ци рауæн, цид, уонцæ, уой лæдæруни
(рахес, галеу, сæр, бун), уæдта афонæ (сæумæ, рæфтæ, изæр)
æвзаруни туххæн, куд нæбал сæ иронх кæнонцæ, уотæ.
Лæдæруйнадæ уæлдай ци æй, уой син байамонун.
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– Сувæллæнтти фæлтæрун æртасæн куститæмæ арæхсунбæл,
лæмбунæг, бундорон унбæл, логикон гъуди кæнунбæл.
– Кæрæдзей хæццæ куд дзоргæ ‘й, кæрæдземæ ци цæстæй
кæсгæ ‘й, уой син амонун, уоци хузи сæ гъонбæл кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: фæйнæ 2-3 зилди æма 2-3 квадрати фæйнæхузи хурстæй
алли сувæллонæн дæр.
Иуарунмæ: 2 тæлий, 1 уорс зилд, еу уорс квадрат (уорс ба уой туххæн,
æма хузæмæ се ‘ргон куд не ’здахонцæ, фал – формæмæ). Æ
фарс метри дæргъцæн кæмæн æй, уæхæн устур квадрат −
1 м × 1 м.
Ахури цуд
Гъ. Хор райгъал æй, æрсæумæ æй. Мах дæр райгъал ан æма
рæвдауæндонæмæ æрбацудан.
Рæвдзæ – рæвдзæ ралæууетæ		
Зилдæгай ралæуунцæ
Фæрсæй – фарсмæ зилдæгæй,		
сабийтæ. Текст куд амонуй,
Уæ иуæнгтæ ивазетæ –			
уомæ гæсгæ архайунцæ.
Къæхтæ, къохтæ цæрдæгæй.
Хæрдмæ, бунмæ, фæрсæрдæмæ,
Размæ – гæпп, фæстæмæ – сæпп –
Хъæбæр цæуй нæ зæрдæмæ
Уæ къæхти гупп, къохти тъæпп.
Расор – басор, æсхуститæ, –
Æнæзмæлдæй цард нæййес!
Фагæ æй нур, мæ «миститæ», –
Уодзинайтæ æнæнез.
Гъ. Нура стъолтæмæ бабадæн æма рагъазæн.
Сувæллæнттæ исбадтæнцæ стъолти рæбун. Уонæбæл æвæрд ес устур
геометрион фигуритæ (зилдтитæ, квадраттæ). Гъонбæлгæнæг
сабийтæмæ æвдесуй сурх зилд.
Гъ. А ци æй?
С. Зилд.
Гъ. Сумах стъолтæбæл ес зилдтитæ. Алкедæр уи бавдесæд ауæхæн
зилд. Е ци æй?
С. Зилд.
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Гъ. Цихузæн æй?
С. Сурх.
Гъ. Е æй сурх зилд. Алкедæр − зилдбæл е ‘нгулдзæй æрцæуæд, цума
’й баргæ кæнуй, уотæ.
Стъолбæл сæ разелун бавзарайтæ нур ба. Зелунцæ уин?
С. Гъо.
Уой фæсте ба гъонбæлгæнæг цъæх квадрат æвдесуй
сувæллæнттæн.
Гъ. Ци æй?
Сабийтæ æй ку нæ зононцæ, уæд син гъонбæлгæнæг зæгъуй фигури
ном – квадрат. Уæдта син еумæйагæй фæлхатун кæнуй дзурд
«квадрат».
Гъ. Иссеретæ уæхе стъолбæл квадрат. Разелæн ин ес? Цæмæннæ?
Ци æй хъор кæнуй? Сувæллæнттæ ку нæ зононцæ, квадрати зелунмæ
ци гъигæ даруй, уой, уæд ибæл гъонбæлгæнæг зилд æрæвæруй, æма
сæ рабаруй. Квадратбæл æндæрхузи хурст зилд ку ниввæрай, уæд
æ «уæлдæйттæ» – къумтæ разиннунцæ. Сувæллæнттæн дæр барун
кæнуй сæ фигуритæ æма син квадратти къумтæ æвдесун кæнуй.
Гъонбæлгæнæги дзурдæй сувæллæнттæ сæ цæстæ æрæвæрунцæ
зилдæй рахезæг къумтæбæл. Амонуй син, гъе, еци къумтæ æй ке нæ
уадзунцæ зелун.
Гъ. Зилд ба цæмæн зелуй, цæй фæрци?
С. Уомæн, æма ибæл къумтæ нæййес.
Гъонбæлгæнæг æрмæст квадрат æвдесуй æма фæрсуй: «Куд хундтæй
аци фигурæ?»
С. Квадрат.
Гъ. Сæ фæрстæбæл син уе ‘нгулдзитæй æрцæуайтæ. Стъолбæл сæ
æрæвæретæ.
Сувæллæнтти гъазт «Дæ хæдзарæ иссерæ»
Гъонбæлгæнæг дууæ тæлий кæрæдземæ идард æрæвæруй. Фиццаг
тæлий хурфи æрæвæруй, уорс картонæй ке ислух кодта, уæхæн
квадрат, дуккаг тæлий хурфи ба – уорс зилд. Гъонбæлгæнæг
сувæллæнттæн се стъолæй есун кæнуй кæцифæндий фигурæ дæр.
Уотемæй, еу сувæллæнтти къохтæмæ зилдтитæ бафтуйуй,
иннетæмæ ба – квадраттæ.
Уой фæсте ба гъонбæлгæнæг сабийтæн амонуй гъазти фæткæ:
сувæллæнттæ уати ледзунцæ, гъонбæлгæнæг стъол куддæр æртъæпп
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кæнуй, уотæ ба сувæллæнттæ сæ хæдзæрттæ гъæуама раеронцæ.
Зилд ке къохи ес, етæ зилди хæццæ тæлимæ ледзунцæ, квадрат ке
къохти æй, етæ ба – квадратгин тæлитæмæ. Сувæллæнттæ ку
æрлæууонцæ сæ бунæтти, уæд сæмæ гъонбæлгæнæг кæсуй, раст
равзурстонцæ хæдзæрттæ æви нæ. Нæуæгæй ма син зæгъун кæнуй
бæлвурддæри туххæн фигурити нæмттæ уæдта, цæйбæрцæ æнцæ,
уой – берæ, хæрхæ.
Гъазт нæуæгæй ку кæнонцæ, уæдта хуæздæр æй, тæлити хурфи ка æй,
еци фигуритæ сæ бунæттæй баййевун, гъома, фигурити хæдзæрттæ
баййевун сæ бунæттæй. Гъазт фæууогæй ба гъомбæлгæнæг
сувæллæнттæн фепбайуй, еу тæлий айдагъ зилдтитæ ке ес, иннеми
ба – айдагъ квадраттæ фæйнæхузи хурстæй.
Сувæллæнттæй еске ку фæррæдуйа, еу зилд квадрати тæлий
ниввæргæй, уæд гъомбæлгæнæг æстæфуй: «Аци тæлий æрмæстдæр
квадраттæ ес, зилдæн си бунат гъæуама ма уа. Е «уæлдай
æй». Сувæллæнттæ сæ сæхуæдтæ раст ку ниввæронцæ, уæдта
гъонбæлгæнæг æхуæдæг барæй «фæррæдуйуй», æма æхуæдæг æвæруй
фигурæ, кæми нæ гъæуй, уоми. Аци гъазти сæйрагдæр нисан æй,
сабийти лæдæруйнадæ уæлдай – йи хæццæ базонгæ кæнун.
Сувæллæнтти гъазт «Нæ хæдзарæ»
Гъонбæлгæнæг сувæллæнтти æргом æздахуй устур квадратмæ æма
сæ фæрсуй, цæй хузæн æй, уобæл. Аллихузи дзуæппитæ дæдтунцæ
сабийтæ.
Гъ. Æза уотæ гъуди кæнун, хæдзари хузæн æй. Фал ин цидæр нæ
фагæ кæнуй.
Сувæллæнттæ сæ гъудитæ дзорунцæ. Гъонбæлгæнæг син тæлий
хурфи квадраттæй хæдзарæн дуæрттæ æма къæрæзтæ кæнун
кæнуй. Сабийтæ архайунцæ.
Гъ. Зилдтитæ ба нæ хæдзари гъæуй?
С. Нæгъ.
Гъ. Етæ уæлдай æнцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Цæхæн фигурæ базудтан ацибон?
С. Квадрат.
Гъ. Цæмæ æй æнгæс?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
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Гъ. Зилд квадратæй цæмæй хецæн кæнуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Куд æй базудтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сæумæй æрбацудан рæвдауæндонæмæ, нæ хæдзæрттæмæ ба кæд
цæудзинан?
С. Изæрæй.
Гъ. Раст айтæ. Уæ цæрæнбон берæ!

9-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Æз æма мæ бауæр» (1-аг хай)
Темæ: «Базонгæ кæнун нимæдзæ 2-и хæццæ. Лæдæруйнадæ
æнкъай.
Нисан: − Базонгæ кæнун сабийти нимæдзæ 2-и хæццæ æма син
байамонун, цæмæй арæзт æй, уой. Ахур сæ кæнун дууи уæнгæ
нимайунбæл, дууæ хæрхи рабаруни бундорбæл æнцайгæй.
Еунæг(1) æфтауни æма гæлдзуйнади мадзалæй æмбæрцадæ
аразун базонун. Уати къуари дзаумæуттæ еугай нимайгæй,
фæстаг ци нимæдзæ рауайа, е дзаумæутти еумæйаг бæрцæ ке
æй, уой балæдæрун кæнун сувæллæнттæн.
− Ниффедар кæнун сувæллæнтти арæхст рæстæг æнкъарунмæ:
лæдæруйнæдтæ сæумæ, изæр. Кæд сæумæ æма кæд изæр æй,
уой зонæнтæ.
– Лæмбунæгдзийнадæ, логикон гъудий бундорæвæрдтитæ,
классификаци кæнуни зонундзийнæдтæ син фулдæр, еудагъдæр
кæнæнтæ.
– Хестæрти цори хе куд дарун гъæуй, еци æгъдаубæл сæ ахур
кæнун. Сæхецæн дæр аргъ кæнун зонæнтæ, боз уæнтæ сæ
гъуддæгтæй, архайæнтæ, сæхемæ фулдæр ихæстæ есæнтæ.
Æнхусадон æрмæг
Иуарунмæ: карточкитæ еу кенæ дууæ зилдей хæццæ. Сувæллæнттæ
цал æнцæ, уал карточки дугай бæхти хузти хæццæ. Алли
сувæллонæн дæр фæйнæ дууæ зилди æма дууæ квадрати.
Ахури цуд
Гъ. Æрсæумæ æй æма рæвдауæндонæмæ æрбацудан.
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Гъонбæлгæнæг сувæллæнтти разæнгард кæнуй рагъазунмæ.
Кæми ‘нцæ мæ къæхтæ?
Дес æма тæмæс!		
Æрбадгæй, æмбæрзунцæ сæ къохтæй
Мæнæ ‘нцæ мæ къæхтæ,
сæ къæхтæ. Се ‘миасæ исистунцæ.
Кафун сæбæл æз.		
Къохтæй кафуни æзмæлдтитæ
Кæми ‘нцæ мæ къохтæ?
кæнунцæ.
Ходæг ’ма æрдæг!		
Римæхсунцæ сæ къохтæ сæ фæсте.
Мæнæ ‘нцæ мæ къохтæ,
Размæ сæ æрбаскъæфунцæ æма сæ
Кафунцæ цæрдæг.
аллихузи телунцæ.
Гъ. Нæ къæхтæ æмхузæн æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Фæйнæхузти.
Гъ. Нæ къæхтæ фæйнæхузти æнцæ: еу – галеу, иннæ ба – рахес.
Сувæллæнттæ сæ æмхузæн ку исхононцæ, уæд син гъомбæлгæнæг
сæ къахидарæс æййевун кæнуй, рахес æма галеу, æма сæ къахæгау
рафæрсуй, уотемæй уин æнцон цæуæн æй, зæгъгæ.
Сувæллæнттæ уотемæй хатдзæг искæнунцæ, сæ къæхтæ фæйнæхузи
ке ‘нцæ, сæ еу – рахес, иннæ ба – галеу.
Гъ. Æмвæрстæ æривардтан нæ къæхтæ – галеу æма рахес. Алкæбæл
дæр ни цал къахи ес.
С. Дууæ.
Гъ. Дууæ къахи, æндæрхузи зæгъгæй ба – «къæхтæ æнкъай æнцæ».
Нур ба æркæсæн нæ къохтæмæ дæр. Сæ еу галеу æй, иннæ ба–рахес.
Нæ армитъæпæнтæ кæрæдзебæл бамбæлун кæнæн, исеу сæ кæнæн.
Цал æнцæ æ къохтæ алли адæймагæн дæр?
С. Дууæ.
Гъ. Еу къох, уæдта ма нигкидæр еу къох, æдеугурæй ба – дууæ.
Æнкъай.
Сувæллæнтти гъазт «Æрнимайетæ»
Гъ. Нæ къохтæ нин æнхус уодзæнæнцæ гъазти.
Сувæллæнттæ стъолтæмæ бабадтæнцæ. Уонæбæл æвæрд ес
зилдтитæ æма квадраттæ. Гъонбæлгæнæг сабийтæн фæйнæ
квадрати райсун кæнуй. Сæ цори сæ æрæвæрунцæ. Гъонбæлгæнæг
æхуæдæг дæр уотæ кæнуй æвдесæн фæйнæгбæл.
Гъ. Ду цал квадрати райстай? Ду ба? Алкедæр райста еунæг квадрат.
Нур ба фæйнæ еу зилди райсетæ æма сæ квадратти рази æривæретæ.
Гъонбæлгæнæг æма сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
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Гъ. Дæумæ цал зилди ес? Дæумæ ба?
С. Еу.
Гъ. Алкæмæдæр ес фæйнæ еу зилди. Фулдæр си ци æй: зилдтитæ æви
квадраттæ?
С. Æмхузæн.
Гъ. Хъæбæр раст. Квадраттæ уæмæ цæйбæрцæ ес, зилдтитæ дæр –
уойбæрцæ. Еу уæдта еу – æмбæрцæ. Нура ма фæйнæ еу зилди райсетæ
æма сæ стъолбæл, кæми федауй, уоми æрæвæретæ.
Гъонбæлгæнæг æма сувæллæнттæ, загъд куд æй, уотæ кæнунцæ.
Гъ. Нур дæр ма зилдтитæ æма квадраттæ æмбæрцæ æнцæ?
С. Нæгъ.
Гъ. Фулдæр си ка æй? Минкъийдæр ба?
С. Зилдтитæ фулдæр æнцæ, квадраттæ ба – минкъийдæр.
Гъ. Цал æнцæ зилдтитæ?
С. Дууæ.
Гъ. Квадраттæ ба?
С. Еу.
Гъ. Æмхузæн сæ куд исгæнæн ес?
С. Бафтаун сæбæл гъæуй еу квадрат, кенæ ба си еу зилд рагæлдзун
гъæуй.
Гъ. Бафтауетæ сæбæл еу квадрат.
Гъонбæлгæнæг æма сувæллæнттæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Квадраттæ цал иссæнцæ?
С. Дууæ.
Гъ. Зилдтитæ ба цал æнцæ?
С. Дууæ.
Гъ. Фулдæр уæмæ цитæ ес: зилдтитæ æви квадраттæ?
С. Æмбæрцæ.
Гъ. Цал зилди, уал квадрати. Дууæ æма дууæ – æмбæрцæ. Бустæги
раст!
Уой фæсте ба гъонбæлгæнæг нæуæг гъазт амонуй сувæллæнттæн.
Сувæллæнтти гъазт «Иссерæ æнкъай»
Алли сувæллонæн дæр лæвæрд цæуй карточкæ. Карточкæбæл –
стъæлфитæ, 1-æй 2-ей уæнгæ. Сувæллæнттæ музыкæмæ игъосгæй
рацо-бацо кæнунцæ рæвдауæндони уати.
Музыкæ ку æргъос уй, уæд сувæллæнттæй алкедæр æхецæн, æ
карточкæбæл уой æмбæрцæ стъæлфитæ кæмæн уа, уæхæн æнкъай
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æвзаруй сувæллæнттæй. Уæдта сувæллæнттæ рахæлеу унцæ, сæ
карточкитæ феййевунцæ æма бабæй гъазт нæуæгæй ракæнунцæ.
Сувæллæнтти гъазт «Нæ армитъæпæнтæ»
Гъ. Нæ къохти фæрци бабæй рагъазæн еума хатт дæр. Кæми æй галеу
къох? Рахес ба? Æркæсайтæ уе стъолтæбæл еци хузтæмæ. Ци си ес
хузæгонд?
С. Армитъæпæнтæ.
Гъ. Цал армитъæпæни?
С. Дууæ.
Гъ. Еци æрмитъæпæнтæбæл уæхе къохтæ æривæрайтæ.
Сувæллæнттæн гъонбæлгæнæг дæдтуй карточкитæ. Ес сæбæл
дугай армитъæпæни хузтæ, фæйнæхузи уавæреми æвдистæй. Еугур
карточкитæ дæр фæйнæхузи æнцæ, æрмæст сæ хузæ ба гъæуама
мæнæ ауæхæн уа:

Сувæллæнттæ сæ армитъæпæнтæ хузтæбæл æривæрунцæ, фал
фæстаг карточки хузæмæ гæсгæ ба армитъæпæн гъæуама хæрдмæ
хатт уа. Еци гъуддаг сабийтæ сæхуæдтæ ниттергади кæнæнтæ.
Сувæллони равгæ ку нæ исуа аци ихæслæвæрд исæнхæст кæнун, уæдта
имæ иннетæ дæр фæккæсæнтæ. Гъонбæлгæнæгæн дæр æмбæлуй
батухсæги фæййаразун.
Гъ. Хуарз. Раст æй «ниггæмæрзæ» кодтайтæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Абони сумах берæ нæуæг цидæртæ базудтайтæ, зæгъæн, дууей
уæнгæ нимайун. Цалгай къохтæ уæбæл ес?
С. Дугай.
Гъ. Фæйнæ цал къахи уæбæл ес?
С. Фæйнæ дууи.
Гъ. Фулдæр сæ кæцитæ æнцæ: къохтæ æви къæхтæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Раст æй уæ загъд. Къохтæ æнцæ уойбæрцæ, къæхтæ цæйбæрцæ
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æнцæ – æмбæрцæ. Нæ къæхтæ æма къохтæ сувæллæнтти рæвдауæндони
зарядкæ кæд кодтонцæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Нæ хæдзæрттæмæ ба кæд цæудзинан?
С. Изæрæй.
Гъ. Уæ цæрæнбон берæ!

10-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Æз æма мæ бауæр» (2-аг хай)
Темæ: «Зонгæ кæнун лæдæруйнæдти хæццæ: бæрзонд, ниллæг;
бæрзонддæр», «ниллæгдæр (сæрдæр, бундæр; уæлдæр,
дæлдæр).
Нисан. – Идарддæр ахур кæнун сувæллæнтти 2-ей уæнгæ нимайунбæл.
Базонгæ сæ кæнун лæдæруйнæдти хæццæ: бæрзонд, ниллæг;
бæрзонддæр, ниллæгдæр («сæрдæр», «бундæр»; «уæлдæр»,
«дæлдæр»). Ахур сæ кæнун дууæ дзаумауи сæ бæрзæндæмæ
гæсгæ барунбæл æма сæ дзурдтæ «бæрзонддæр» – «ниллæгдæр»
– æй фæннисан кæнун зонунбæл. Сувæллæттæн предметтæ сæ
асæмæ гæсгæ барун амонун.
– Игъосунмæ лæмбунæг унбæл сæ ахур кæнун. Дзоргæй нимад,
анализи дæсниадæ, меднимæрон итигъдадон гъудий ацъагъуæ
ирæзун кæнун.
– Сувæллæнтти кæрæдзебæл бæдтун, хуарз куд федауонцæ,
уоцирдæмæ æздахун се ‘ргон.
Æнхусадон æрмæг
Иуарунмæ: алли сувæллонæн дæр цалдæргай хузти фæлуститæ.
Алли хузти къуари дæр – фæйнæ цуппар хузи: минкъий биццеу,
лæхъуæн, лæг, зæронд лæг; минкъий кизгæ, киндздзон кизгæ,
уосæ, зæронд уосæ; алли сувæллонæн дæр: 2-3 хаййебæл
лухгонд (дехгонд) геометрион фигури (зилд кенæ квадрати)
хæццæ конверт.
Ахури цуд
Гъ. Мах къуари берæ сувæллæнттæ ес.
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Ахурмæ хе бацæттæгæнæн усмæ.
Кизгуттæ ‘ма биццеутæ
Фестадæнцæ къозотæ.			
Гæп-гæпп кæнунцæ еутæ,
Иннетæ дæр – гъеууоттæ.		
Гупп-гупп кæнунцæ къæхтæ,
Къæрц-къæрцц, æрдзæф – сæ къохтæ.
Ку ‘ргъос уй гæбар-губур,
Цæститæй – тæбар-тубур,
Уой фæсте – сæбар-субур,
Уолæфгæ – сабур-сабур…

Сувæллæнттæ тексти
дзурдтæмæ
гæсгæ архайунцæ. Фæстагмæ
дзодздзæги бабадунцæ, рауолæфунцæ æма исистунцæ.

Гъ. Цал къохи дæбæл ес?
С. Дууæ.
Гъ. А дин кæци къох æй?
С. Рахес.
Гъ. Иннæ ба?
С. Галеу.
Гъ. Еу – рахес, иннæ ба – галеу. 1 æма 1 æнцæ 2. Цалгай къохтæ
нæбæл ес, уалгай хæттитæ си никъкъæрцц кæнæн.
Сувæллæнттæ сæ къохтæй фæйнæ дугай къæрцци никкæнунцæ.
Гъ. Цал къахи ес махæй алкæбæл дæр?
С. Дууæ.
Гъ. А кæци къах æй?
С. Галеу.
Гъ. А ба?
С. Рахес.
Гъ. Еу галеу æма еу рахес. 1 æма 1 æнцæ 2. Нæ къæхтæ цал æнцæ, уал
хатти си æртъæпп кæнетæ пъол.
Сувæллæнттæ фæйнæ дууæ хатти æрцæвунцæ пъол сæ къæхтæй.
Цалгай фиййи, гъæлæси, цæсти, гъоси сæбæл ес, уалгай хæттитæ
сæ къохтæй къæрццитæ æма сæ къæхтæй гуппитæ кæнун сæ кæнуй
гъонбæлгæнæг.
Гъ. Нæ къохтæ нин гъазти æнхус æнцæ.
Сувæллæнтти гъазт «Æрæмбурд кæнæ фигурæ»
Лухгонд хæйттæй алли сувæллон дæр æмбурд кæнуй æма аразуй
æнæгъæнæ, æгас фигурæ: зилд кенæ квадрат. Алли фигури хæйттæ
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дæр гъæуама хецæн конверти уонцæ: сувæллон исæнæгъæнæ кæнуй
фигурæ, уæдта ин æ ном дзоруй. Фигуритæн уæн ес фæйнæхузи
размертæ. Уотæ уогæй, ахури усми кæрони сувæллæнттæ рабарунцæ
фигуритæ сæ асæмæ гæсгæ.
Гъ. Алкæбæл дæр ес къохтæ, къæхтæ, гурæ, сæр, фий, гъæлæс, гъостæ,
дзигготæ. Æма уæд мах æмхузæн ан?
Сувæллæнттæ, кæмæ куд раст кæсуй, уæхæн дзуæппитæ дæдтунцæ.
Гъ. Æз ба сумахæй естæмæй æндæрхузи дæн?
С. Гъо. (Тæккæ устурдæр игъауги – асæбæл сæ цæстæ æривæрæнтæ
сабийтæ.)
Гъ. Сумах ба, ку байрæзайтæ, уæд цæхæнттæ уодзинайтæ. (Бæрзонд
кенæ «устур» куд зæгъонцæ, уæхæн дзуаппмæ æркæнун гъæуй
сабийти.)
Сувæллæнтти гъазт «Бæрзонддæргæнгæ»
Гъ. Гъæйдæуайтæ, бавдесæн, цæхæн минкъийтæ ма ан асæй.
Сувæллæнттæ дзодздзæги æрбадунцæ.
Гъ. Ирæзун байдæдтан (сувæллæнттæ сабургай истгæ цæунцæ æма
се ‘мдæргъцæ ислæуунцæ, æмдзæвги тексти дзурдтæ куд амонунцæ,
уой æнхæстгæнгæй).
Мах ирæзæн устургæнгæ,
Къохтæй хъæртæн цари уæнгæ.
Еу, дууæ – къохтæ уæлæмæ,
Еу, дууæ – къохтæ дæлæмæ.
Еугурæй дæр исирæзтайтæ, исустур айтæ. Раздæр ба цæййæстæ
адтайтæ?
С. Минкъийтæ.
Гъ. Сувæллæнттæй тæккæ бæрзонддæр ка ай?
Сувæллæнттæ дзуапп кæнунцæ.
Гъ. Цæмæй æй базудтайтæ? Куд ин ес рабарæн?
С. Кæрæдзей æмвæрстæ ислæугæй бæрæг фæууй, ка бæрзонддæр æй, е.
Гъ. Еци биццеу (кизгæй) бæрзонддæр ба ма ами еске æй?
С. Гъонбæлгæнæг.
Гъ. Гъонбæлгæнæгæй бæрзонддæр ба ка кенæ ци æй?
С. Скъапп, бæласæ.
Гъ. Бæласæй уæлдæр ба ци æй?
С. Хæдзарæ.
Гъ. Хæдзарæй уæлдæр ба?
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С. Хуæнхтæ.
Гъ. Раст айтæ. Уæ цæрæнбон берæ! Нура бабæй рагъазун дæр
æмбæлуй.
Сувæллæнтти гъазт «Логикон хузтæ»
Сувæллæнттæн дæдтунцæ æртигай хузтæ. Хузæгонд си æнцæ:
минкъий кизгæ, устур кизгæ, æ кари силгоймаг, зæронд уосæ; минкъий
биццеу, лæхъуæн, лæг, зæронд лæг. Хузтæ æнцæ хæлæмултæ æвæрд.
Сувæллæнттæн сæ ихæс æй и хузтæ логикон радæвæрдæй бавдесун
(карæмæ гæсгæ сæ раст райвæрун).
Ахури баудауæн
Гъ. Фæййидтайтæ, ацибон куд берæ алцитæ базудтайтæ! Мах астæу
тæккæ устурдæр ка æй? Тæккæ ниллæгдæр ба асæй ка æй? Еу æма еу
ба еумæ цæйбæрцæ уодзæнæнцæ?
С. Дууæ.
Гъ.Хъæбæр хуарз!

11-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Гъазæнтæ»
Темæ: «Лæдæруйнадæ еухузонтæ
Нисан. – Байамонун сувæллæнттæн лæдæруйнадæ – еухузонтæ.
Изолдæр сæ ахур кæнун предметтæ сæ бæрзæндæмæ æма
асæмæ гæсгæ барунбæл. Дзурдтæ бæрзонддæр – ниллæгдæр,
устурдæр – минкъийдæр ци бæрæг кæнунцæ, уобæл сæ ахур
кæнун никкидæр ма. Кæрæдзебæл æрæвæруни мадзалæй
предметтæ барунбæл аллихузи фæлтæрæнтæ кæнун. Ниффедар
кæнун рæстæгон (афæнтти) лæдæруйнæдтæ – сæумæ, изæр-и
туххæн зонундзийнæдтæ.
– Æртасæн кусти фæлтæрддзийнæдтæ (анализ æма синтез)
ирæзун кæнун.
– Гъазæнтæ гъæуай кæнун куд зононцæ, кæрæдзей хæццæ дзорун
æма лимæнæй цæрун сæ бон куд уа, уотæ аразун сувæллæнтти.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: тукани витринæ æвдист кæми æй, уæхæн хузæ.
Иуарунмæ: фæйнæхузти хурст кубиктæ (устуртæ æма минкъийтæ),
гъазæнтæ æвдист кæми цæунцæ, уæхæн фæйнæ дууæ хузи алли
сувæллонæн дæр.
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Ахури цуд
Гъ. Хор райгъал æй æма ралæудтæй… сæумæ. Тукан байгон æй.
Гъонбæлæгæнæг кæсуй æмдзæвгæ.
Фæххудта фурти æ мамæ
Еу «сувæллæнтти туканмæ».
Нур тæрхгутæмæ кæсунцæ:
– Ци гъазæнтæ ес мæнами!
Ци дзæбæх машийнæ ‘й, мамæ!
И тæрхъостæ куд цæунцæ!
Къозотæ дæр мин балхæнæ,
Цæхæн барабантæ, мæнæ!
Еугурæй дæр мæ гъæунцæ!
– Æгæр хицæ макæд кæнæ!Уотæ дзоргæй, æнæгъæнæ
Дзæкъолидзаг фæххæссунцæ.
Гъ. Куд фенхус гæнæн ес сувæллонæн сæргкаг тæрхæгæй гъазæн
æресунмæ?
Сувæллæнттæ аллихузи мадзæлттæ дзорунцæ. Гъонбæлгæнæг кæсун
кæнуй сувæллæнтти, тукани витринæ æвдист кæми цæуй, уæхæн
хузæмæ:
– сæргкаг тæрхæбæл: 2 минкъий гъазæн тæрхъоси æма 1устур
тæрхъос;
– бунгкаг тæрхæбæл: 2 минкъий къозой, барабан, машинæ.
Гъ. Цæхæн гъазæнтæ æвæрд ес сæргкаг тæрхæгбæл?
С. Тæрхъостæ.
Гъ. Тæрхъостæ еухузон æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Фæйнæхузти.
Гъ. Цæхæнттæ æнцæ?
С. Устуртæ æма минкъийтæ.
Гъ. Цал æнцæ устур тæрхъостæ?
С. Еу.
Гъ. Цал æнцæ минкъий тæрхъостæ?
С. Дууæ.
Гъ. Бунгкаг тæрхæбæл ба циуавæр гъазæнтæ ес? (Сувæллæнттæ
гъазæнти нимайунцæ.) Къозотæ æмхузæн хурст æнцæ æви
фæйнæхузти?
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С. Еухузон.
Гъ. Цæхæнттæ æнцæ сæ асæмæ гæсгæ? Еухузæнттæ æви
фæйнæхузти?
С. Еухузæнттæ.
Гъ. Цал æнцæ къозотæ?
С. Дууæ.
Гъ. Кæци тæрхæгбæл ес фулдæр гъазæнтæ: сæргкаг æви
бунгкагбæл?
С. Бунгкагбæл.
Гъ. Кутемæй æй базудтайтæ?
Сувæллæнттæн зин ку уа дзуапп радтун, уæд син гъонбæлгæнæг фенхус
кæнæд. Е син се ‘рух æздахуй къозотæ æма тæрхъости бæрцæмæ:
къозотæ цæйбæрцæ æнцæ, минкъий тæрхъостæ дæр – уойбæрцæ.
Зæгъуй син, сæргкаг тæрхæгбæл ма еу гъазæн дæр ке ес – устур
тæрхъос, бунгкаг тæрхæгбæл ба – барабан. Сæргкаг тæрхæгбæл
æндæр нецибал ес, бунгкагбæл ба ма ес нигкидæр еу гъазæн – машинæ.
Е уобæл дзорæг æй, æма бунгкаг тæрхæгбæл фулдæр гъазæнтæ ес.
Уотемæй, гъазæнти бæрцæ барст цæуй æнкъайгай.
Уой фæсте гъонбæлгæнæг зæгъуй, цæмæй сабийтæ кубиктæй
рагъазонцæ.
Сувæллæнтти гъазт «Кубиктæ»
Сабийти рази ес аллихузти хурст кубиктæ, устуртæ æма
минкъийтæ. Гъонбæлгæнæг син уонæй æвзарун кæнуй фæйнæ дууæ
æмхузон кубики. Гъонбæлгæнæг фепбайуй, еуæй-еу сувæллæнттæ
асæмæ гæсгæ, иннетæ ба хузæмæ гæсгæ æмхузæн кубиктæ цæмæй
равзаронцæ. Æртигкæгтæ ба æмхузæн кубиктæ асæмæ гæсгæ дæр
æма хузæмæ гæсгæ дæр равзарæнтæ.
Сувæллæнттæн сæ равгæ ку нæ уа æмхузæн кубиктæ равзарун, уæдта
син гъонбæлгæнæг амонуй, цæмæй рабарунмæ сæ армитъæпæнтæй
фæппайда кæнонцæ, гъома, æмвæрстæ æрæвæруй дууæ кубики,
æ армитъæпæн сæбæл сæрæй æруадзуй. Къох еци-еу рæстæги ку
æрæмбæла дууæ кубикебæл дæр, уæд æмиæстæ æнцæ сæ бæрзæндæмæ
гæсгæ, ку нæ, уæдта сæ еу минкъийдæр æй (къох кæбæл не ‘рæндзæва,
е). Рæстæг куд бавдиста, уотемæй аци фæлтæрæн хъæбæр хуарз
æй сувæллæнттæн, асæ ци æй, уой байамонунмæ. Уой фæсте
гъонбæлгæнæг алли сувæллонæн дæр 2 æмиасæ мæсуги амайун кæнуй
еци-еу размер кубиктæй.
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Сувæллæнттæ гъæуама дзуапп радтонцæ: мæсгутæ æмбæрзæндæ
æнцæ, æви нæ (ами дæр бабæй армитъæпæнæй баруни мадзал
бæззуй).
Уой фæсте ба гъомбæлгæнæг сувæллæнттæмæ дæдтуй нæуæг
фæрститæ.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй еу мæсуг иннемæй бæрзонддæр
рауайа, уой туххæн?
С. Гъæуй мæсгутæн сæ еуемæй кубик рандæ кæнун (е æй дзуаппи 1-аг
варинат); мæсгутæн сæ еуебæл никкидæр бафтаун гъæуй еу кубик (е
ба æй дзуаппи 2-аг вариант).
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй бабæй и мæсгутæ исæмиасæ уонцæ,
уой туххæй?
С. Кубик æ бунати ниввæрун (дзуаппи 1-аг вариант). Уæлдай кубик
раеуварс кæнун (дзуаппи 2-аг вариант).
Гъонбæлгæнæг æппæлунæй сувæллæнтти разæнгард кæнуй нæуæг
гъазтмæ.
Сувæллæнтти гъазт «Æмхузон хузтæ»
Горцъебæл – гъазæнти хузтæ. Гъонбæлгæнæг есун кæнуй
сувæллæнттæн фæйнæ еу хузи.
Гъ. Дæумæ цал хузи ес? Дæумæ ба?
С. Еунæг.
Гъ. Еугур сувæллæнттæмæ дæр ес фæйнæ хузи.
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæн æвдесуй æндæр хузтæ тъæпæн, устур
тæбæгъи.
Гъ. Аци хузти астæу иссеретæ, уæхемæ цæхæнттæ ес, уæхæнттæ.
Сувæллæнттæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Цал хузи дæмæ ес? Дæумæ ба?
С. Дууæ.
Гъ. Адтæй еу хузæ, еу ма ибæл бафтудтан æма дууæ иссæнцæ. Етæ
æмхузæн æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Æмхузæн.
Гъ. Алкæмæ дæр ес дууæ æмхузæн хузи – æмбæрцитæ.
Идарддæр ба гъонбæлгæнæг агорун кæнуй сувæллæнттæн фæйнæ
дууæ æмхузæн дзаумауи (2 къелай, 2 стъоли æма уотæ ид.).
Гъ. Цæхæн æмхузæн гъазæнтæ адтæй тукани?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Игон ба ци афони бауй тукан?
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С. Сæумæй.
Гъ. Æхгæнгæ ба ‘й кæд никкæнунцæ?
С. Изæрæй.
Ахури байдауæн
Гъ. Сумах хъæбæр хуарз исарæхстайтæ еугур ихæслæвæрдтæ
исæнхæст кæнунмæ дæр. Дзæбæх уæмæ нæ фæккастæнцæ, абони ци
ахур кодтан, етæ? Гъазт уæ зæрдæмæ фæццудæй? Арфæгонд уотæ,
сугъзæринттæ!

12-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг». (1-аг хай)
Темæ: «Базонгæ ун нимæдзæ 3-и хæццæ»
Нисан: – Базонгæ ун нимæдзæ 3-и хæццæ, æма æ арæзти (гъома,
арæзт цæмæй æй, уой) хæццæ. Дууæ хæрхи баруни бундорбæл
æнцайгæй, сувæллæнтти 3-й уæнгæ нимайунбæл ахур кæнун.
Æмбæрцадæ кæнун зонун, минкъийдæр хæрхæбæл еу бафтауни
мадзалæй пайдагæнгæй.
– Къуари дзаумæуттæ ранимайгæй, фæстаг ци нимæдзæ рауайа,
уой æгас къуари дзаумæутти хæццæ барун зонун æма лæдæрун,
еци нимæдзæ ке æй къуари бæрци дзаумæутти. Къуæрттæ барун
зонун сæ бæрцæмæ гæсгæ.
– Ахур кæнун сувæллæнтти нимадмæ игъосунбæл. Идарддæр
сæ ахур кæнун рæстæги афæнттæ æнкъарунбæл: æхсæвæ, бон.
Анзи афонæ зумæг – и туххæн син зонундзийнæдтæ радтун.
– Сувæллæнтти ахур кæнун зундгонд (зонгæ) æвзарæн
куститæ нæуæг кæнунбæл. Сæхуæдтæ дæр куд агоронцæ
æвзарæн-æртасæн кустити мадзæлттæ æма фæрæзнитæ,
гæнæнтæ.
– Еумæ гъазгæй кæрæдземæн куд анхос кæнонцæ, уотæ сæ ахур
кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: асæй аллихузон уорс 3 тумбулæги.
Иуарунмæ: 3 уорс æмхузон Метин лæги хузи æма 3 æмхузон цъæх
квадрати (алли сувæллонæн дæр).
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Ахури цуд
Гъ. Уæхе мети тъæфилтæ бангъæлетæ.
И будуртæ, нæдтæ, хед			
Сувæллæнттæ сæ къохтæй
Сабургай æмбæрзуй мет.		
фæнзунцæ
Меттъæфилтæй фæлдзæгъдуй,		
меттъæфилти æзмæлд,
Уорс пакъутæй рæдзæгъдуй,
тексти
Фæттæхунцæ изæлттæбæл,
дзурдтæмæ
Æрбадунцæ нæзитæбæл,
гæсгæ.
Исуадзунцæ сæ фæллад,
Бафунæй унцæ æнцад. 			
Дзодздзæги æрбадунцæ, сæ
					
цæститæ
					
æрæхгæнунцæ. Æмдзæвгæ
					
каст ку
					
фæууй гъонбæлгæнæг, уæдта
					
сæ исистун кæнуй.
Гъ. Мет уаруй. Зæгъайтæ, циуавæр анзи афонæ æй?
С. Зумæг.
Гъ. Сувæллæнттæ метæй устур къубулæнттæ исамадтонцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй гауз кенæ пъолбæл дууæ уорс зилди.
Гъ. Аци зилдтитæ мети къубулæнтти хузæн æнцæ. Цал къубулойни
искодтонцæ, басæнимайайтæ.
С. Дууæ.
Гъ. Уой фæсте ба ма сувæллæнттæ искодтонцæ никкидæр еу тумбулæг.
Цал иссæнцæ æдеугурæй тумбулæгтæ, уой ка зонуй?
С. Æртæ.
Гъ. Æдеугурæй æртæ тумбулæги.
Гъонбæлгæнæг ма сæмæ æфтауй еу уорс зилд.
Гъ. Махмæ цал зилди иссæй?
С. Æртæ зилди.
Гъ. Куд гъуди кæнтæ, сувæллæнтти æртæ метин къубулойни цæмæн
гъæуй?
С. Метин лæг искæнунмæ.
Гъонбæлгæнæг еу сувæллонмæ фæдздзоруй, цæмæй е æртæ зилдемæй
Метин лæг исараза.
Сувæллæнтти гъазт «Метин лæгтæ»
Сувæллæнттæ стъолтæмæ бабадунцæ. Стъолтæбæл Метин лæгтæ
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æма квадраттæ – ходтæ.
Гъ. Мæнæ махмæ дæр Метин лæгтæ æрбацудæнцæ.
Æвдесæн фæйнæгбæл гъонбæлгæнæг дууæ Метин лæги райвæруй.
Гъ. Атæ æмхузæн æви фæйнæхузи æнцæ?
С. Æмхузæн.
Гъ. Цал æнцæ?
С. Дууæ.
Гъ. Уæхе рæзти дæр ауалгай Метин лæги æривæретæ.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Дæумæ цал Метин лæги ес? Дæумæ ба?
С. Дууæ.
Гъ. Алли Метин лæгæн дæр гъæуама ходæ уа. Квадраттæ метин лæгти
ходтæ æнцæ. Алли Метин лæгæн дæр æ ходæ радтетæ.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ сæ куст стъоли уæлгъос,
гъонбæлгæнæг ба – амонæн фæйнæгбæл.
Гъ. Цал квадрати райстай ду? Ду ба?
С. Дууæ.
Гъ. Метин лæгтæ ба цал æнцæ?
С. Дууæ.
Гъ. Фулдæр кæцитæ æнцæ: Метин лæгтæ æви ходтæ?
С. Æмбæрцæ.
Гъ. Раст зæгъетæ. Метин лæгтæ цæйбæрцæ æнцæ, ходтæ дæр –
уойбæрцæ. Фал ма еу Метин лæг дæр æрбацудæй мæнæ.
Гъонбæлгæнæг ма æвдесæн фæйнæгбæл еу Метин лæг дæр æрæвæруй,
сувæллæнттæ ба – фæйнæ уæхæни се стъолтæбæл.
Гъ. Нура Метин лæгтæ æма ходтæ æмбæрцæ æнцæ?
С. Нæгъ.
Гъ. Фулдæр си кæцитæ æнцæ? Минкъийдæр ба?
С. Метин лæгтæ фулдæр æнцæ, ходтæ ба – минкъийдæр.
Гъ. Цал æнцæ Метин лæгтæ?
С. Æртæ.
Гъ. Цал æнцæ ходтæ ба?
С. Дууæ.
Гъ. Куд сæ ес æмбæрцæ исгæнæн?
С. Метин лæгæн еу ходæ радтун гъæуй.
Гъ. Радтетæ ин ходæ, æндæра æ зæрдæ фæхходдзæнæй.
Сувæллæнттæ, куд син загъд æй, уотæ кæнунцæ.
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Гъ. Цал иссæнцæ ходтæ?
С. Æртæ.
Гъ. Метин лæгтæ ба цал æнцæ?
С. Æртæ.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: Метин лæгтæ æви ходтæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Æртæ ходи æма æртæ Метин лæги – æмбæрцæ. Нур ба нæбæл
Метин лæгтæ нæбал бостæ кæндзæнæнцæ.
Сувæллæнтти гъазт «Метин лæги хæдзарæ»
Гъ. Алли Метин лæгæн дæр хæдзарæ ес. Бонæй Метин лæгтæ тезгъо
фæккæнунцæ, æхсæвæй ба – хусгæ. Уотæ бакæнетæ, æма уæхе ацибон
Метин лæгтæ бангъæлетæ, тæлитæ ба уодзæнæнцæ уæ хæдзæрттæ.
Нур бон æй. Бонæй Метин лæгтæ балци фæуунцæ. Нура æрæхсæвæ æй,
Метин лæгтæ фунæй кæнунцæ сæ уæтти. (Сувæллæнттæ тæлитæмæ
бахезунцæ, куд сæ хæдзæрттæмæ, уотæ.) Цал æнцæ Метин лæгтæ?
С. Берæ.
Гъ. Цал æнцæ хæдзæрттæ?
С. Берæ.
Гъ. Алли Метин лæгæн дæр хæдзарæ ес?
С. Гъо.
Гъ. Фулдæр кæцитæ æнцæ: Метин лæгтæ æви хæдзæрттæ?
С. Æмхузæн.
Гъ. Метин лæгтæ дæр, хæдзæрттæ цæйбæрцæ æнцæ, уобæрцæ æнцæ
– æмбæрцæ.
Гъазт ракæнун гъæуй дууæ хатти, е ба æй сувæллæнттæ хуæздæр
багъуди кæнонцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон махмæ иуазæгуати æрбацудæнцæ Метин лæгтæ. Етæ
æмхузæн адтæнцæ æви фæйнæхузти?
Сувæллæнттæ дзуапп кæнунцæ.
Гъ. Метин лæгтæ нин фæййагъаз æнцæ: æртей уæнгæ нимайунбæл нæ
исахур кодтонцæ. Уæ армитъæпæнтæй фæйнæ æртæ хатти æртъæпп
кæнетæ.
Сувæллæнттæ сæ къохтæ кæрæдзебæл фæйнæ æртæ цæфи
æркæнунцæ, цæфтæ нимайгæй.
Гъ. Байгъосетæ, цал къæрцци фегъосдзийнайтæ.
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Гъонбæлгæнæг еунæг тъæпп æркæнуй æ къохтæй.
Гъ. Цал æрмдзæфи æркодтон?
С. Еунæг.
Гъ. Нур ба сумах мæнæй фæйнæ еу æрмдзæфи фулдæр æркæнетæ.
Цал хатти æрæрдзæф кодтайтæ?
С. Дууæ хатти.
Гъ. Æз ма еу хатт фулдæр æрцæвдзæнæн мæ къохтæ.
Гъонбæлгæнæг æртæ хатти æрæрдзæф кæнуй.
Гъ. Цал къæрцци фегъустайтæ?
С. Æртæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз!

13-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг. Цæрæгойтæ» (2-аг хай)
Темæ: «Итигъдадон æнкъаруйнæдтæ – галеуæрдигæй,
рахесæрдигæй. Лæдæруйнадæ – астæугкаг.
Нисан: − Идарддæр косун сувæллæнтти итигъдадон æнкъаруйнадæ
бундорон кæнунбæл. Ниффедар кæнун лæдæруйнæдтæ –
рахесæрдигæй, галеуæрдигæй. Базонгæ кæнун сувæллæнтти
лæдæруйнадæ – астæуæй, астæугкаги хæццæ.
− Ниффедар кæнун нимайуни зонундзийнæдтæ.
− Идарддæр ахур кæнун сувæллæнтти дууæ къуарей
предметтæ баруни арæхстдзийнæдтæбæл мæнæ ауæхæн
дзурдтæй пайдагæнгæй: цæйбæрцæ, уойбæрцæ, æмбæрцæ.
Цæрæгойти туххæн зонундзийнæдтæбæл æфтаун, парахат
сæ кæнун, сувæллæнттæ, цæрæгойтæ ци æнцæ, уой куд
зононцæ. Дзаумæуттæ сæ асæмæ гæсгæ баруни фæлтæрæнтæ,
фæлварæнтæ кæнун сувæллæнттæн. − Сувæллæнтти рæстæгон,
афойнади æнкъаруйнæдтæмæ цæстæ фæддарун, идарддæр син
сæ амонун. Зумæги туххæн сувæллæнттæ ци базудтонцæ, уой
куд нæбал феронх уонцæ, уоцихузи сæ хæццæ косун.
– Сæ размæ ци фарста æвæрд уа, уомæн анализ æма синтез
кæнуни фæрци дзуапп дæдтун куд зононцæ, уобæл ахур кæнун
сабийти. Сæ коммуникативон ацъагъуæдзийнæдти ирæзтбæл
бакосун сæ хæццæ.
– Кæстæртæ хæларзæрдæ, хуæрзгъонæй куд гъонбæл кæнонцæ,
уобæл дæр архайæд гъонбæлгæнæг.
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Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: нæзи бæласæ, берæгъ, робас, тæрхъос æма æхсæрсæттæги
хузтæ.
Иуарунмæ: геометрион фигуритæ – фæйнæхузи хурст зилдтитæ æма
квадраттæ, сæ размер дæр – фæйнæхузти. Тæлитæ.
Ахури цуд
Гъ. Зæгъæн, мах тæрхъостæ фестадан.
Гъæдрæбун бадуй тæрхъос,		
Сувæллæнттæ дзодздзæги
Ци зир-зир кæнуй æ гъос!		
æрбадунцæ.
Метбæл бадгæй исуазал æй,		
Сæ æрмитъæпæнтæй гъостæ
Æхе кеми ку нæбал æй.		 æвдесунцæ
Исистадæй мети рагъæй,		
сæхебæл. Кæрæдзебæл сæ
Гъеуæддæр æ къах не сгъар æй.
къохтæ гъар
Кадæр имæ фæххæпп ласта,		
кæнунцæ. Фестунцæ.
Фæттарстæй ‘ма рагæпп ласта,
Рагæппитæ
Фæххаудтæй тæрхъос хæпболти,кæнунцæ. Æрлæуунцæ.
Исгъар æй, ледзгæй и къолти.
Гъ. Тæрхъос ехæн кæнуй. Цæмæн исуазал æй тæрхъос?
С. Уомæн, æма зумæг æй.
Гъ. Цæхæн цæрæгойтæ фæййинæн ес зумæгон гъæди хурфи?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Æвдесæн фæйнæгбæл нæзи бæласи хузæ æвæруй гъонбæлгæнæг.
Гъ. А ци æй?
С. Нæзи.
Гъ. Тæрхъос нæзимæ æрбалигъдæй æма æ рахес фарсæй æрбабадтæй.
Кæми æнцæ уæ рахес къохтæ, ра сæ дарайтæ. Тæрхъосæн нæзий рахес
фарсæй бунат иссеретæ.
Сувæллæнттæй еу æнхæст кæнуй ихæслæвæрд.
Гъ. Æрсинк-синкк кодта робас, æма нæзи бæласи галеу фарсæй
исбадтæй. Кæми æнцæ уæ галеу къохтæ? Робасæн исбунат кæнетæ
нæзий галеу фарсæй.
Æндæр сабий фæццурд æй, æма ихæслæвæрд æнхæст кæнуй.
Гъ. Нур ба рагъазæн.
Сувæллæнтти гъазт «Ци раййивта?»
Гъ. Нæзий галеу фарсæй – робас, æ рахес фарсæй ба – тæрхъос,
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астæуæй ба ка? Нур ба уæ цæститæ ницъцъундæ кæнетæ.
Гъомбæлгæнæг нæзи æхсæрсæттæгæй феййевуй.
Гъ. Искæсетæ æма зæгъетæ, ци æййивддзийнадæ æрцудæй?
Сувæллæнттæ дзуæппитæ дæдтунцæ.
С. Нæзи.
Гъ. Галеуæрдигæй – робас, рахесæрдигæй – тæрхъос, астæуæй ба
ка?
С. Æхсæрсæттæг.
Гъ. Æдеугурæй сирдтæ цал æнцæ?
С. Æртæ.
Гъ. Сирдтæ хъаугъа кæнун райдæдтонцæ, ка си устурдæр æй, уобæл.
Фенхус син кæнæн?
С. Гъо.
Гъ. Ка си æй асæй бæрзонддæр?
С. Робас.
Гъ. Тæрхъос æма æхсæрсæттæгæй ба кæци устурдæр æй?
С. Тæрхъос.
Гъ. Сирдти сæ асæмæ гæсгæ райвæретæ.
Сувæллæнттæй еу тæрхъос æма æхсæрсæттæги хузтæ сæ бунæттæй
æййевуй.
Гъ. Нур ба ка куд устурдæр æй, уотæ раст æвæрд æрцудæнцæ æма
сæ бунæттæ иссирдтонцæ: тæгкæ бæрзонддæр æй робас, уой фæсте,
астæуæй, тæрхъос, тæгкæ ниллæгдæр ба – æхсæрсæттæг. Тæрхъос
æхсæрсæттæгæй устурдæр æй, фал робасæй ба минкъийдæр. Æ
асæмæ гæсгæ æй астæугкаг.
Сувæллæнтти гъазт «Тæрхъостæ æма берæгъ»
Гъ. Сумах уæ еугурдæр уодзинайтæ тæрхъостæ. Ралæууетæ рæнгъæй
асæмæ гæсгæ. Тæккæ бæрзонддæр уи кæци æй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Ка уи æй тæккæ ниллæгдæр ба?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Иннæ тæрхъостæ æнцæ уони астæу асæмæ гæсгæ. Нур ба
рагъазæн.
Гъазтæн багъæудзæнæнцæ тæлитæ. Етæ гъæуама уонцæ
сувæллæнтти æмбæрцæ. Сабийтæ лæуунцæ тæлити медæги,
пъолбæл. Гъонбæлгæнæг дзоруй сабийтæн, тæрхъостæ ке æнцæ, уой.
Алкæмæн дæр си ес æхе хæдзарæ. Тæрхъостæ цал æнцæ, хæдзæрттæ
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дæр уал – æмбæрцæ. Ралигъдæнцæ сæ хæдзæрттæй метбæл
рагъазунмæ. Фæдесгъæр фæццудæй… Берæгъ æрбацæуй! Тæрхъостæ
сæхе раримæхсунцæ сæ хæдзæртти. Берæгъ ку нецæбæл фæххуæст
æй, уæд гъæдæмæ ниффардæг æй.
Гъ. Цал æнцæ тæрхъостæ?
С. Берæ.
Гъ. Хæдзæрттæ ба цал æнцæ?
С. Берæ.
Гъ. Фулдæр кæцитæ æнцæ: тæрхъостæ æви хæдзæрттæ? Минкъийдæр
ба?
Сувæллæнттæ дзуапп кæнунцæ – æмхузæн. Гъазт «Тæрхъостæ æма
берæгъ» кæнун æнгъезуй æндегæй, кæдзос уæлдæфи. Хæдзæрттæ ба
син уæд уодзæнæнцæ метбæл конд тæлитæ.
Сувæллæнтти гъазт « Зилдтитæ æма квадраттæ»
Сувæллæнттæ се стъоли сæргъи æрбадунцæ æма архайунцæ
геометрион фигурити модельти хæццæ, сæ размæ сæ æривæргæй.
Гъ. Иссеретæ æма уæ размæ æривæретæ цъæх квадрат.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Æ галеу фарсæй ин, устур размер кæмæн уа, уæхæн фигурæ
æривæретæ. Цæхæн æй еци фигурæ?
С. Сурх зилд.
Гъ. Квадратæн æ рахес фæрсмæ ба æривæретæ минкъий размерти
хæццæ фигурæ. Цæхæн æй е ба?
С. Кæрдæгхуз зилд.
Гъ. Кæци фигурæ æй тæгкæ устурдæр?
С. Сурх зилд.
Гъ. Кæци фигурæ æй тæгкæ минкъийдæр?
С. Кæрдæгхуз зилд.
Гъ. Астæугкаг асæ ба кæци фигурæн ес?
С. Цъæх квадратæн.
Гъ. Раст æй уæ загъд. Еумæ ба цал æнцæ геометрион фигуритæ?
С. Æртæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Нæуæгæй ци базудтайтæ ацибон? Циуавæр цæрæгойтæн æнхус
кодтайтæ? Цæхæн геометрион фигуритæй гъазтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
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14-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг» (3 хай)
Темæ: «Æртикъумæг»
Нисан: – «Базонгæ кæнун сабийти æртикъумæги æма æ минеугути
хæццæ. Рацуд æрмæг нæуæгæй сæ зæрдæбæл æрлæуун кæнун, е
ба æй хуæздæр багъуди кæнонцæ: геометрион фигуритæ, хузтæ
(цвет), æртей уæнгæ нимайун, лæдæруйнадæ «астæугкаг».
Сæ размæ ци фигуритæ уа, уони райвæрди фæткæ, фæлхæн
исбæрæг кæнунбæл сабийти ахур кæнун æма идарддæр косун
сæ хæццæ еци гъуддагбæл (еуæй, æмхузæнæй сæмæ ци ес, хецæн
цæмæй кæнунцæ æма уотæ ид.).
– Рæстæг, афонæ куд лæдæронцæ æма æнкъаронцæ, уоцихузи
идарддæр сæ хæццæ косун. Анзи афонæ – зумæги туххæн син
нæуæг зонундзийнæдтæ радтун.
– Логикон гъудикæнунадæ, анализ кæнун зонун æма
исæнхæстгонд кустæн аргъ дæдтунбæл ахур кæнун сабийти.
– Æрцæуæг бæрæгбонмæ хъæбæр куд æнгъæлмæ кæсонцæ,
уоцирдæмæ аразун сувæллæнтти. Гъæуама цийнæ кæнонцæ,
æнгъæлмæ кæсгæй дæр.
Æнгъусадон æрмæг
Иуарунмæ:али сабиййæн дæр фæйнæ 2-3-гай зилди, æртикъумæги,
квадраттæ. Етæ еугурæй дæр æнцæ фæйнæхузти хурст, фал
æмиæстæ. Еу, дууæ кенæ æртæ нæзий хузтæ конд кæбæл ес,
уæхæн карточкитæ.
Ахури цуд
Гъ. Мах ка ан?
С. Сувæллæнттæ.
Гъ. Кæрæдзей мах берæ уарзæн –
Сувæллæнттæ, сувæллæнттæ!		
Æнæзийнадæй райвазæн		
Нæ иуæнгтæ, нæ иуæнгтæ!		
Медбунати цæрдæг уайæн,		
Къохтæ телгæ, гæп-гæпгæнгæ.
Еууæ – дууæй ранимайæн,
Еууæ – дууæ, æрти уæнгæ.
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Сувæллæнттæ, кæрæдзей
къохтæбæл хуæцгæй,
зилдæги зелунцæ.
Идарддæр ба, текст куд
амонуй, уотæ архайунцæ.

Цæрдæгæй нура рафснайæн,
Рæуæг æнцæ нæ иуæнгтæ.
С ⁄ гъ «Зилдтитæ æма æртикъумæгтæ»
Сувæллæнтти размæ стъолбæл лæууй геометрион фигуритæ.
Фæйнæхузти зилдтитæ æма æртикъумæгтæ, фал си æхсæз
æртикъумæги ба гъæуама æнæмæнгæ кæрдæгхуз уонцæ. Гъомбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй цъæх зилд.
Гъ. А ци æй?
С. Зилд.
Гъ. Цихузæн æй?
С. Цъæх.
Гъ. Уе ’стъолтæбæл зилдтитæ ес.Сумах дæр ауæхæн зилд равдесетæ.
Сувæллæнттæ æвдесунцæ цъæх зилд.
Гъ. Ци бавдистайтæ?
С.Цъæх зилд.
Гъ. Уе ‘нгулдзитæй зилди кæрæнттæбæл æрцотæ зилдæги. Стъолбæл
разелун æй бавзарайтæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Зелгæ кæнуй?
С. Гъо.
Уой фæсте ба сæмæ гъонбæлгæнæг æвдесуй кæрдæгхуз æртикъумæг.
Гъ. Сувæллæнттæ, а ци æй, уой зонетæ?
Сувæллæнттæн зин ку уа дзуапп дæдтун, уæдта сæ гъонбæлгæнæг
æхуæдæг фæййаразуй – фигури ном зæгъуй æма æй уонæн дæр æ
фæсте дзорун кæнуй. Гъонбæлгæнæг агорун кæнуй сувæллæнттæн
се стъолтæбæл æртикъумæгтæ. Æвдесунцæ æй. Зелун син сæ кæнуй
стъолтæбæл.
Гъ. Æртикъумæг цæмæннæ зелуй?
С. Къумтæ æй хъор кæнунцæ.
Сувæллæнттæ дзуапп ку нæ зононцæ, уæд гъонбæлгæнæг кæрдæгхуз
æртикъумæгбæл æндæрхузæн зилд æрæвæруй æма æртикъумæги
къумтæ, циргъ тегътæ разиннунцæ. Гъонбæлгæнæг син къумтæ
нимайун кæнуй.
Гъ. Цал æнцæ къумтæ?
С. Æртæ.
Гъ. Аци фигурæбæл æртæ къуми ес, уомæ гæсгæ ба куд хуннуй?
С. Æртикъумæг.
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Гъ. Фæрстæ ба цал ес æртикъумæгбæл? Æнгулдзæй æрцотæ æ еугур
фæрстæбæл дæр æма сæ банимайетæ. Цал æнцæ æ фæрстæ?
С. Æртæ.
Гъ. Еу æрдигæй (рахес фарсæй) еугур зилдтитæ æривæретæ,
иннердигæй (галеу фарсæй) ба еугур æртикъумæгтæ. Æртикъумæгтæ
сæ хузæмæ гæсгæ еу æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Фæйнæхузти.
Гъ. Гъæйдæуайтæ, маха æртикъумæгтæй нæзи бæлæстæ искæнæн.
Хуæздæрæн ци хузи æртикъумæгтæ райсæн?
С.Кæрдæгхуз.
Гъ. Тæккæ бæрзонддæр нæзи искæнæн æртæ æртикъумæгемæй.
Тæккæ ниллæгдæр ба – еунæг æртикъумæгæй. Цал æртикъумæги нæ
багъæудзæнæй рæстæмбес асæй нæзи бæласæ искæнунмæ ?
С. Дууæ.
Гъ. Цалгай æртикъумæгтæ райстайтæ устурдæр нæзи кæнунмæ?
С. Æртæ.
Гъ. Цал æртикъумæги райстайтæ астæугкаг нæзийæн?
С. Дууæ.
Гъ. Тæгкæ ниллæгдæрæн ба?
С. Еунæг.
Гъ. Банимайетæ: цал нæзий уæмæ рауадæй еугурæй? (Сувæллæнттæ
нимайунцæ: 1, 2, 3…) Цæхæнттæ æнцæ сæ асмæ гæсгæ?
С. Бæрзонд, рæстæмбес, ниллæг.
Гъ. Уæхе нур ба нæзити хузæн искæнетæ. Бавдесайтæ устур нæзи.
Сувæллæнттæ сæ къохтæ хæрдмæ исивазунцæ.
Гъ. Бавдесайтæ нур ба, ниллæг нæзи цæхæн æй? (Сувæллæнттæ
дзодздзæги æрбадунцæ.) Сумах бавдистайтæ бæрзонд, ниллæг,
астæугкаг нæзи ба куд æвдесгæ æй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ – уони дзодздзæги бадун дæр нæ гъæуй, сæ
къохтæ хæрдмæ есун дæр.
Сувæллæнтти гъазт «Иссерæ æнкъай»
Алли сувæллонæн дæр лæвæрд цæуй карточкæ. Карточкитæбæл –
стъæлфитæ, 1-æй 3-ей уæнгæ. Сувæллæнттæ, музыкæмæ игъосгæй,
рæвдауæндони къуари уати рацо-бацо кæнунцæ. Музыкæ ку
фæууй, уæдта алли сувæллон дæр æхецæн æнкъай равзаруй уой, æ
карточкæбæл дæр уал стъæлфи гъæуама уа. Уæдта сувæллæнттæ
фæйнердæмæ рахæлеу унцæ, сæ карточкитæ баййевунцæ. Дугкаг
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хатт дæр рагъазунцæ аци гъазтæй.
Гъ. Нур ба æмдзæвгæмæ байгъосетæ. Цæбæл финст æй?
Æрцæун æз æд лæвæрттæ,
Æд цирæгътæ, фур уæздан,
Нæуæг анзи уæ хæдзæртти
Хуæздæр иуазæг æз дæн.
(Нæзи)
Гъ. Нæ нæзитæ арæзт æнцæ?
С. Нæгъ.
Гъ. Гъæйдæ, æма нæзити геометрион фигуритæй исфæлосæн. Зилд,
æртикъумæг, квадрат – етæ еугурдæр æнцæ геометрион фигуритæ.
Зæгъайтæ, ци радзурдтон, уой.
Сувæллæнттæ гъонбæлгæнæги курдиадæ æнхæст кæнунцæ. Уæдта
син гъонбæлгæнæг æвдесуй, нæзий гирляндитæ куд æмбурдгæнгæ
æнцæ, уой. Етæ дæр гаузбæл геометрион фигуритæй гирляндитæ
аразунцæ – алли сувæллон дæр æхе гирляндæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Сумах æрæмбурд кодтайтæ дессаги рæсугъд гирляндитæ, æма
нур ба нæ нæзитæ уодзæнæнцæ хъæбæр арæзт, хуæрзфæлуст.
Ахури анзи 2-аг æмбес

15-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Цæлгæнæни дзаумæуттæ æма фæрзеу. 1-аг хай
Темæ: «Зонгæ кæнун нимæдзæ 4-и хæццæ. Квадрати
минеугутæ».
Нисан. – Базонгæ ун нимæдзæ 4-и æма, арæзт цæмæй æй, уой хæццæ,
3-4-гай элементтæ ци дууæ хæрхеми уа, уони кæрæдзебæл
баруни бундорбæл æнцайгæй. Ранимади и фæстæг нимæдзæ
бæрцæвдесæг ке æй, уой сувæллæнттæн сæ зæрдæбæл æрлæуун
кæнун. Сабийтæ зонæнтæ дууæ къуæрттæй дзаумæуттæ
кæрæдзей хæццæ барун сæ бæрцæмæ гæсгæ. Идарддæр сæ
зонгæ кæнун квадрати минеугути хæццæ. Идарддæр сæ ахур
кæнун геометрион фигурити кæрæдземæй æртасун æма сæ
нæмттæ зонунбæл: зилд, квадрат, æртикъумæг.
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– Æстæфуйнади ацъагъуæ ирæзун кæнун, листæг миутæ
æстæфунмæ сæ разæнгард кæнун, тумугъ, гъуддаги дзубанди
хæссун зонун.
– Сувæллæнттæ иуазæгуарзон ахур куд кæнонцæ, финги æгъдау
куд не ‘халонцæ, кæдзос æма æфснайд уогæй, фингæбæл сæхе
дарун куд зононцæ, зелæн ракæнун, урдугистæг фæллæуун сæ
бон куд уа, уомæ сæ цæттæ кæнуй гъомбæлгæнæг.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: 4 куклай, куклати дзаумæуттæ: стъол, 4 къелай; цай
цумунмæ куклати посудæ; 4 цайцумæн къоппай; геометрион
фигуритæ: зилд, æртикъумæг, квадрат.
Иуарунмæ: 4 устур уорс зилди, 4 бор æртикъумæги минкъийдæр
размерти хæццæ, 1 сурх квадрат алли сувæллонæн дæр.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæн сæхе æнгъæлун кæнуй куклатæ æма
æрситæ.
Гъ. Пъолбæл кафунцæ
Арс куклай хæццæ,
Еу, дууæ, æртæ –		
Сувæллæнттæ сæ къæхтæй гуп-гупп
Исæмхæццæ ‘нцæ.		
кæнунцæ, сæ къохтæй ба–æрдзæф.
Сæ къæхти гуп-гупп,
Сæ къохти цæфтæ,
Сæ зарунгъæртæ,
Сæ гъæр æрдзæфтæ…
С ⁄ гъ «Иуазгути æрбацуд»
Сувæллæнттæ æрдæгтумбул, къæлæтбадт искодтонцæ горцъебæл.
Сæ размæ æвæрд ес куклати стъол, уой уæлгъос къелатæбæл
рæнгъæй бадунцæ æртæ куклай, цуппæрæймаг кукла Алинæ ба сæ
сæргъи истуй.
Гъ. Нæ кукла Алинæмæ иуазæгуати æрбацудæнцæ æртæ куклай.
Фусунæн фенхус кæндзинан уони баиуазæг кæнунмæ?
С. Гъо.
Гъ. Банимайайтæ, цал куклай æрбацудæй иуазæгуати?
Сувæллæнттæ нимайунцæ – еу, дууæ, æртæ.
Гъ. Æдеугурæй æртæ куклай. Цал къоппай æривæрун гъæуй сæ рази
цай цумунмæ?
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С. Æртæ.
Гъ. Фингæбæл æртæ къоппай райвæретæ.
Сувæллæнттæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Цал цаййи къоппай си ес?
С. Æртæ.
Гъ. Куклатæ ба?
С. Æртæ.
Гъ. Фулдæр си кæцитæ æнцæ, куклатæ æви къоппатæ?
С. Æмхузæн, æмбæрцæ.
Гъ. Раст зæгъетæ. Куклатæ цал æнцæ, къоппатæ дæр уал – æмбæрцæ.
Алинæн æхе дæр фингæбæл æрбабадун кæнетæ. Нур ба цал куклай
бадуй стъоли сæргъи?
С. Цуппар.
Гъ. Æрбабадтæнцæ æма ма сæбæл еу бафтудæй. Иссæнцæ цуппар
куклай. Сæ еугуребæл дæр хъæртунцæ цайцумæн къоппатæ?
С. Нæгъ. Куклатæ къоппатæй фулдæр æнцæ, къоппатæ куклатæй
минкъийдæр æнцæ.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй æмбæрцæ исуонцæ, уой туххæн?
С. Еума цаййи къоппа сæбæл бафтаун гъæуй.
Гъ. Ниввæретæ ма фингæбæл, ка нæ фагæ кæнуй, еци къоппа.
Сувæллæнттæ гъонбæлгæнæги фæндон æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Нур ба къоппатæ еугурей фагæ дæр æнцæ?
С. Гъо.
Гъ. Цал цайцумæн къоппай ес фингæбæл?
С. Цуппар.
Гъ. Куклатæ цал æнцæ?
С. Цуппар.
Гъ. Ка си фулдæр æй, куклатæ æви къоппатæ?
С. Æмбæрцæ.
Гъ. Раст æй, куклатæ цал æнцæ, къоппатæ дæр уал – æмбæрцæ.
Мах куклатæн фенхус кодтан фингæ райаразунмæ, нур ба сæ исахур
кæндзинан раст иуарунбæл, иуазгутæн алцидæр æмбæрцæ куд уа,
уотæ.
Сувæллæнтти гъазт «Æмхузæн сæ райуарæ»
Сувæллæнттæ стъоли сæргъи рабадунцæ. Уони сæрбæл æвæрд ес
геометрион фигуритæ: устур зилдтитæ, æртикъумæгтæ æма уонæй
минкъийдæр размерти хæццæ квадрат.
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Гъ. Цал куклай æрбацудæй иуазæгуати кукла Алинæмæ?
С. Æртæ.
Гъ. Цал тæбæгъи син æривæрун гъæуй сæ фингæбæл?
С. Æртæ.
Гъ. Цæхæн геометрион фигуритæ æнцæ тæбæгъти æнгæс?
С. Зилдтитæ.
Гъ. Алке дæр уи æ рази æртæ зилди æривæрæд.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд. Гъонбæлгæнæг ба син
æй æхердигæй амонæн фæйнæгбæл æвдесуй.
Гъ. Цæмæй æй базудтайтæ, атæ зилдтитæ ке æнцæ, уой?
С. Уонæбæл къумтæ нæййес, зелгæ дæр кæнунцæ.
Гъ. Раст зæгъетæ. Алинæ печенитæ ракодта цаййи хæццæ æрæвæрунмæ. Етæ æнцæ æртикъумæги хузæн. Иссерайтæ æртикъумæг æма æй
мæнæн дæр фæййинун кæнетæ.
Сувæллæнттæ гъонбæлгæнæги къохтæмæ æртикъумæг дæдтунцæ.
Гъ. Куд базудтайтæ, айæ æртикъумæг ке æй, уой?
Сувæллæнтти дзуæппитæ. Ку гъæуа, уæдта син гъонбæлгæнæг æнхус
кæнуй, фигури ном зæгъуй æма син уой туххæй радзоруй.
Гъ. Нур ба зæгъетæ, уæ рази цал зилди ес?
С. Æртæ зилди.
Гъ. Алли тæбæгъ-зилдбæл дæр ниввæретæ еу печени-æртикъумæг.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Цал æртикъумæги æрæвардтайтæ æдеугур?
С. Æртæ æртикъумæги.
Гъ. Зилдтитæ ба цал?
С. Æртæ зилди.
Гъ. Фулдæр кæцитæ æнцæ: зилдтитæ æви æртикъумæгтæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Зилдтитæ цæйбæрцæ æнцæ, æртикъумæгтæ дæр уойбæрцæ –
æмбæрцæ. Алке дæр ма уи еу зилд-тæбæгъ æ рази æривæрæд кукла
Алинæн.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Нур ба цал æнцæ и зилдтитæ?
С. Цуппар.
Гъ. Æртикъумæгтæ ба?
С. Æртæ.
Гъ. Ци уæмæ фулдæр ес: зилдтитæ æви æртикъумæгтæ?
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С. Зилдтитæ.
Гъ. Куд сæ ис æмбæрцæ кæнæн?
С. Еу æртæкъумæг ма сæбæл æфтаугæ æй.
Гъ. Бафтауетæ ма еу æртикъумæг.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Цал иссæнцæ нура æртикъумæгтæ?
С. Цуппар.
Гъ. Фулдæр си кæцитæ æнцæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Зилдтитæ цæйбæрцæ æнцæ, æртикъумæгтæ дæр уойбæрцæ
иссæнцæ – æмбæрцæ. Нур ба куклатæ зонунцæ алцидæр æмхузон
иуарун. Арфæ уин кæнун. Фал ма мин зæгъайтæ, стъолбæл ма
циуавæр фигуритæ байзадæй, кæбæл дзурдтон, уонæй уæлдай?
С. Квадраттæ.
Гъ. Алли сувæллон дæр квадрат æ къохмæ райсæд. Е зилдæй ци
игъауги æй?
С. Квадратбæл къумтæ ес.
Гъ. Уе ‘нгулдзитæй байамонетæ еци къумтæ æма сæ банимайетæ.
Цал æнцæ?
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ еци куст.
С. Цуппар къуми.
Гъ. Æдеугур цуппар къуми. Атæ ба æ фæрстæ æнцæ, ба сæ нимайайтæ
цал æнцæ?
С. Цуппар фарси.
Гъ. Квадратбæл ес цуппар фарси æма цуппар къуми. Кæцитæ фулдæр
æнцæ – къумтæ æви фæрстæ?
С. Æмбæрцæ.
Гъ. Къумтæ цæйбæрцæ æнцæ, фæрстæ дæр уойбæрцæ – æмбæрцæ.
Квадрат æртикъумæгæй цæмæй хецæн кæнуй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Нур ба рагъазæн.
Сувæллæнтти гъазт «Базонæ»
Гъонбæлгæнæг пъолбæл æвæруй геометрион фигуритæ: зилд,
æртикъумæг, квадрат.
Гъ. Æз уин бацеу-бацеутæ кæндзæнæн, сумах ба син дзуæппитæ
еретæ æма, цид, сæ размæ бауайиайтæ.
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Фиццаг бацеу-бацеу.
Мæнбæл къумтæ нæййес, æз дæн хор æма тæбæгъи хузæн. Ка дæн
æз?
С. Зилд.
Сувæллæнттæ зилдмæ бауайунцæ.
Дугкаг бацеу-бацеу.
Гъ. Мæнæн ес æртæ къуми æма æртæ фарси. Æз дæн уæлиндзи хузæн.
Ка дæн æз?
С. Æртикъумæг.
Сувæллæнттæ æртикъумги размæ баледзунцæ.
Æртигкаг бацеу-бацеу.
Гъ. Мæнбæл ес 4 фарси æма 4 къуми. Ка дæн?
С. Квадрат.
Сабийтæ квадрати цормæ баледзунцæ æма ин æ фæрстæ уæдта æ
къумтæ нимайунцæ.
Гъ. Æз – квадрат, цæй хузæн дæн?
Сувæллæнттæ, æ æрми кæмæн куд æфтуйуй, уотæ дзуæппитæ
кæнунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Сабийтæ, ацибон ци базудтан?
С. Мах цуппарей уæнгæ нимайун базудтан.
Гъ. Фæйнæ дугай æрмдзæфи никкæнайтæ. Æз цал хатти никъкъæрцц
кæнон мæ къохтæй, уал тъæппи æркæнетæ пъол уæ къæхтæй.
Гъонбæлгæнæг æртæ æрмдзæфи кæнуй. Сувæллæнттæ, нимайгæй,
уал хатти сæ къæхтæй нитътъæпп кæнунцæ пъол.
Гъ. Цуппар хатти никъкъæрцц кæнетæ уæ къохтæй.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ уой дæр.
Гъ. Уæ цæрæнбон берæ! Хъæбæр дзæбæх базудтайтæ нимайун.
Куд гъуди кæнетæ, кæци фигурæбæл фулдæр къумтæ ес:
æртикъумæгбæл æви квадратбæл?
Сабийти дзуаппитæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз!
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16-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Цæлгæнæни дзаумæуттæ æма фæрзеу» (2-аг
хай)
Темæ: «Итигъдадон лæдæруйнæдтæ: медæгæй, æндегæй (медæг,
æнде).
Нисан: – Базонгæ кæнун сабийти итигъдадон лæдæруйнæдтæ –
медæгæй, æндегæй-ий хæццæ. Æвзарæн кусти дæсниæдтæбæл
ахур кæнун сувæллæнтти: базонгæ сæ кæнун аситæ æмбæрцæ
кæнуни æртæ мадзалей хæццæ. Предметти къуæртти бæрцæ сæ
кæрæдзей хæццæ куд баргæ æнцæ, дзурдтæ цал, уал, цæйбæрцæ,
уойбæрцæ, æмбæрцæ, еу, берæ- й пайдагæнгæй, сувæллæнттæн
сæ еци зонундзийнæдтæ ниффедар кæнун. Дзæбæх багъуди
кæнæнтæ цуппарей уæнгæ нимайуни зонундзийнæдтæ, уæдта
лæдæруйнæдтæ «сæумæ» æма «изæр».
Модельтæ аразунмæ бундорæвæрæн куст идарддæр кæнæд
гъомбæлгæнæг сувæллæнтти хæццæ.
– Еудагъ син кæнун сæ цæмæдесдзийнæдтæ, алцидæр
базонунмæ куд тундзонцæ, уотæ. Итигъдадон гъуди,
æнкъаруйнадæ, цæстæбæлуайунгæнæн ацъагъуæ, дзоргæ
нимади арæхстдзийнадæ ирæзун кæнун сабийтæн.
Сабийтæ арæхстгун куд уонцæ, ихæслæвæрдбæл ба зæрдæй куд
кæсонцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: къопп, 2 агувзи, ести бæрцуатдонæ, къос.
Иуарунмæ: тæлитæ (сувæллæнтти бæрцæ).
Ахури цуд
Гъ. Гъæйдæ, рагъазæн. Зилдæгæй æрлæууетæ. Гъенур ба, дан, сумах
миститæ ку уаййайтæ.
Гъ. Гъуддагхузæй и миститæ
Рауадæнцæ сæ цъæсгитæй.
Зилди æрлæуунцæ сувæллæнттæ æма
Сæ дзубанди æй цубур,–
архайунцæ тексти дзурдтæмæ гæсгæ,
Цал сахатти, дан, æй нур?
цума миститæ ‘нцæ, уотæ.
Фарсбæл – ауигъд цидæр тæмбæл,
Æрхуæстæнцæ æ бæттæнбæл,
Сæ къохти ’внæлд – парахат,
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Сахат æдтæй е, сахат…
Еу, дууæ, æртæ, цуппар,
Фæццудæй æваст гуп-гъæр…
Æ гиритæ фæббунмæ ’нцæ, −
Нæ миститæ фæддунд æнцæ.
Гъ. Миститæ фæллигъдæнцæ, фал махæн ба еу къопп ниууагътонцæ.
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæмæ æвдесуй, миститæ ке фæууагътонцæ, еци къопп.
Гъ. Гъæйдæ, нур ба æркæсæн, цума еци къоппи хурфи ци ес?
Сувæллæнттæ имæ кæсунцæ.
С. Агувзитæ си ес.
Гъ. Цал агувзи? Ба сæ нимайетæ.
С. Дууæ агувзи.
Гъ. Кæми æнцæ еци агувзитæ?
С. Къоппи хурфи.
Гъ. Исесæн еу агувзæ æма æй æндеггæй ниввæрæн, къоппи рази.
Сувæллæнттæ еу агувзæ исесунцæ æма æй къоппи рази æвæрунцæ.
Гъ. Кæми æнцæ нур ба агувзитæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Еу агувзæ къоппи медæгæ, иннæ ба – æндеггæй. Кæми фулдæр
агувзитæ ес – къоппи медæгæ æви е ‘нде?
С. Æмбæрцæ.
Гъ. Къоппæй ма еу агувзæ дæр исесæн.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Цал агувзи ес нур ба къоппи хурфи?
С. Еунæг дæр нæ.
Гъ. Цал агувзи ес æндеггæй?
С. Дууæ агувзи.
Гъ. Агувзити хурфи ести ес?
С. Неци си ес.
Гъ. Агувзитæ ревæд æнцæ. Етæ æмхузæн æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Æмхузæн.
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæн дон æвгæнун кæнуй агувзити. Æнхус
сæ ку багъæуа, уæдта æхуæдæг еу агувзи æрдæг никкæнуй инней ба
байдзаг кæнуй.
Гъ. Дууæ агувзей хурфи дæр дон ес. Æмбæрцæ ес дон æвгæд
агувзити?
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С. Нæгъ.
Гъ. Фулдæр кæцими ес дон?
Сувæллæнттæ æй æвдесунцæ.
Гъ. Кутемæй æй базудтайтæ?
С. Агувзитæ æмвæрстæ æривардтан æма сæ рабарстан.
Гъ. Уотæ уайуй, æма еу мистæбæл дон фулдæр æруайдзæнæй,
иннебæл ба минкъийдæр. Уомæн æ зæрдæ фæхходдзæнæй. Куд сæ ес
æмбæрцæ исгæнæн?
Сувæллæнттæ дзуапп радтун ку нæ фæразонцæ, уæдта гъомбæлгæнæг
æрбахæссуй бæрцуатдонæ дони хæццæ æма ревæд къос. Уæддæр æй
ку нæма балæдæронцæ, уæдта гъомбæлгæнæг æрдæг агувзæ донæй
идзаг кæнуй. Сувæллæнттæ ба имæ аллихузи фæрститæ дæдтунцæ,
дон куд æвгæнгæ цæуй, уотæ.
Гъ. Нур ба си дон æмбæрцæ иссæй? Нæгъ? Мадта нæ ци кæнун
гъæуй?
С. Никкидæр ма си никкæнун гъæуй.
Гъонбæлгæнæг син сæхецæн байдзаг кæнун кæнуй агувзæ, и дугкаги
хæццæ куд исæмхузæн уонцæ, уотæ. Уæдта син сæ еуемæй ракалун
кæнуй еу цæйдæрбæрцæ.
Гъ. Нур ба си æмбæрцæ ес?
С. Нæгъ.
Гъ. Ци ма бакæнун гъæуй, цæмæй и дууæ агувземи дон æмбæрцæ
уа?
Сувæллæнттæ аллихузи дзуæппитæ кæнунцæ: дон фулдæр ци агувзи
ес, уомæй бæрцуатдонæмæ æркæнун, кенæ ба си минкъийдæр кæми
уа, уордæмæ æрæвгæнун. Сувæллæнттæ æнхæст ку нæ ахæссонцæ,
ци гæнгæ æй, уой, уæдта сæ гъонбæлгæнæг æхуæдæг фæййаразæд.
Сувæллæнтти гъазт «Ранимайæ»
Гъ. Нур ба рагъазæн. Цал адтæнцæ агувзитæ? Уæ къохтæй уал къæрцци
никкæнетæ. Банимайетæ, цал хатти никъкъæрцц кодтон амонæн
лæдзæгæй æвдесæн фæйнæг. Уомæй еу хатт фулдæр армитъæпæнтæй
никъкъæрц кæнетæ.
Сувæллæнттæ 4-й уæнгæ нимайунбæл ихæслæвæрдтæ есунцæ.
Гъ. Цæй, нур ба стъоли сæргъи æрбадæн æма æндæр гъазтæй
рагъазæн.
Сувæллæнтти гъазт «Æмхузæн байуарæ».
Сувæллæнттæ стъолтæмæ бабадунцæ. Уонæбæл ес къоппитæ æма
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геометрион фигуритæ. Аци гъазтæн ес горцъебæл рагъазæн дæр.
Гъ. Цал нæмæ адтæй агувзитæ дони хæццæ?
С. Дууæ.
Гъ. Уæ цори æривæретæ, агувзитæ цал адтæнцæ, уал къоппи.
Сувæллæнттæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Цал къоппи ниввардтай ду дæ рази? Ду ба? Раст æй, дууæ къоппи.
Нур ба къоппити æмбæрцæ райсетæ геометрион фигуритæ.
Сувæллæнттæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. А циуавæр фигурæ æй? А ба? Мæнæ а ба?
Сабийтæ дзуапп кæнунцæ.
Гъ. Геометрион фигуритæ къоппити хурфи æвæрд æнцæ æви се
‘нде?
С. Æндегæй.
Гъ. Фæйнæ еу фигури алли къоппи медæгæ дæр ниввæретæ.
Сувæллæнттæ ивæрунцæ фигуритæ къоппити.
Гъ. Нура кæми æнцæ геометрион фигуритæ?
С. Къоппити хурфи.
Гъ. Фулдæр кæцитæ æнцæ: къоппитæ æви геометрион фигуритæ?
С. Æмбæрцæ.
Гъ. Геометрион фигуритæ цæйбæрцæ æнцæ, къоппитæ дæр уойбæрцæ
– æмбæрцæ. Гъенур ба миститæ алцидæр æмхузæн иуарун базудтонцæ.
Фæцæй нæ гъазт. Рагъазæн ма никкидæр?
Сувæллæнтти гъазт «Сæумæ – изæр»
Пъолбæл кæрæдземæ хæстæггомау æвæрд æнцæ дууæ тæлий –
мистити уогæнтæ. Сувæллæнтти бæрцæ æнцæ тæлитæ дæр.
Гъонбæлгæнæг син лæдæрун кæнуй, сумах, зæгъгæ, мистити бæсти
уодзинайтæ. Сæумæй «миститæ» сæ уогæнтæй раледзунцæ,
агорунцæ тиллæги нæмгутæ, цъæрттæ æхсинунцæ, изæрæй сæхе
баримæхсунцæ сæ уогæнти.
Гъазт райдæдта. Сувæллæнттæ раледзæ-баледзæ кæнунцæ сабийти
къуари уати. Ахургæнæги амундмæ гæсгæ (изæрæй) «миститæ» сæ
уогæнти сæхе римæхсунцæ.
Гъ. Цал æнцæ уогæнтæ? Миститæ ба?
С. Берæ.
Гъ. Еугур миститæ дæр уогæнти æнцæ?
С. Гъо.
Гъ. Алли мистæн дæр ес æхе уогæнæ?
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С. Гъо.
Гъ. Фулдæр (минкъийдæр) кæцитæ æнцæ – миститæ æви уогæнтæ?
С. Æмбæрцæ: миститæ цæйбæрцæ æнцæ, уогæнтæ дæр уойбæрцæ.
Гъазт дууæ-æртæ хатти ракæнунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон сумах хæццæ æнхус кодтан миститæн. Мах сæ исахур
кодтан алцидæр раст иуарунбæл. Дон ба уæд кæми æвгæд адтæй?
С. Дон адтæй агувзити хурфити.
Гъ. Геометрион фигуритæ кæми ниввардтайтæ? Кæми æй нур сæ
бунат?
С. Къоппити хурфи.
Гъ.Нур ба бабæй и миститæн се ‘вæрæнтæ къоппити медæгæ
уодзæнæнцæ, уонæми сæ хуæруйнæгтæ римæхсдзæнæнцæ. Уæ
цæрæнбон берæ, сувæллæнттæ. Миститæ уи хъæбæр фæббоз æнцæ.
Берæ цæбæлдæрти сæ исахур кодтайтæ ацибон.

17-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ. «Уæледарæс». (1-аг хай)
Темæ: «Базонгæ ун лæдæруйнæдтæ даргъ æма цубур- и хæццæ.
Нисан: − Сабийти базонгæ кæнун лæдæруйнæдтæ «даргъ» æма
«цубур»-и хæццæ. Дзурдтæ «бæрзонддæр», «ниллæгдæр»-æй
пайдагæнгæй, бæрзæндæмæ гæсгæ баруни зонундзийнæдтæ
ниффедар кæнун. Федарæй базонæнтæ сабийтæ цуппарей
уæнгæ нимайун. Анзи афæнттæ – зумæг, уалдзæг, сæрдæ,
фæззæг – и туххæн идарддæр дзорун сувæллæнттæн, ци æма
куд æнцæ, уой хуæздæр балæдæруни туххæй. Фулдæр дзубанди
цæуæд зумæгбæл.
− Гъуди кæнун ахур куд кæнонцæ сабийтæ, уотæ бакосун сæ
хæццæ. Логикон гъуди, фантази, цæстæбæлуайун кæнуни
æцъагъуæ, ести сорæт бавдесун, амонун сабийтæн.
– Сабийтæ сæхе хъæппæресæй унафæ кæнун куд зононцæ, уотæ
сæ ахур кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ:гъазæн киндзæ.
Иуарунмæ: нимайæн къæбæлтæ (алли сувæллонæн дæр фæйнæ 5-6-и),
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къохæрходтæ хузæгонд кæбæл уа, уæхæн карточкитæ (алли
сувæллонæн дæр фæйнæ еуи).
Ахури цуд
Гъ. Берæ хæттити рардзæф кæнæн. Еумæ æрдзæф кæнæн.
Надбæл цудæнцæ
Сувæллæнттæ гъонбæлгæнæги хузæн æ хæццæ
Устур къæхтæ –
æрдзæф кæнунцæ.
Тъæп-тъæп-тъæпп.
Сабийтæ устур къахдзæфтæ кæнунцæ, уотæ
Нæбал лигъдæнцæ,
дзоргæй: «Устур ампъезтæ».
Минкъий къæхтæ –
Минкъий (цубур) къахдзæфтæ кæнунцæ,
Гæп-гæп-гæпп.		
уотæ дзоргæй: «Минкъий ампъезтæ».
Гъ. Къæхтæ нæдтæбæл цудæнцæ. Нимайæн къæбæлтæй даргъ æма
цубур райвæрæн.
Сувæллæнтти гъазт «Къахнæдтæ»
Сабийтæ стъолтæмæ бабадунцæ.
Гъ. Уæ размæ стъолтæбæл ес нимайæн къæбæлтæ. Фæйнæ 4 къæбæли
райсетæ. Къахнæд си искæнетæ.
Дугай къæбæлтæ ма райсетæ. Уонæй дæр ма еу над искæнетæ.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Даргъ над бавдесайтæ.
Сабийтæ даргъ над æвдесунцæ.
Гъ. Цубур над бавдесайтæ.
Сабийтæ цубур над æвдесунцæ.
Гъ. Цал къæбæлемæй испайда кодтайтæ цубур над искæнунмæ?
С.Дууæ къæбæлемæй.
Гъ. Даргъ над искæнунмæ ба уæ цал къæбæли багъудæй?
С. Цуппар къæбæли.
Гъ. Нуртæккæ цæудзинан «Дарæс»-и туканмæ. Нæ бон гъæунгæмæ
æвеппайди рахезун æй?
С. Нæгъ, нæ æй.
Гъ. Мадта ци бакæнун гъæуй, гъæунгæмæ рацæуни агъонмæ?
С. Хъæпбæлтæ искæнун гъæуй, уомæн æма æндегæй уазал æй.
Гъ. Нæ уæледарæс кæми гъæуама искæнæн?
С. Хъæпбæлæййевæндони.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, кæци нæдтæбæл цæугæ æй
хъæпбæлæййевæндонæмæ, уæдта туканмæ?
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С. Хъæпбæлæййевæндонæмæ − цубур надбæл, туканмæ ба − даргъ
надбæл.
Гъ. Цæмæн?
С. Хъæпбæлæййевæндонæ хæстæг æй, тукан ба − идард.
Гъ. Хъæбæр раст. Нур ба, цума, уæ хъæпбæлтæ кæнетæ, уотæ уæхе
банкъаретæ.
Сувæллæнттæ, цума, уæледарæс кæнунцæ, уотæ архайунцæ, уæдта
«цæунцæ» арф метбæл туканмæ.
Гъ. Мах «Дарæс»-и туканмæ æрбацудан. Ами рагъаздзинан, уæдта
уæледарæси туххæн радзубандитæ кæндзинан.
Сувæллæнтти гъазт «Дарæс»
Сувæллæнттæ зилдæгæй æрлæуунцæ. Гъонбæлгæнæг лæууй астæуæй.
Æ къохи ес гъазæн. Гъонбæлгæнæг æй сувæллæнттæй еуемæ дæдтуй
æма дзоруй.
Гъ. Цулухътæ − бæрзонд, дзабуртæ ба…
Гъазæн кæмæ æй, еци сувæллон дзоруй «ниллæг», зæгъгæ, æма и
гъазæн гъонбæлгæнæгмæ дæдтуй.
Гъ. Футболкæн æ дустæ – цубур, хæдонæн ба…
С. Даргъ.
Гъ. Гольфитæ – даргъ, цъиндатæ ба…
С. Цубур.
Гъ. Шортитæ – цубур, хæлæфтæ ба…
С. Даргъ.
Гъ. Пæлито- даргъ, курæт ба…
С. Цубур.
Гъ. Дессаг хуарз! Нур ба æндæр гъазтæй рагъазæн.
Сувæллæнтти гъазт «Къохæрходи æнкъай иссерæ»
Алли сувæлллонмæ дæр – къохæрходæ, дууæ геометрион фигурей
хузтæ нихæст кæбæл ес, уæхæн. Испайдагæнæн ес зилд, æртикъумæг
æма квадратæй.
Гъонбæлгæнæги стъолбæл дæр ес раст гъеуæхæн къохæрходæ.
Сабийтæн ерун кæнуй æ къохæрходи æнкъай.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Нур ба æнгъезуй фæстæмæ рæвдауæндонæмæ æрбацæун дæр. Уæ
зæрдæмæ нæ гъæзтитæ фæццудæнцæ? Тæккæ дзæбæхдæр уæмæ кæци
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гъазт фæккастæй? Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Сугъзæринттæ æрбауайтæ! Хъæбæр хуарз!

18-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уæледарæс» (2-аг хай)
Темæ. «Предметтæ сæ дæргъцæмæ гæсгæ барунадæ.
Лæдæруйнæдтæ «даргъдæр-цубурдæр».
Нисан. − Тæлмити дæргъцæ барунбæл ахур кæнун, кæрæдзей
сæртæбæл сæ райвæруни мадзалæй пайдагæнгæй. Рабарсти
фæдбæл рауайæг хатдзæгбæл дзорун куд зононцæ, дзурдтæ
даргъдæр, цубурдæр-æй пайдагæнгæй, уой амонун сабийтæн.
4-й уæнгæ нимайунбæл фæлтæрæнтæ. Рæстæги афæнттæ
хуæздæр æнкъарунбæл идарддæр архайун сувæллæнтти хæццæ.
Зумæги туххæн сæ зонундзийнæдтæ никкидæр фæффулдæр
кæнун. Алфанбулай циййести æнгæсдзийнадæ æма игъаугитæ
ерунбæл сæ ахур кæнун. Имитацион æзмæлдтитæ кæнун куд
базононцæ хестæрти амундæй, уони фæнзгæй, уобæл сæ ахур
кæнун.
− Ниффедар кæнун геометрион фигурити зилд, æртикъумæг,
квадрати туххæй зонундзийнæдтæ. Ци базудтонцæ, уонæбæл
ма никкидæр бафтаун.
− Разæнгард сæ кæнун сфæлдистадон æновуд архайдмæ,
фантази æма цæстæбæлуайгæ, æримисуни дæсниадæмæ.
− Идарддæр сæ аразун зæрдхæлар унмæ, кæрæдзей фарсмæ
лæуунмæ, кæрæдземæн æнхус кæнунмæ, кæрæдзей лæдæрунмæ
куд бæллонцæ, уоци хузи.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: даргъ бæндæн, æ кæрæнттæ − баст.
Иуарунмæ: æмвæтæн гъæгъæдий лух – уадздзæгтæ, сæ дæргъцæ
ба − фæйнæхузти (алли сабийæн дæр 3–4.); гæгъæдитæй арæзт
(ислухгонд) «дарæс» аллихузи скъудтæ, цъæсти хæццæ, уæдта
уоци дарæсæн «æмпъозæнтæ».
Ахури цуд
Гъ. Цæхæн дарæс фæддарунцæ зумæги?
С. Кæрцитæ, ходтæ, къохæрходтæ, цулухътæ æма æнд.
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Гъ. Цæмæн?
С. Уомæн æма зумæги уазал фæууй.
Гъ. О, мæ кæрцæ, гъунтъуз кæрцæ,
Ис мæ гъар кæнæ ме ‘мбæрцæ!
Ракæнай ходæ – мæнатæ,		
Дæ гъостæбæл – æфцæкъуатæ!
Дæ къохтæбæл – къохæрходтæ,
Гъар æрходтæ, къохти ходтæ!
Дæ хъурбæттæн ракæнай,
‘Ма æхснирсгæ ма кæнай…

Сувæллæнттæ зилдæгæй
лæуунцæ, уотемæй
гъонбæлгæнæги
æма тексти дзурдтæмæ гæсгæ
æзмæлдтитæ кæнунцæ.

С. гъ. «Равзарæ хъуртохæн»
Гъонбæлгæнæг æвдесуй дууæ кизгей хузтæ – минкъиййи æма устури.
Ес сæбæл зуймон дарæс, æрмæст − æнæ хъурбæттæнæй. Сабийти
фæрсуй.
Гъ. Цæмæй æнгæс æнцæ аци кизгуттæ? Хецæн ба цæмæй кæнунцæ?
(Еу – ниллæгдæр, иннæ ба – бæрзонддæр.).
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъонбæлгæнæг син сæ цæстæ ивæрун кæнуй, кизгуттæбæл
хъуртохæнтæ ке нæййес, уобæл, æма син и берæ хъурбæттæнтæй
æвзарун кæнуй.
Сувæллæнттæ бабадтæнцæ, фæйнæ дæргъцæн хузгин тæлмитæ
ци стъолтæбæл − ес, уони рази. Алли сувæллонæн дæр – фæйнæ 3-4
гæгъæдий гæпбæли, гъонбæлгæнæги гæгъæдитæ ба æнцæ æвдесæн
фæйнæгбæл.
Гъ. Цæхæн хъурбæттæн равзарæн бæрзонд кизгæн?
С. Даргъ.
Гъ. Цубурдæр кизгæн ба?
С. Цубур.
Нура гъæуй хузгин уадздзæгтæ кæрæдзей хæццæ рабарун, ка си
даргъдæр æй, уой базонунмæ сувæллæнтти фæййаразуй, цæмæй сæ
кæрæдзебæл æривæронцæ, сæ еугай кæрæнттæ син фæййеу гæнгæй.
Ци амалæй, ес уой исгæнæн? Гъонбæлгæнæгæн циуавæр хъурбæттæн
радтун гъæуй?
Ку син не ‘нтæса, уæдта гъонбæлгæнæг æхуæдæг æвдесуй сабийтæн,
куд баргæ æнцæ, уой. Сувæллæнттæ гъонбæлгæнæги бафæнзунцæ.
Ихæслæвæрд æнхæст гæнгæй, уадздзæгтæ ци хузæн æнцæ, уой
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дзорунцæ. Куст ку фæууонцæ, уæдта кизгуттæн «лæвар кæнунцæ»
сæ агкаг хъурбæттæнтæ.
Гъ. Нур ба рауолæфун дæр æнгъезуй æма рагъазæн. Нæ иуазгутæн
бавдесæн, зилд, æртикъумæг æма квадрат кæнун ке зонæн бæндæнæй,
уой.
Сувæллæнтти гъазт «Алæмæти бæндæн»
Сувæллæнттæ басткæрон бæндæнбæл æрхуæстæнцæ дугай къохтæй.
Ихæслæвæрд син цæуй, уæхæн фигурæ искæнетæ, зæгъгæ, æма
банимаетæ, цал къуми, цал фарси ин ес, уой дæр. Цал сувæллоней бон
æй æртикъумæг искæнун? (3).
Цал сабийей равгæ æй цуппаркъумæг искæнун? (4). Зилд ба нæ бон æй
æмбурдемæй искæнун.
Гъ. Кизгуттæн фенхус кæнæн хъæпбæлтæ барæвдзæ кæнунмæ.
Сувæллæнтти гъазт «Бампъозæ хъæпбæлтæ»
Стъолбæл æвæрд ес хъæбæр гæгъæдийæй карст пъолцитæ,
уæллаггуртæ, хæлæфтæ. Уонæми ес аллихузти цъæстæ – тумбул,
æртикъумæг æма квадрати формитæбæл. Сувæллæнттæн
гъонбæлгæнæг райуаруй æмпъозæнтæ – хузгин геометрион фигуритæ:
зилдтитæ, квадраттæ, æртикъумæгтæ. Сувæллæнттæ архайунцæ
агкаг æмпъозæнтæ равзарунбæл, формæ æма хузæмæ гæсгæ.
Сабийтæ хъæпбæлтæ æмпъузт ку фæуунцæ, уæдта син кизгутти
номæй гъонбæлгæнæг райарфæ кæнуй сæ хуарз кусти туххæн.
Ахури байдауæн
Гъ. Сумах абони гъазтайтæ уæхецæн æма æнхус кодтайтæ кизгуттæн.
Уæ зæрдæмæ фулдæр ци фæццудæй? Зин уæмæ ци фæккастæй?
Æнцон ба ци адтæй?

19-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мебель». (1-аг хай)
Темæ: «Рауæн лæдæрунадæ уæлдæфон итигъдади – «æ сæрбæл»,
«æ сæрмæ», «æ буни».
Нисан: − Идарддæр ахур кæнун сувæллæнтти уæлдæфон итигъдади
рауæн æнкъарунбæл: базонгæ сæ кæнун мæнæ ауæхæн
лæдæруйнæдти хæццæ – æ сæрбæл (æ уæле), æ сæрмæ, æ
буни, æ дæле. Никкидæр ма бакосун сувæллæнтти хæццæ,
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цæмæй лæдæруйнæдтæ медæгæй-æндегæй, уæлдæр-дæлдæр
бундорондæрæй багъуди кæнонцæ, уой туххæй. Сабийти хæццæ
нæуæгæй райархайун, 4-й уæнгæ хуæздæр куд базононцæ
нимайун, уæдта рæстæгон лæдæруйнæдтæ сæумæ-изæр – æй
ка кæци æй, уобæл.
– Лæмбунæгдзийнадæ, æма сæ гъазæнтæбæл куд ауодонцæ,
уотæ сабийти гъомбæл кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Иуарунмæ: гъазæнтæ, нимайæн къæбæлтæ, схемитæ (сувæллæнтти
бæрцæмæ гæсгæ), зилдтити хæццæ къарточкитæ (1-æй 4-ей
уæнгæ).
Ахури цуд
Гъ. Сумах рæвдауæндонæмæ æрбацудайтæ. Гъæйдæ, еу минкъий
рагъазæн:
Еу – фестæ, дæхе райвазæ,		
Æмдзæвги дзурдтæ куд
Дууæ – æртасæ, ратасæ,		
амонунцæ, уотæ архайунцæ
Æртæ – къохтæ æртæ тъæппи,		
сувæллæнттæ.
Æртæ гæппи, æртæ сæппи,
Цуппарбæл – къохтæ уæлæмæ,
Фæрсæрдæмæ ‘ма дæлæмæ.
Исуолæфæ цуппар хатти,
Нур уолæфæ дæ бунати.
Гъ. Зарядкæ кæд фæккæнетæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Аллибон дæр сумах рæвдауæндони фæгъгъазетæ, уæдта уæ
гъазæнтæ скъаппити сæ бунæтти бафснаетæ. Нур ба сæ бунæтти ка
нæ лæууй, уæхæн гъазæнтæ уинетæ ескæми?
С. Гъо.
Гъ. Зæгъайтæ, куд хуннунцæ æма кæмити æнцæ? Дæнцæн: узун
диванбæл, маймули стъоли буни, машинæ стъоли сæрбæл æма уотæ
ид. Еци гъазæнтæ дæр сæ бунæтти бафснайун гъæуй. Кæми сæ
æвæрæн?
С. Скъаппи.
Сувæллæнттæ гъазæнтæ æфснайунцæ.
Гъ. Нура кæми ‘нцæ еугур гъазæнтæ дæр?
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С. Скъаппи.
Гъ. Медæгæй æви æндеггæй.
С. Медæгæй.
Гъ. Æркæсайтæ, скъаппи хурфи ма ци лæууй?
Сувæллæнтти гъазт «Иссерæ æнкъай»
Гъонбæлгæнæг скъаппæй райсуй зилдтити хæццæ (зилдтити бæрцæ æй
1-æй 4-ей уæнгæ) карточкити дууæ цъæпæрай. Фиццаг цъæппæрайæй
сувæллæнттæ райсунцæ фæйнæ еу карточки. Гъонбæлгæнæг син
зæгъуй, цæмæй алке æ карточкитæн æнкъай иссера, дугкаг цъæпæрай
карточкитæй пайда гæнгæй.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Рагъазæн нура «къелати».
Цурдæзмæлди гъазт «Æфстау мин радтæ къела»
Къелатæ – зилдæгæй æвæрд. Сувæллæнттæ музыкæмæ игъосгæй,
къелати аллифарс зелунцæ. Музыкæ æргъос æй, сабийтæ къелатæбæл
æрбадтæнцæ. Сувæллæнттæ цал æнцæ, къелатæ дæр уал æнцæ –
æмбæрцæ. Уой фæсте еу къела еуварсгонд æрцæуй. Сувæллæнттæн
бабæй музыкæ ниццагъта æма зелунцæ уæдæйтий хузæн. Куддæр
музыкæ фæгъгъос уй, уотæ бабæй æрбабадтæнцæ къелатæбæл, фал
си еуебæл ба бунат не ‘руадæй. Сабийтæ бафепбайунцæ, къелатæ еу
минкъийдæр ке фæцæнцæ, уой.
Гъ. Ци кæнгæ æй, цæмæй еугуремæн дæр бунæттæ уа, уой туххæн?
С. Къелатæбæл ма еу бафтаун гъæуй.
Еу къела ма ниввардтонцæ, музыкæ бабæй гъазуй, сувæллæнттæ
къелатæбæл зилдæги зелунцæ æма аци хатт ба еугуребæл дæр
рахъæрттæнцæ бунæттæ. Исбæрæг æй, сувæллæнттæ цæйбæрцæ
æнцæ, къелатæ дæр – уойбæрцæ.
Гъ. Зæгъайтæ, цæхæн мебель ма ес нæ рæвдауæндони уати? (Сабийтæ
сæ нимайунцæ.)
Цал къахи ес стъолбæл? (Сувæллæнттæ сæ ранимайунцæ æма дзуапп
дæдтунцæ – 4.)
Гъ. Цæхæн дзаумаубæл ма ес уал къахи? (Сувæллæнтти
дзуæппитæ.)
Гъ. Къелайæй стъолæй кæци бæрзонддæр æй?
Куд сæ рабарæн ес?
С. Æмвæрстæ сæ æривæрун гъæуй.
Гъ. Стъолæй бæрзонддæр ма ци æй?
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С. Скъапп.
Гъ. Гъазæн кутемæй æресæн ес скъаппæй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Нур ба мах алæмæти къæбæлтæй мебель искæндзинан.
Сувæллæнтти гъазт «Искæнæ схемæмæ гæсгæ»
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæмæ схемитæ æвдесуй, етæ ба нимайæн
къæбæлтæй схеми хузæн «дзаумау» кæнунцæ.
Дæнцæн: къела, стъол, хуссæн.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон сумах къуари уат æфснайдтайтæ. Кæми адтæнцæ уæ
гъазæнтæ? Сумах ба сæ кæми ниввардтайтæ? Рæвдауæндонæй уæ
хæдзæрттæмæ ба кæд цæудзинайтæ?
С. Изæри.
Гъ. Хъæбæр хуарз.

20-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мебель» (2-аг хай)
Темæ: «Рæстæг æнкъарунадæ – «бон – æхсæвæ».
Нисан: − Базонгæ ун рæстæгон лæдæруйнæдтæ бон–æхсæви
хæццæ, ниффедар кæнун зонундзийнæдтæ лæдæруйнадæ
сæумæ–изæр-и туххæн. Идарддæр ахур кæнун сувæллæнтти
уæлдæфон итигъдади рауæн æнкъарунбæл. 4-ей уæнгæ
нимайуни зонундзийнæдтæ ниффедар кæнун. Геометрион
фигуритæ: зилд, æртикъумæг, квадрат сувæллæнтти зæрдæбæл
æрлæуун кæнун еума хатт дæр.
− Лæмбунæгдзийнадæ, итигъдадон гъудикæнунадæ, дзоруни
дæсниадæбæл ахур кæнун сувæллæнтти. Кæрæдземæ хæлар
зæрдæ куд даронцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: сутки афæнттæ æвдесæг 4 хузи: сæумæ, бон, изæр,
æхсæвæ; гъазæн мебель:урундухъ, диван, хуссæн, къела,
гъазæн.
Иуарунмæ: геометрион конструктор, хузтæ кæмæ гæсгæ кæндзæнцæ
сувæллæнттæ, уæхæн геометрион фигурити æнгæс образецтæ.
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Ахури цуд
Гъ. Гъæйдæ, рагъазæн.
Еууæ – дууæй райидайæн,
Нимайунцæ сабийтæ се ‘нгулдзитæ.
Æнгулдзитæ ранимайæн,
Се ‘нгулдзитæ еугай-дугай æмбурд
Федар, гъæугæ, лимæн æнцæ, кæнунцæ тумбул къохмæ.
Æртæ, цуппар, − кæд фæцæнцæ?!
Гъ. Не ‘нгулдзитæ бал рауолæфæнтæ, мах ба хийнæйдзаг
бацеу-бацеутæ ракæнæн.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн бацеу-бацеутæ кæнуй, сæумæ, бон, изæр
æма æхсæви хузтæ сæмæ æвдесгæй.
Фиццаг хузи – сувæллон хуссуй. Мæйæ кæсуй, фал уæддæр
æндæкъæразæ тар æй.
Гъ. Арви стъалутæ сцæфсунцæ,
Сувæллæнттæ æрхуссунцæ.
Нур ду дæр, изæр, фесæфæ,
Дæу раййевдзæй тар… (Æхсæвæ.).
Уæдтæ гъонбæлгæнæг фæрсуй:
Гъ. Æхсæвæ ци фæккосетæ? Никкидæр ба ма ка фæххуссуй
æхсæвæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Дугкаг хузæбæл – сæумæ. Хор искастæй. Сувæллон истуй æ
хуссæнæй.
Гъ. Кæд исистуй нæ уасæнгæ,
Гъæрæй заргæ хебæраги,
Сувæллæнтти игъалгæнгæ,
Хор уинунмæ?..
С. Сæумæраги.
Гъ. Кæд райгъал уотæ? Ци фæккосетæ сæумæй?
Æртигкаг хузи æвдистæуй бон.
Гъ. Хор уæларв калуй тæмæнтæ,
Бæлццон æнцæ сувæллæнттæ.
Дони ’ртайун сæ бон æй.
Кæд фæууй уотæ?
С. Бонæй.
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Гъ. Бонæй ма никкидæр ци косун æмбæлуй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Цуппæрæймаг хузи – изæр.
Гъ. Нæ рæзбуни æй мæйдæр,
Æрнидæн æй цъеути зар.
Æфснайетæ уæ гъазæнтæ,
Æхсæвæр, рауай, искæнтæ.
Уолæфдзйайтæ фæстæдæр.
Ци афонæ ’й нур?
С. Изæр.
Гъ. Кумæ фефснайетæ гъазæнтæ? Кумæ фембурд кæнæн
дзаумæуттæ?
Сувæллæнттæ дзуапп кæнунцæ.
Уæ фæсте ба гъонбæлгæнæг исхæлæмулæ кæнуй хузтæ æма сæ
сувæллæнттæн кезугай æвæрун кæнуй, раст куд цæуонцæ фæд-фæди,
уотæ: сæумæ – бон – изæр – æхсæвæ.
Сувæллæнтти гъазт «Бон-æхсæвæ»
Стъолбæл сувæллæнтти цори лæууй гъазæн мебель.
Гъ. Уæ размæ стъолбæл ци ес, уони нæмттæ зæгъайтæ.
С. Диван, хуссæн, урундухъ, къела.
Гъ. Предметтæ ранимайетæ. Цал урундухъи, цал дивани, цал хуссæни,
цал къелай æнцæ? Еумæ ба еци дзаумæуттæ цæйбæрцæ æнцæ?
Сувæллæнттæ нимайунцæ: 1 урундухъ, 1 диван, 1 къела, 1 хуссæн –
æдеугурæй 4 предмети.
Гъ. Етæ еумæйаг дзурдæй куд хуннунцæ?
С. Мебель.
Гъонбæлгæнæг лæмбунæг кæсун кæнуй сувæллæнтти мебельмæ,
дзаумæутти ивæрд багъуди кæнунмæ син се ‘ргон æздахуй.
Уой фæсте гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй сæ цæститæ
ницъцъундæ кæнонцæ, гъома, æрæхсæвæ æй, æхуæдæгка мебели
дзаумæуттæй еу–ести раеуварс кæнуй. Æрбон æй – сабийтæ сæ
цæститæ байгон кæнунцæ.
Гъ. Æхсæвæ ку ралæудтæй, уæд æз еу дзаума рандæ кодтон. Цал ма
си байзадæй?
С. Æртæ.
Гъ. Ци си нæбал ес?
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Сабийти дзуæппитæ. Гъазт ма нæуæгæй еу 2 – 3 хатти ракæнун
æнгъезуй, æрмæст алли хатт дæр дзаумæуттæ нимайгæй.
С. ⁄ гъ. «Фæццох дзурд зæгъæ»
Гъ. Сумах хъæбæр лæмбунæг айтæ. Нур ба нæуæг гъазт ракæнæн.
Сабийтæ къæлæтзилдæй ралæуунцæ. Сабийтæй еу æ къохмæ гъазæн
райсуй. Гъонбæлгæнæг гъудиадæ дзорун райдайуй, сутки афони нон
фæццох кæнгæй, сабийтæй ба æ къохи гъазæн кæмæн уа, е фæззæгъуй
цохгонд дзурд æма гъазæн æндæр сабиймæ радтуй. Дæнцæн:
Гъ. Мах сехуар сæумæй фæккæнæн, рæфтад ба…
С. Бонæй (рæфти).
Гъ. Сæумæй ду рæвдауæндонæмæ æрбацæуис, уæхемæ ба
фæццæуис…
С. Изæрæй.
Гъ. Бонæй рæфтад фæккæнис, æхсæвæр ба…
С. Изæрæй.
Гъ. Æхсæвæ хусгæ фæккæнетæ. Гъазгæ ба уæд кæд фæккæнетæ?
С. Бонæй.
Гъ. Мадта нур бон æй æма рагъазæн.
Сувæллæнтти гъазт «Геотетрион конструктор»
Сувæллæнттæ стъолбæл æвæрунцæ, геометрион фигуритæй
образецтæмæ гæсгæ конд хузтæ (2-3 ихæслæвæрди).
Ахури байдауæн
Гъ. Абони мах базудтан берæ нæуæг цидæртæ. Æримисæн, æргъуди
сæ кæнæн. Сувæллæнттæ хуссунмæ кæд фæццæунцæ?
С. Æхсæвæй.
Гъ. Игъал ба кæд раунцæ, уæдта рæвдауæндонæмæ ци афони
фæццæунцæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Кæд фæгъгъазунцæ, фæлледзунцæ æма фæггæппитæ кæнунцæ?
С. Бонæй.
Гъ. Сабийтæ кæд рандæунцæ сæхемæ?
С. Изæрæй.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Алцидæр хуарз багъуди кодтайтæ.
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21-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мами бон»
Темæ: «Нимæдзæ 5-и хæццæ зонгæ кæнун».
Нисан: − Базонгæ кæнун сувæллæнтти нимæдзæ 5-и хæццæ уæдта æ
арæзт 2 хæрхей (4 æма 5 элементонти) рабарсти бундорбæл ке
æй. 4-ей уæнгæ нимайунбæл сæ идарддæр райахуртæ кæнун.
Ранимади рæнгъи фæстаг нимæдзæ нимайуйнæгти (дзаумæутти,
предметти, æррæстæ нимæдзити) бæрцæ æвдесæг ке æй, уой
амонун сабийтæн. Рæстæг æвдесæг лæдæруйнæдтæ – сæумæ,
бон, изæр, æхсæвæ – идарддæр амонун сабийтæн. Геометрион
фигуритæ – зилд, квадратбæл зонундзийнæдтæ дæдтун.
Уæлдæфон итигъдади «рауæн æнкъаруйнадæ» (рахес, галеу,
сæрæй, бунæй) ахедун кæнун.
− Еудагъ кæнун лæмбунæгдзийнадæ, æма сфæлдистадон
гъуди.
− Сувæллæнтти кæрæдземæ хуарз цæстæй кæсунбæл, кæрæдзей
фарсмæ балæуунбæл, хуæрзгъон унбæл ахур кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: 5 деденæги, 5 вази хузæгонд деденгутæн.
Иуарунмæ: сувæллæнтти бæрцæмæ гæсгæ предметти æмбурдгонд:
5 зилди æма 5 квадрати. Фæрдгути фæлуст: устур сурх æма
минкъий цъæх тумбулæгтæ.
Ахури цуд
Гъ. Уе ‘нгулдзитæ равдесайтæ.
Еууæ – дууæй ранимайæн, −
Æртæ, цуппар, фондз – фæцæнцæ!
Мæ еу къохи римæхст æнцæ.
Мæ иннæ къох изайуй,
Цал æнгулдзи йбæл уайуй?
Фондз æнгулдзи – уобæл дæр,
Еу – аннемæй къæбæлдæр…
Цæрдæг æнцæ ‘ма кæдзос,
Сæ хестæр æй сæ сæрбонс.
Куд тасунцæ, куд косунцæ!
Мæ дзурдмæ мин игъосунцæ.
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Сувæллæнттæ се ‘нгулдзитæй
нимайунцæ. Æнгулдзитæ
балхъевунцæ, уæдта сæ райгон
кæнунцæ. Æмдзæвгæ куд
амонуй, уой æнхæст кæнунцæ.

Гъ. Циуавæр бæрæгбон æрхæстæг кæнуй?
С. Маддæлти бон.
Гъ. Уæ маддæлтæн хæдзари æнхус кæнетæ?
С. Гъо.
Гъ. Куд, цæмæй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Цитæ син балæвар кæндзинайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Рæвдауæндони сабийтæ баунафæ кодтонцæ сæ маддæлтæн
деденгутæ балæвар кæнунбæл. Алкедæр еу уарди (розæ) æрхаста æма
æй вази ниввардта.
Гъонбæлгæнæг æвдесæн фæйнæгбæл деденгутæ еугай æмбурд кæнуй,
уæдта сæ вазити æвæруй. Уæдта сувæллæнттæ вазитæ æма
деденгути бæрцæ нимайунцæ.
Гъ. Цал æнцæ деденгутæ?
С. Цуппар.
Гъ. Вазитæ ба?
С. Цуппар.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: вазитæ æви деденгутæ?
С. Æмбæрцæ.
Гъ. Еу сувæллон дæр ма æ деденæг æрбахаста.
Гъонбæлгæнæг еума деденæг æвæруй æвдесæн фæйнæгбæл.
Гъ. Нур ба цал иссæнцæ деденгутæ?
С. Фондз.
Гъ. Вазитæ ба?
С. Цуппар.
Гъ. Фулдæр си ци ес: деденгутæ æви вазитæ?
С. Деденгутæ.
Гъ. Цал фулдæр?
С. Еу.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй деденгутæ æма вазитæ исæмбæрцитæ
уонцæ?
С. Æфтаугæ ма сæбæл æй еу вазæ æма деденæг еци вази ниввæрун
гъæуй.
Сувæллæнттæй еске, кенæ ба гъонбæлгæнæг æхуæдæг æнхæст кæнуй
еци куст.
Гъ. Нур ба си кæцитæ фулдæр æнцæ: деденгутæ æви вазитæ?
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С. Æмбæрцæ æнцæ нура.
Сувæллæнтти гъазт «Исæмбæрцæ сæ кæнæ»
Сувæллæнттæ стъоли сæргъи æрбадунцæ. Сæ размæ ес геометрион
фигуритæ: зилдтитæ, квадраттæ.
Гъ. Фиццаг бал сувæллæнттæ 4 деденæги æрбахастонцæ æма алли
деденæги дæр вази ниввардтонцæ. Деденæг зилдæгæй фæннисан
кæнетæ, æма уæ размæ, деденгутæ цал æнцæ, уал зилди æривæретæ.
Цæйбæрцæ уæ гъæуй зилдтитæ райсун?
С. Цуппар.
Гъ. Цал вази райстонцæ сабийтæ сæ деденгутæн?
С. Цуппар.
Гъ. Вазæ квадратæй фæббæрæг кæнетæ, æма уæ размæ æривæретæ
вазити бæрцæ квадраттæ.
Сувæллæнттæ се ‘хæс æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Цал квадрати ниввардтай ду дæ рази? Ду ба?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Еугуремæ дæр ес фæйнæ 4 квадрати. Фулдæр кæцитæ æнцæ:
квадраттæ æви зилдтитæ?
С. Æмбæрцæ: зилдтитæ цæйбæрцæ æнцæ, квадраттæ дæр –
уойбæрцæ.
Гъ. Уæдта ма нæбæл еу деденæг æрбафтудæй кæцæйдæр. Цал ма
гъæуй зилдтитæ бафтаун?
С. Еу.
Гъ. Уотæ бакæнетæ!
Сувæллæнттæ ма фæйнæ зилди райсунцæ.
Гъ. Нур ба зилдтитæ цал æнцæ?
С. Фондз.
Гъ. Куд уæмæ рауадæй фондз зилди?
С. Адтæй 4 зилди, еу ма сæбæл æфтуд æрцудæй æма фондз
иссæнцæ.
Гъ. Цал æнцæ квадраттæ?
С. Цуппар.
Гъ. Фулдæр уæмæ цитæ ес: зилдтитæ æви квадраттæ?
С. Зилдтитæ фулдæр æнцæ.
Гъ. Цал фулдæр æнцæ?
С. Еу фулдæр.
Гъ. Зæгъайтæ, кутемæй сæ исæмбæрцæ кæнæн?
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С. Еума квадрат сæбæл бафтаугæй.
Гъ. Бафтауетæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Нура цал æнцæ квадраттæ?
С. Фондз.
Гъ. Зилдтитæ ба цал æнцæ?
С. Фондз.
Гъ. Ци си фулдæр ес?
С. Æмбæрцитæ.
Гъ. Раст айтæ. Сумах зундикъубустæ айтæ! Нур ба рагъазун дæр
æмбæлуй.
Физкультури усмæ «Æнхусгæнгутæ».
Гъонбæлгæнæг кæсуй æмдзæвгæ, сувæллæнттæ ба дзурдтæмæ гæсгæ
се ‘змæлд аразунцæ.
Гъ. Сæумæраги рагæпласæн,
Нæ иуæнгтæ цурд райвазæн,
Нæ цæсгæнттæ æрæхснæн,
Сехуаргæнгæй нæ рæхцæн.
Нæ тæбæгътæ ‘ма нæ къостæ
Мах нæ нихснадтан æдосæ,
Фæббостæ æнцæ хъæбæр,
Багъудæй нæ нур сæ сæр.
Хуæрди размæ гъеуæддæр,
Мах æхснæн сæ æгæр дæр.
Нæ гъазæнтæ тагъд рафснайæн,
Ракафæн ма нæ нанайæн,
Мамæн дæр æнхус кæнæн,
Пъол сæрфæн æма æхснæн.
Ку искæнæн нæ куститæ,
Уæд райдайæн нæ гъæзтитæ.
Уотемæй фæууй и бон,
Фæлладæй ма ций нæ бон!
Изæрæй ба æрхуссæн,
Фæлмæн фæууй нæ хуссæн…
Гъ. Мадта, зæгъайтæ, адæм хусгæ кæд фæккæнунцæ?
С. Æхсæвæй.
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Гъ. Игъал ба кæд раунцæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Æнхус, гъазгæ, косгæ ба кæд фæккæнунцæ сабийтæ?
С. Бонигон.
Гъ. Бонæй ма ци кæнун æнгъезуй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Мах бон ма æй нæ маддæлтæн лæвæрттæ исцæттæ кæнун.
Ракæсайтæ, цæхæн рæсугъд фæрдгутæ искодтонцæ Алан æма Аланæ
сæ мадæн.
Сувæллæнтти гъазт «Фæрдгутæ»
Гъонбæлгæнæг æвдесуй фæрдгути образец.
Гъ. Гъæйдæ, мах дæр нæ маддæлтæн рæсугъд фæрдгути баст искæнæн
зилдтитæ фæрдугтæй.
Сувæллæнттæ æмбурд кæнунцæ фæрдгути бæститæ дæнцæмæ
гæсгæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Хъæбæр хуарз! Маддæлти зæрдитæмæ хъæбæр фæццæудзæнæнцæ
аци фæрдгутæ. Гъенур æй бавдистайтæ, уæ мамити тухуаст берæ ке
уарзетæ. Нур ба бал кæрон кæнæн.

22-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Професситæ»
Темæ: «Радæвæрдон нимад». (Порядковый счет).
Нисан: − Радæвæрдон нимæдзæгонти (порядковые числительные)
медес раргом кæнун æма 5 –й уæнгти (в пределах пяти)
нимайунбæл ахур кæнун. Ниффедар кæнун зонундзийнæдтæ
бæрци туххæн, дзаумæуттæ бæрзæндæмæ гæсгæ баруни
дæсниадæ, дзурдтæ «бæрзонддæр – ниллæгдæр» – æй
пайдагæнгæй. Ниффедар кæнун зонундзийнæдтæ геометрион
фигурити туххæн: зилд, æртикъумæг, квадрат. Ниффедар кæнун
зонундзийнæдтæ рæстæг æвдесæг лæдæруйнæдти туххæн
– сæумæ, бон, изæр, æхсæвæ. Хуæдбарæ кустгъон унбæл
фæлтæрун сувæллæнтти.
− Дзурди гъæдæ, ести базонунмæ æма цæмæдесдзийнадæ, хе
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лæдæруйнадæ, гъома, «æз» ци бæрæг кæнуй, уой, уæдта кæци
къуармæ хауй – силгоймæгтæмæ æви нæлгоймæгтæмæ, уой
æнкъарунадæ ирæзун кæнун.
-- Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунадæ.
– Идарддæр гъонбæл кæнун сабийти кæрæдземæ фæлмæн
зæрдæ дарун æма кæрæдзей хæццæ раст дзорунбæл.
Æнхусадон æрмæг
Иуарунмæ: устур геометрион фигуритæ: зилдтитæ, æртикъумæгтæ,
квадраттæ. Цæрæгойти хузтæ: мистæ, хæпсæ, тæрхъос, узун,
арс.
Æвдесунмæ: дууæ хузи карточкитæ (цъæх æма рохснæг), еуæй
фондзей уæнгæ уадздзæгти хæццæ.
Рагагъонмæ куст: аргъау «Сирддон къæс» («Теремок») бакæсун.
Ахури цуд
Гъ.Рагъазæн!
Мах нимайæн æнгулдзитæ,
Сувæллæнттæ се ’нгулдзитæ кезугай
Федар æнцæ сибулдзитау!
тасун кæнунцæ.
Еу, дууæ, æртæ, цуппар,
Фæндзæймаг ба – сæ æлдар!
Хуссун цæуй сæ фиццагмæ,
Æмдзæвги дзурдтæ куд амонунцæ,
И дугкаг ледзуй гъар уатмæ,– уой се ’змæлдæй фæнзунцæ.
Æртигкагæн æ бунатмæ,
Цуппæрæймаг æрфунæй уй,
Фæндзæймаг ба – фунтæ уинуй.
Гъ. Еугур æнгулдзитæ дæр ниххустæнцæ?
С. Гъо.
Гъ. Æнгулдзитæ кæд ниххуссунцæ?
С. Æхсæвæй.
Гъ. Истгæ ба кæд искæнунцæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Æрсæумæ æй. Еугур æнгулдзитæ дæр райгъал æнцæ æма косун
байдæдтонцæ. Мах уодзинан аразгутæ. Мах исараздзинан «Сирддон
къæс». Цæхæн æрмæгæй ин ес исаразæн?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
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С. ⁄ гъ. «Мах аразгутæ»
Гъ. Мах ба «Сирддон къæс» араздзинан геометрион фигуритæй.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй горцъебæл итуд геометрион
фигуритæ.
Гъ. Цæхæн фигуритæ ес горцъебæл?
С. Зилдтитæ, æртикъумæгтæ, квадраттæ.
Гъ. Цæмæй нин æнцондæр архайæн уа, уой туххæн бал рагацау
нæ «аразæн æрмæг» æрцæттæ кæнæн: зилдтитæ еу тæлий медæгæ
æривæрæн, квадраттæ – иннæ тæлий хурфи, æртикъумæгтæ ба
æртигкаг тæлий исцурхæн.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Цал æнцæ фигуритæ?
С. Берæ.
Гъ. Квадраттæй ци араздзинан?
С. Устур квадрат – хæдзарæ.
Сувæллæнттæ бавналдтонцæ хæдзарæ – устур квадрат аразунмæ.
Гъ. Ци аразæн идарддæр ба?
С. Сæр.
Гъ. Цæхæн фигуритæй?
С. Æртикъумæгтæй.
Сувæллæнттæ хæдзари сæр – устур æртикъумæг кæнунцæ. Къулумпи
ку кæнонцæ, уæд сæмæ гъонбæлгæнæг фæккæсæд.
Гъ. Тумбул къæрæзтæ ин искæнæн. Циуавæр фигуритæй кæнгæ
æнцæ?
С. Зилдтитæй.
Сувæллæнттæ устур квадрати хурфи æвæрунцæ зилдтитæ –
къæрæзтæ.
Гъ. Уæ зæрдæмæ цæуй «Сирддон къæс»?
С. Гъо.
Гъ. Ци ма ин нæ фагæ кæнуй?
С. Дуæрттæ.
Гъ. Искæнетæ дуæрттæ.
Сувæллæнттæ аллихузи фæндонтæ бахæссунцæ. Гъонбæлгæнæг син
сæ фæндонмæ гæсгæ дууæ квадрати æндæр хузæнттæй æййевуй, е ба
хæдзарæ рæсугъддæр уа.
С. ⁄ гъ. «Аргъау»
Гъ. Нур ба аргъау райдæдта.
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Ес будури хуарз хæдзарæ,
Горен ибæл – зилдæгæй,
Къума æвæрд – æ колдуарбæл,
Æхе дуар дæр æхгæд æй.
И хæдзарæ æй нæуæг,
Нæй бæрзонд ’ма нæй ниллæг.
Гъонбæлгæнæг мисти хузæ равдесуй.
Гъ. Ледзуй листæ-мистæ æма фæрсуй:
Ка цæруй, ка, а – хæдзари,
Ниллæг талингæ авари?
Неке ин дзуапп кæнуй. Мистæ листæг æй æма хæдзарæмæ баервазтæй
– фиццагдæр имæ е бацудæй.
Гъонбæлгæнæг æвæруй, мистæ хæдзари рази æвдист кæми æй,
уæхæн хузæ. Уæдта радæгай æрбацудæнцæ: дугкаг цæрæгой – хæпсæ,
æртигкаг – тæрхъос, цуппæрæймаг – узун. Гъомбæлгæнæг син се
‘рбацуд хузтæй æвдесуй. Мистæ син дуæрттæ байгон кодта æма
сæ «Сирддон къæсмæ» бауагъта. Уæдмæ арс фæззиндтæй. Е ба
хæдзарæй æхуæдæг устурдæр æй.
Гъ. Фæндзæймаг æрбацудæй арс. Уой дæр «Сирддон къæси» цæрун
фæндуй. Цума, æ бон бауодзæй уоми цæрун?
С. Нæ бауодзæй.
Гъ. Цæмæннæ?
С. Нæ си бацæудзæнæй, хæдзарæй арс устурдæр æй.
Гъ. Мадта кутемæй фенхус кæнæн арсæн?
Сувæллæнтти аллихузи дзуæппитæ. Сæ еу мæнæ ауæхæн æй…
С. Устурдæр хæдзарæ искæнун гъæуй, арс си куд бацæуа, уотæ.
Гъ. Кутемæй?
С. Райсун ма гъæуй никкидæр квадраттæ æма æртикъумæгтæ.
Сувæллæнттæ «Сирддон къæс» парахатдæр кæнунцæ. Гъомбæлгæнæг
арси хузæ нæуæг хæдзари фарсмæ æрæвæруй, уæдта иннæ цæрæгойти
рахæлæмулæ кæнуй.
Гъ. Æдеугур сирдтæ цал æнцæ?
С. Фондз.
Гъ. Нура æмбурдæй дæр «Сирддон къæси» бацæудзæнæнцæ?
С. Гъо.
Гъ. Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ, фиццаг ка æрбацудæй
хæдзарæмæ, дуккаг, æртигкаг… æма у.и.
183

С. Фиццаг адтæй мистæ, дугкаг – хæпсæ æма уотæ ид…
Сувæллæнттæ фиццаг мисти хузæ æвæрунцæ къæси рази, уæдта –
иннети. Кезугай æвæрд ку æрцудæнцæ цæрæгойти фигуритæ, уæдта
гъомбæлгæнæг сувæллæнтти фæрсуй.
Гъ. Асæй тæккæ бæрзонддæр кæци æй цæрæгойтæй?
С. Арс.
Гъ. Тæккæ ниллæгдæр, минкъийдæр ба ци æй?
С. Мистæ.
Гъ. Цæрæгойтæ еумæ цал æнцæ?
С. Фондз.
Гъ. Сæ еугуремæн дæр бунат ес къæси цæрунмæ. Дессаг хуарз син
фенхус кодтайтæ. Хуæрзанхос уотæ!
Мах аразтан «Сирддон къæс», нур ба поезд искæнун бавзардзинан.
Сувæллæнтти гъазт «Поезд»
Гъ. Поезд цæмæй исгæнæн ес?
Сувæллæнттæ аллихузи дзуæппитæ кæнунцæ. Гъомбæлгæнæг син сæ
цæстæ къелатæбæл æвæрун кæнуй.
Гъ. Гъæйдæ, дууæ поезди исаразæн. Еуеми рабаддзæнæнцæ кизгуттæ,
еци поездбæл рохснæг туруса æрауиндздзинан. Иннæ поезд ба
уодзæнæй цъæх турусай хæццæ, цæудзæнæнцæ си биццеутæ. Æз
кассир уодзæнæн æма уæйæ кæндзæнæн билеттæ: цъæх билеттæ –
биццеутæн, рохснæг билеттæ ба – кизгуттæн.
Гъонбæлгæнæг «уæйæ» кæнуй сабийтæн дууæ хузи билеттæ тæлмити
хæццæ. Билет – карточкæбæл еу тæлмæ ку уа, уæд гъæуй фиццаг
вагони бадун. Дууæ тæлми ибæл ку уа, уæдта – дугкаги æма уотæ ид.
Сувæллæнттæ 10–æй фулдæр ку уонцæ, уæдта гъомбæлгæнæг дууæ
«проводники» æвæрун кæнуй. Сувæллæнттæ 15–ей бæрцæмæ ку
хъæртонцæ, уæд æмбæлуй æртигкаг вагон исаразун дæр.
Гъ. Уæ бунæттæ æрахæссетæ, æз уин проводник уодзæнæн.
Билеттæмæ кæсдзæнæн, æма сæ рагацау æрцæттæ кæнетæ.
Гъомбæлгæнæг бæрæг кæнуй, алли поезди дæр цал вагони ес, ка
кæци вагони цæуй æма сабийтæ (хузæмæ гæсгæ) билеттæ раст
равзурстонцæ алли вагонмæ дæр, æви нæ.
Гъ. Рæвдауæндонæмæ æрбахъæрттан. Хъæбæр хуарз!
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон мах уæ хæццæ аргъауи иуазгутæ адтан, уæдта цудан поезди
дæр – бæлццæнттæ адтан. Балц кæнун уæ зæрдæмæ фæццудæй? Зин
уин ци адтæй? Æнцон уæмæ ци фæккастæй?
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23-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Транспорт»
Темæ: «Расткъумон»
Нисан: – Базонгæ кæнун расткъумæгæн æхе, уæдта æ минеугути
хæццæ. Геометрион фигуритæ – зилд, æртикъумæг, квадрат
хуæздæр фæсмæрунбæл, идарддæр архайун сабийти хæццæ. 5-ей
уæнгæ нимæдзæ, бæрцитæ барунадæ, радæвæрдон нимадбæл
сæ идарддæр ахур кæнун. Нæуæгæй бабæй – сæумæ, рæфтæ,
изæр, æхсæви туххæн дзубанди. Æмбæрцадæ, къуæрттæмæ
цалгай предметти хауй, уомæ гæсгæ, (бæрцæмæ гæсгæ) æвзарун
(кæрæдзебæл æрæвæруни мадзал ами нæ цæуй).
– Ирæзун кæнун аналитикон гъудикæнунади бундор, кæдзос
дзорун æма исфæлдистадон арæхстдзийнæдтæ.
– Идарддæр сабийти гъонбæл кæнун кæрæдземæ хæлар зæрдæ
дарунбæл.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ : тулфдзæуæг æма фондз вагоней схемæ. Фиццаг вагони
– еу къæразæ, дугкаги – дууæ æма уотæ ид. Квадрат æма дууæ
расткъумæги: сæ еу квадратæй дæргъцæмæ даргъдæр, иннæ ба
квадратæй уæрхцæмæ – нарæгдæр.
Иуарунмæ: геометрион фигуритæй конд схемæ.
Ахури цуд
Гъ. Гъæйдæ рагъазæн.
С. ⁄ гъ. «Поезд».
Сувæллæнттæ кæрæдзей фæдбæл æрлæуунцæ, алке къохтæ си æ
раззаги усхъитæбæл æвæрд цæунцæ уати æма гув-гув кæнунцæ:
«У-у-у, чи-чи-чи».
Фиццаг сувæллон «тулфдзæуæг», иннетæ ба – «вагæнттæ».
Гъ. Кæрдæгхуз вагонтæ ледзунцæ, ледзунцæ.
Тумбул, сау цæлхитæ ба тук–тук кæнгæ æма
«ух – ух- ух кæнгæ зелунцæ! Ракалдæй нæ пурх.»
Уой фæсте ба сувæллæнттæ гаузбæл рабадунцæ æма син
гъонбæлæгæнæг тулфдзæуæги (фондз вагоней хæццæ) схемæ æвдесуй
расткъумæгтæй. Куд загътан, уотæ фиццаг вагони – еу къæразæ,
дугкаги – дууæ æма у. и.
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Гъ. Цал æнцæ вагæнттæ?
С. Фондз.
Гъ. Цал къæрази ес фиццаг вагони?
С. Еу.
Гъ. Цал къæрази ес дугкаг вагони (æртигкаги, цуппæрæймаги,
фæндзæймаги)?
С. Дууæ (æртæ, цуппар, фондз) къæрази.
Гъ. Цæхæн фигури æнгæс æнцæ къæрæзтæ?
С. Квадрати.
Гъ. Вагæнттæ ба цæхæн фигури хузæн æнцæ?
С. Расткъумæги.
Сабийтæ ку нæ зононцæ, уæдта сæмæ гъонбæлгæнæг фигурæ æвдесуй
æма дзоруй – «расткъумæг».
Гъ. Цал къуми ес расткъумæгбæл?
С. Цуппар къуми.
Гъ. Цал фарси ес расткъумæгбæл?
С. Цуппар фарси.
Гъонбæлгæнæг ин æ рази квадрат æвæруй.
Гъ. Ци игъæуги ес квадрат æма расткъумæгæй?
Сувæллæнтти дзуæппити фæсте син æй гъонбæлгæнæг æхуæдæг
амонуй: квадратæн æ еугур фæрстæ дæр æмиæстæ ‘нцæ,
расткъумæгæн ба æмиæстæ æнцæ æ сæргкаг æма бунгкаг фæрстæ,
уæдта галеу æма рахес фæрстæ.
Квадрат расткъумæгбæл ниввæргæй, фæййинæн ес, квадратæн æ
дууæ фарси расткъумæги фæрсти дæргъцæн ку уонцæ, уæд æ иннæ
дууæ фарси ба расткъумæги фæрсти дæргъцæн нæ уодзæнæнцæ.
Æркæсун æмбæлуй дууæ вариантемæ: расткъумæг квадратæй
устурдæр ку уа æма расткъумæг квадратæй минкъийдæр ку уа.
Цурдæзмæлди гъазт «Гаражтæ»
Гъ. Гъæйдæ машинттæбæл æрзилдтитæ кæнæн.
Рæвдауæндони къуари уати фæйнæ кæронеми лæуунцæ къелатæ.
Етæ гаражтæ æнцæ. Алли сувæллонмæ дæр, геометрион фигуритæ
конд кæбæл ес, уæхæн хъæбæр гæгъæди (картон) – етæ æнцæ
машини номертæ. Машинттæ къуари уати рацо-бацо кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæги сигналмæ (амундмæ) гæсгæ, машинæ гъæуама æ
гаражи размæ бацæуа, гъома, иссера гараж, машинæбæл цæхæн
ес, уæхæн геометрион фигурити радæвæрди хæццæ. Аци гъазтæй
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бундорондæр кæнунцæ лæдæруйнæдтæ æмбæрцæ, цæйбæрцæ…
уойбæрцæ.
Гъазт ракæнун гъæуй 2-3 хатти. Сувæллæнтти бон æй машинтти
номертæ æййевун. Гъазти рæстæги гъонбæлгæнæг фæрститæ
дæдтуй сабийтæмæ: машинттæ сæ куст кæд райдайунцæ кæнун
(сæумæй), косгæ ци рæстæги фæккæнунцæ фулдæр (бонæй), куст кæд
фæуунцæ (изæрæй), уолæфгæ ба кæд фæккæнунцæ (æхсæвæй).
Сувæллæнтти гъазт «Геометрион фигуритæ»
Стъолбæл ес геометрион фигуритæ: квадраттæ, расткъумæгтæ,
æртикъумæгтæ, зилдтитæ фæйнæхузи хурстæй.
Гъ. Нур ба нæ машинттæ цалцæг кæнуни æнцæ. Мах нуртæгкæ
геометрион фигуритæй аллихузи машинттæ исараздзинан. Æнгъезуй
æмхузæн хурст машинттæ искæнун дæр, кенæ фæйнæхузти хурст
машинттæ.
Сувæллæнттæ машинттæ кæнунцæ схемæмæ гæсгæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Цал расткъумæги (æртикъумæги, зилди, квадрати) дæ багъудæй
машинæ æрæмбурд кæнунмæ? Ба сæ нимайæ. Зинæй си ци адтай?
Æнцонæй ба?

24 -аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг» (1-аг хай)
Темæ: «Тумбулæг – шар»
Нисан: – Базонгæ кæнун сувæллæнтти тумбулæгæн – шарæн æхе,
уæдта æ минеугути хæццæ. Рæстæгон лæдæруйнæдтæ идарддæр
амонун (анзи афонæ – уалдзæг). Фондзей уæнгæ нимæдзæ;
дзаумæуттæ кæрæдзей хæццæ асæмæ гæсгæ барунбæл ахур
кæнун идарддæр. Бæрцæ æнæййивдæй куд изайа, уобæл уæдта
тактилон-моторон æнкъарæнти фæрци нимайунбæл ахур кæнун
сабийти.
− Уæлдæфон итигъдадон æнкъаруйнæдтæ – рахес, галеу-бæл
идарддæр фæлтæрун. Ирæзун кæнун сабийти дæсниадæ,
сенсорон эталонтæ алфанбулаййи дуйней предметтæбæл
баруни гъуддаг.
− Æрдзæ бонæй-бонмæ фулдæр куд уарзонцæ æма ин æ
рæсугъддзийнадæ куд уинонцæ, уотæ сæ гъомбæл кæнун.
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Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: думсгæ тумбулæг, айдæнæ, бæрцуатдонæ зменси хæццæ,
асæй фæйнæхузон фондз къозой.
Иуарунмæ: шарæнгæс предметтæ: фæткъу, апельсин, къозо, тумбул
гъазæн æма æнд. уæх. Алли сувæллонæн дæр: фæйнæхузон 5
зилдæги; æстъæлфити хæццæ (1-æй 5-мæ) карточкитæ.
Ахури цуд
Гъ. Гъæйдæ, не ‘нгулдзитæй рагъазæн.
Шар ниддумсæ ‘ма райвæзæ,		
Дууæ къохей æнгулдзити
Мæн ростæ дæр ма райвазæ!
кæрæнттæ
«Рамагъазæн»– нин зæгъæ,		
кæрæдземæ нилхъевгæй,
Гæпп кæнæ æма тæхæ! 		сабийтæ
					
аразунцæ фиццаг минкъий,
					
уæдта –
					
устур «шар». Æ «дунст» ку
					
иссæуа
					
шарæн, уæд раздæриккон
					
уавæрмæ
					
раздæхæнтæ армитъæпæнтæ
					
(къохтæ).
Гъ. Ци дессаги шар нæмæ рауадæй!
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, æнæмæнгæ тумбул ка уа гъæуама, уæхæн
думсгæ шар.
Гъ. Ракæсайтæ, а ци æй?
С. Шар, тумбулæг.
Гъ. Нуртæккæ æй ниддумсдзæнæн.
Гъонбæлгæнæг шар думуй.
Гъ. Ци си рауадæй?
С. Шар.
Гъ. Махмæ рауадæй шар. Зелун æй равзарæн. Æнцонæй зелуй?
С. Гъо.
Гъ. Уой зелунмæ неци хъор кæнуй, уомæн æма ибæл къумтæ нæййес.
Ци хузæн æй?
С. Бор.
Гъ. Цæмæ æнгæс æй?
Гъонбæлгæнæг сæ уæхæн дзуаппмæ æрсайуй, цума нæ шар хор æй.
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Гъ. Байгъосетæ аргъаумæ хори туххæн. Уалдзæг æрцудæй. Сæумæй
хор райгъал æй æма айдæнæмæ æхемæ бакастæй.
Гъонбæлгæнæг шар айдæни размæ æривæруй.
Гъ. Ци фæййидта хор айдæни?
Сувæллæнттæ айдæнæмæ кæсунцæ.
С. Хор фæууидта бор зилд.
Гъ. Æгас бон хор арвбæл фæттезгъо кодта. Сæхемæ еу минут бауадæй.
Айдæни размæ æхе разелæ-базелæ ракодта (гъонбæлгæнæг шар
рахатуй айдæнæмæ). Ци фæййидта айдæни?
С. Бор зилд.
Гъ. Бон райевгъудæй æма ралæудтæй…?
С. Изæр.
Гъ. Хор бабæй айдæнæмæ æхемæ бакастæй. Ци си фæййидта?
Гъонбæлгæнæг бабæй айдæнæмæ тумбулæг рахатуй.
С. Бор зилд.
Гъ. Айдæни рази цифæнди æрдæмæ дæр ку рахатидæ хор æхе,
уæддæр си алкæддæр уидта бор зилд. Нура бабæй нæ хор нæуæгæй
шар фестадæй æма æзменси равзурдæй.
Гъонбæлгæнæг сувæллæнтти рази зменсæдонæ æвæруй æма ибæл
шарæй фæффæд кæнуй.
Гъ. Ракæсайтæ, шар æ фæсте цæхæн фæд ниууагъта. Цæй хузæн æй?
С. Зилди.
Гъ. Шар æ иннæ фарсмæ æрзелæн æма бабæй ин æ фæд æзменси
скæнæн. Цæй хузæн æй?
С. Зилди.
Гъ. Шармæ æнгæс æ формæ кæмæн æй , еци предметтæ еугурæй дæр
уадзунцæ тумбул фæдтæ.
Гъонбæлгæнæг сувæллæнтти бахонуй, шарæнгæс предметтæ
(фæткъу, апельсин, къозо, устур тумбул фæрдгутæ æма æнд.уæх.)
уæдта æндæр ести предметтæй 3-4 кæбæл ес, еци стъолмæ.
Гъонбæлгæнæг агорун кæнуй шарæнгæс предметтæ æма син уонæй
зменсæбæл фæдтæ кæнун кæнуй. Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ
ихæслæвæрд æма хатдзæг кæнунцæ: шари хузæн еугур предметтæ
дæр уадзунцæ тумбул фæд. Зилд æй шари фæд.
Гъ. Хорæн равдесайтæ, гъазунмæ куд арæхсетæ уой.
Сувæллæнтти гъазт «Æнкъай иссерæ»
Сувæллæнттæ райсунцæ карточкитæ. Алли карточкæбæл дæр
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1-æй 5-ей уæнгæ ес æстъæлфитæ. Сабийтæ, музыкæмæ игъосгæй,
рацо-бацо кæнунцæ къуари уати. Музыкæ фæууй æма алкедæр
æнкъай еруй æхецæн, уой карточкæбæл дæр уал æстъæлфи кæмæн уа,
уæхæн сувæллон. Уой фæсте сабийтæ рахæлеу унцæ, сæ карточкитæ
баййевунцæ æма гъазт нæуæгæй еума хатт ракæнунцæ.
Сувæллæнтти гъазт «Райвæрæ сæ кезугай»
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сувæллæнттæмæ къозотæ.
Гъ. Цал æнцæ къозотæ?
С. Фондз.
Гъ. Етæ æмхузæн æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Фæйнæхузти, устуртæ æма минкъийтæ.
Гъ. Райвæрæ еци къозотæ сæ асæмæ гæсгæ: фиццаг ниввæрæ тæккæ
устурдæр къозо, дугкаг – минкъийдæр къозо æма уотæ ид.
Гъонбæлæгнæг кенæ сувæллæнттæй еске къозотæ зменсæбæл
фæд-фæди райвæруй. Еугур сувæллæнттæ дæр æнхус кæнунцæ. Уой
фæсте ба сабийтæ стъолти уæлгъос бабадунцæ. Стъолтæбæл –
зилдтитæ (фæйнæ 5, асæй фæйнæхузти).
Гъ. Зилдтитæ æнцæ къозоти хузиститæ. Сæ асæмæ гæсгæ сæ райвæрæ,
къозотæн куд бакодтан, уотæ.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Цал æнцæ зилдтитæ?
С. Фондз.
Гъ. Фæдфæди сæ ранимайæн, галеуæрдигæй рахесæрдæмæ. Тæккæ
устурдæрæй райдайæн æви тæккæ минкъийдæрæй?
С. Устурдæрæй. Фиццаг, дугкаг, æртигкаг, цуппæрæймаг,
фæндзæймаг.
Гъ. Нур ба ранимайæн зилдтитæ рахесæрдигæй – галеуæрдæмæ. Кæци
зилдæй райдайæн: тæгкæ устурдæрæй æви тæгкæ минкъийдæрæй?
С. Райдайæн минкъиййæй: фиццаг, дугкаг, æртигкаг, цуппæрæймаг,
фæндзæймаг.
Гъ. Цал æнцæ зилдтитæ?
С. Фондз.
Гъ. Зилдтити бæрцæ раййивта?
С. Нæгъ.
Ахури байдауæн
Гъ. Цæй хузæн æнцæ къозотæ?
С. Шари, хори, фæткъуй…
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Гъ. Цæхæн формæ ес, ацибон ци предметтæ ахур кодтан, уонæн?
С. Шари формæ.
Гъ. Гъазт уæ зæрдæмæ фæццудæй?
С. Гъо.

25-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг» (2 –аг хай)
Темæ: «Куб»
Нисан. – Базонгæ кæнун куб–и хæццæ. Уалдзæгбæл идарддæр
дзорун, куд рæстæгæвдесæг лæдæруйнадæбæл, уотæ. Идарддæр
ахур кæнун сабийти предметтæ асæй барунбæл, итигъдадон
лæдæруйнæдтæ «галеу», «рахес» – бæл. Никкидæр ма еу хатт
раздæхун предметти хæрхитæ бæрцæй барунмæ, дзурдтæ –
цал, уал, цæйбæрцæ, уойбæрцæ, æмбæрцæ–й пайдагæнгæй.
– Ирæзун кæнун æстæфуйнадæ, лæмбунæгдзийнадæ, логикон
гъудикæнуйнадæ.
– Хебæрагæ ун уæдта хестæрти хæццæ æма кæрæдзей астæу хе
дарунбæл ахур кæнун сабийти.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: куб.
Иуарунмæ: шартæ æма кубтæ, мæсгути схемитæ (сувæллæнтти
бæрцæмæ гæсгæ), арæзтадон кубиктæ. 1-æй 5-ей уæнгæ
квадраттæ кæбæл уа, уæхæн карточкитæ.
Ахури цуд
Гъ. Мах нуртæккæ бæлæстæ фестдзинан.
Сувæллæнттæ,
тексти дзурдтæмæ гæсгæ

Сабур думгæй кæрзбæласæ		
Алли æрдæмæ тасуй.			
Уæд галеумæ æрцæйтасуй,
Уæд рахесмæ исраст уй.		
Еу, дууæ ‘ма æртæ тасти, –
Цал æркъоли, уал исрасти!
Кæрзи сæр кæнуй зир-зир.
Кæрзæ бæласæн æ тарсти
Æ сифтæй цæуй сир-сир.

æзмæлдтитæ кæнунцæ.
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Гъ. Бæлæстæбæл сифтæ кæд фæззиннунцæ?
С. Уалдзæги.
Гъ. Раевгъудæй зумæг, ралæудтæй уалдзæг. Нæ еугурей дæр фæндуй
ледзун, гæппитæ кæнун, гъазун. Æма мах нуртæгкæ рагъаздзинан
аллихузон геометрион фигурити хæццæ. Æркæсайтæ, стъолбæл ци
ес?
Гъонбæлгæнæг амонуй, стъолбæл ка лæууй, еци шартæ, кубиктæмæ.
С. Фигуритæ.
Гъ. Уæ къохтæмæ фæйнæ фигури райсетæ.
Сувæллæнттæ еугай фигуритæ райсунцæ. Гъонбæлгæнæг сæмæ
фæрститæ дæдтуй.
Гъ. Цихузæн æй хузæй дæу фигурæ? Куд хуннуй? Дæ кæци къохи æй
дарис?
Сувæллæнттæ куби ном ку нæ зононцæ, уæд æй гъонбæлгæнæг райсуй
æма син дзоруй.
Гъ. Аци фигурæ хуннуй куб. Нур ба кубтæ æма шартæ толун
равзарайтæ.
Сувæллæнттæ зелунцæ фигуритæ.
Гъ. Æнцонæй цæхæн фигуритæ зелунцæ?
С. Шартæ.
Гъ. Ка нæ зелуй фигуритæй?
С. Кубтæ.
Гъ. Ци сæ хъор кæнуй зелунмæ?
С. Къумтæ.
Гъ. Цал къуми ес куббæл?
С. Берæ.
Гъ. Шартæ æривæретæ æма кубтæ райсетæ. Еугуремæ дæр кубтæ ес?
С. Гъо.
Гъ. Цалгай куби уæмæ ес?
С. Еугæйттæ.
Гъ. Цæмæй хецæн кæнунцæ сæ кæрæдземæй?
С. Хузæй, асæй (размерæй).
Гъ. Алкæмæ дæр ес еу куб. Гъæйдæ, кубæй зменсæбæл ниффæдтæ
кæнæн.
Сувæллæнттæ кубæй зменсæбæл фæдтæ кæнунцæ, уæд ибæл æ еу
фарсæй ранцайгæй, уæд–иннæ фарсæй. Гъонбæлгæнæг сæ æркæнуй
уæхæн хатдзæгмæ, æма куби уæлцъарæ конд æй квадраттæй.
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Гъ. Нур ба рагъазæн.
Сувæллæнтти гъазт «Цал, уал…»
Пъолбæл лæуунцæ тæлитæ – хæдзæрттæ. Алли тæлий дæр –
карточкæ. Карточкæбæл бæрæг бæрцæ квадраттæ конд – 1-æй 5-ей
уæнгæ. Музыкæ азæлуй, сувæллæнттæ уати рацо-бацо кæнунцæ.
Куддæр музыкæ фæгъгъос уй, уотæ ба сабийтæ ледзунцæ тæлитæмæ.
Карточкитæбæл цал квадрати уа, уал сувæллони гъæуама æрлæууа
тæли – хæдзари медæгæ. Сабийтæ балæдæрун кæнунцæ, уалемæй
цæмæ лæуунцæ тæли – хæдзари, уой.
Гъазт ракæнун гъæуй дууæ хатти.
Сувæллæнтти гъазт «Аразгутæ»
Гъ. Куд уæмæ кæсуй, циуавæр фигуритæй æнцондæр æй мæсуг
исдасун: шартæй æви кубтæй?
С. Кубтæй.
Гъ. Цæмæн?
С. Шартæ зелгæ кæнунцæ æма сæ кæрæдзебæл æрцурхæн нæййес
мæсуг дасгæй. Ракæлдзæнæнцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сувæллæнттæн мæсгути схемитæ, цæмæй
уонæй фæйнæ еуи равзаронцæ æма еци схемæмæ гæсгæ фæйнæ
мæсуги исаразонцæ. Сувæллæнттæй алкедæр æхе мæсуг кæнуй.
Гъонбæлгæнæг сæмæ фæрститæ дæдтуй.
Гъ. Ду цал кубемæй испайда кодтай дæ мæсугæн? Ду ба? Ду ба?
Тæккæ бæрзонддæр мæсуг уи кæмæн рауадæй? Тæккæ ниллæгдæр
ба? Кутемæй æй базонæн?
Сувæллæнттæ сæ дзуæппитæ кæнунцæ: цалгай кубтæй конд æнцæ,
уой банимайун, кенæ ба сæ кæрæдзебæл асæмæ гæсгæ рабарун
гъæуй.
Ахури байдауæн
Гъ. Цæхæн цæмæдессаг фигури хæццæ базонгæ айтæ ацибон?
Нæуæгæй ци базудтайтæ? Ахури усмæ уæмæ куд фæккастæй?

26-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг» (3-аг хай)
Темæ: «Классификаци»
Нисан. – Сабийти ахур кæнун фигуритæ сæ формæмæ, асæмæ æма
хузæмæ гæсгæ къуæрттæ кæнунбæл. Æмхузæндзийнæдтæ
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æма хецæндзийнæдтæ ерун. Ниффедар кæнун сабийти
зонундзийнæдтæ геометрион фигуритæ – зилд, æртикъумæг,
расткъумæг, квадрат-и туххæй. Ниффедар кæнун радæвæрдон
нимад 5 – ей уæнгæ.
− Архайун лæмбунæгдзийнадæ, дзурдигъæдæ, гъудикæнунади
ирæзтбæл; алфанбулай дуйне ба системи куд уинонцæ.
− Хуæрзгъон æма æнхусгъонбæл ахур кæнун сабийти.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: дууæ тъæпæн гъазæн киндзи: устур биццеу æма
минкъий кизгæ; 2 тæлий.
Иуарунмæ: хузæй æма асæй фæйнæхузти геометрион фигуритæ;
карточкитæ зилдтити хæццæ (1-æй 5-ей уæнгæ).
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг фæндон бахæссуй, рагъазæн, зæгъгæ, æма сувæллонмæ
æвдесуй æ къохи устур æнгулдзæ, уæдта æй кезугай еугæнгæ цæуй
иннæ æнгулдзити хæццæ, мæнæ ауæхæн æмдзæвгæ син дзоргæй.
Гъ.
− Биццеу, нурмæ кæми хаттæ?
Дæ æнгулдзитæ æрбадтæ!
– Æз ай хæццæ гъæди адтæн,
А–æнгулдзæ мæ гæс адтæй,
Аци ‘нсувæр турту тудта,
А ба нин цетейнæ хаста –
Сурх гагатæ берæ уарзта…
Аци ‘нгулдзæ – фиццаг æй,
А–æнсувæр – дугкаг æй.
Атæ ба æнцæ дæу хай,
Ка си кæци æй, зæгъай!..
С. Æртиккаг, цуппæрæймаг, фæндзæймаг.
Гъ. Гъеуæхæн лимæн æнсувæртæ æнцæ. Ракæсайтæ, иуазæгуати
нæмæ хуæрæ æма æнсувæр æрбацудæнцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сабийтæмæ дууæ тъæпæн гъазæн киндзи:
биццеу æма кизги.
Гъ. Атæ æмхузæн æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Фæйнæхузти.
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Гъ. Цæмæй хецæн кæнунцæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Фиццаг кукла – биццеу Дугкаг кукла – кизгæ
Зуймон дарæси
Сæрддон дарæси
Хæлафи
Дæллаггури
Цулухъти
Туфлити
Ходи
Æнæ сæрбæттæн
Уорсдзигго
Саудзигго
Гъ. Нур нæ иуазгути фæндуй, цæмæй сæ хæццæ рагъазæн. Гъазт
хуннуй «Фесинмæ зæгъæ».
Биццеу–гъазæн фæрститæ дæтдзæнæй кизгæ–гъазæнмæ, сумах ба
ин æнхус кæндзинайтæ дзуапп дæдтунмæ. Дæнцæн. Гъонбæлгæнæг
дзоруй биццеу – гъазæнмæ номæй.
Гъ. Сумах нур устуртæ айтæ, фиццаг ба цæхæнттæ адтайтæ?
С. Минкъийтæ.
Гъ. Пæлито даргъ æй, курæт ба цæхæн æй?
С. Цубур.
Гъ. Раздæр мет берæ адтæй, нур ба?
С. Нур ба минкъий (кенæ ба – нæййес).
Гъ. Раздæр, зумæги, уазал адтæй, нур ба, уалдзæги …
С. Нур, уалдзæги, гъар æй.
Гъ. Раздæр, зумæги, цъеутæ минкъий адтæй, нур ба, уалдзæги…
С. Берæ цъеутæ.
Гъ. Зумæги бæлæстæбæл сифтæ нæ адтæй, нур ба, уалдзæги…
С. Нур, уалдзæги ба, сæбæл сифтæ ес.
Гъонбæлгæнæг æстауй сабийти æма сæ нæуæг гъазтмæ разæнгард
кæнуй.
Сувæллæнтти гъазт «Дæ бунат иссерæ»
Сабийтæ командитæбæл дех кæнунцæ. Алкедæр си, бæрæг бæрцæ
тумбулæгтæ кæбæл ес (1–æй 5–ей уæнгæ), уæхæн карточкæ райсуй.
Еци карточкæ алкæмæн æй æ радæвæрдон номер. Сувæллæнттæ
радæвæрди æрлæуунцæ, кæмæн цал зилдæги ес æ карточкæбæл,
уомæ гæсгæ. Уæдта алли сабий дæр дзоруй æ радæвæрдон номер.
Сувæллæнттæ сæ карточкитæ кæрæдзей хæццæ баййевунцæ æма
нæуæгæй рагъазунцæ.
Сувæллæнтти гъазт «Æрæмбурд кæнæ кæрæ» («множество»)
Сувæллæнтти размæ æвæрд æнцæ, хузæй æма размерæй (асæй)
195

фæйнæхузи геометрион фигуритæ: зилдтитæ, æртикъумæгтæ,
квадраттæ, расткъумæгтæ.
Гъазæнтæ – кизгæ æма биццеу фæйнæ хæрхи æмбурд кæнунцæ дууæ
тæлиемæ æма æнхус агорунцæ. Дæнцæн: биццеу æмбурд кæнуй устур
фигуритæ, кизгæ ба – минкъийтæ.
Иннæ ихæслæвæрд: биццеу æмбурд кæнуй цъæх фигуритæ, кизгæ ба
– сурхитæ.
Æртигкаг ихæслæвæрд: биццеу æмбурд кæнуй æнæкъум фигуритæ,
кизгæ ба – къумгинтæ.
Гъазти рæстæги сабийти бон æй фигуритæ банимайун, берæ ку нæ
уонцæ, уæд. Æнгъезуй сæ рабарун дæр, дзурдтæ «берæ», «минкъий»,
«æмбæрцæ», «фулдæр», «минкъийдæр» – æй пайдагæнгæй.
Сувæллæнттæн æнцонæй ку æнтæса ихæслæвæрд æнхæст кæнун,
уæдта син æй гъонбæлгæнæг, æхе фæндæмæ гæсгæ, фæззиндæр
кæнуй, ескудтитæ æй раййевуй. Зæгъæн: еу тæлимæ син æмбурд
кæнун кæнуй æрмæст æртикъумæгтæ, иннæ тæлимæ ба – æрмæст
квадраттæ…
Ахури байдауæн
Гъ. (Гъазæнтæмæ дзоруй.)
Уæ зæрдæмæ фæццудæй сабийти хæццæ гъазун? Геометрион
фигурити хæццæ ба? Сабийтæ, гъæйдæ нур бал аци биццеу æма
кизгæн «хуæрзбон» зæгъæн, уæдта бабæй сæ еууæхæни иуазæгуати
æрбахондзинан.

27-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг» (4-аг хай)
Темæ: «Дæргъдумбул» («Овал»)
Нисан. – Сабийти базонгæ кæнун овал æма овали минеугути хæццæ.
Ниффедар кæнун зонундзийнæдтæ иннæ геометрион фигурити
– зилд, æртикъумæг æма квадрати туххæй. Фондзей уæнгæ
нимад, предметти дууæ къуарей баргæй, дзурдтæ – фулдæр,
минкъийдæр, æмбæрцæ-й пайдагæнгæй, дууæ къуарей астæу
бæрцон рахастдзийнæдтæ исбæрæг кæнунбæл идарддæр ахур
кæнун сабийти.
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− Æстæфуйнадæ, цæмæдесдзийнадæ, сенсорон эталонтæ
алфамбулай дуйней предметти хæццæ рабарунмæ арæхсуни
зонундзийнæдтæ син идарддæр ирæзун кæнун.
− Сæхе медастæу сабийтæ æнцонæй кæрæдзей куд лæдæронцæ,
уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Иуарунмæ: геометрион фигуритæ; деденгути æма фæйнæхузти
гæбæлоти образецтæ.
Ахури цуд
Гъ.Уæхе уотæ бангъæл уотæ, цума еугурæй дæр деденгутæ айтæ.
Нæ деденгутæ, нæ нивтæ,		
Цæнгтæ, ирæмбуйни къæдзæй
Æрихалунцæ сæ сифтæ.		
дæлæмæ, æлхъивд æнцæ кæрæСабур думгæ и æрдози			
дземæ. Армитъæпæнтæ
Фæлмæн сифти ку фæууозуй.		
цæсгони
					
размæ –
Нæ деденгутæ, нæ нивтæ,		
бæлæгъæвæрд. Уæдта къохтæ
Æрихгæнунцæ сæ сифтæ.		
кæфойни хузæн райгон унцæ
Сæ сæртæ телгæ будури		
æма фиццаг сахати фати
Бафунæй унцæ сабури. 		цудмæ гæсгæ
					
зелунцæ, уæдта – æ нихмæ.
Гъ. Сумах ба деденгутæ уарзетæ?
С. Гъо.
Гъ. Ацибон нæмæ иуазæгуати æрбацудæй геометрион фигуритæ.
Етæ дæр æнæуагæ берæ уарзунцæ деденгути æма сæ фæндуй сумах
хæццæ рагъазун.
Гъонбæлгæнæг амонуй гаузбæл æвæрд геометрион фигуритæмæ,
æвзарун æма син æвдесун кæнуй зилд, квадрат, æртикъумæг кенæ
расткъумæг. Уой фæсте ба сæмæ дæргъдумбул æвдесуй æма сæ
фæрсуй, еске уи æй зонуй, еци фигурæ ци хуннуй, уой, зæгъгæ. Сабийтæ
æй ку нæ зононцæ, уæд гъонбæлгæнæг амонуй, ци æй, уой.
Гъ. Айæ дæргъдумбул æй. Цæхæн фигурæмæ æнгæс æй?
С. Зилдмæ.
Гъ. Цæмæн?
С. Къумтæ ибæл нæййес.
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Сувæллæнттæ ку батухсонцæ, дзуапп нæ зонгæй, уæд син
гъомбæлгæнæг æнхус кæнуй.
Гъ. Гъо. Дæргъдумбулæн къумтæ нæййес, зилди хузæн. Фигурити
æхсæнæй дæргъдумбул равзаретæ æма æй равдесетæ.
Сувæллæнттæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Цæй хузæн æй дæргъдумбул?
Сабийти дзуæппитæ.
Уæдта ма дæргъдумбул деденгути тъæфти хузæн дæр æй.
Сувæллæнтти гъазт «Деденгутæ»
Гъ. Гъæйдæ, геометрион фигуритæй деденгутæ искæнун бавзарæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сабийтæмæ деденгути образецтæ, æма
сабийтæ уонæмæ гæсгæ гаузбæл «деденгутæ» кæнунцæ.
Дæнцæн:
Уæдта сæ гъонбæлæгæнг дзорун кæнуй сæ деденгутæбæл.
Дæнцæн: мæн деденæгбæл цуппар тъафи ес, етæ сурх æнцæ.
Гъ. Уæ деденгутæ хузæй æмхузæнттæ æнцæ?
С. Фæйнæхузти.
Гъ. Цæййæстæ æнцæ уæ деденгутæ?
С. Устуртæ æма минкъийтæ.
Гъ. Мадта уæд, асæй ба æмхузæн æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Фæйнæхузти.
Гъ. Кæд æригъал унцæ деденгутæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Æгас бон деденгутæ хæрдмæ, хормæ фæддарунцæ сæ тъæфтæ.
Уæ къохтæй бавдесайтæ, сæхе арвмæ куд фæййивазунцæ.
Сувæллæнттæ сæ къохтæ сабургай уæлæмæ есгæ цæунцæ.
Гъ. Хусгæ ба кæд фæккæнунцæ деденгутæ?
С. Æхсæвæ.
Гъ. Гъæйдæ, æрбадæн дзодздзæги, æма, деденгутæ куд фæххуссунцæ,
уой бафæнзæн.
Сувæллæнттæ дзодздзæги æрбадунцæ.
Гъ. Нæуæгæй бабæй кæд райгъал уодзæнæнцæ нæ рæсугъд
деденгутæ?
С. Сæумæй.
Сабийтæ исистунцæ.
Сувæллæнтти гъазт «Гæбæлойæн фенхус кæнæ»
Гъ. Уалдзæги берæ фæйнæхузти рæсугъд гæбæлотæ фæззиннуй.
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Сувæллæнттæ гъомбæлгæнæгæй есунцæ фæйнæ «гæбæлой» æма син
сæ тахти æзмæлдтитæ фæнзунцæ. Гъонбæлгæнæг сæ бафæрсуй,
цалгай гæбæлой сæмæ ес, уобæл, æма син зæгъуй, фæйнæ еуи сæмæ
гъæуама ке уа, уой.
Гъ. Нура гæбæлотæн фенхус кæнæн, мæргътæй сæхе баримæхсунмæ
деденгути æхсæн. Уæ гæбæлотæ деденгутæбæл æривæретæ, мæргътæ
сæ куд не ‘рæстæфонцæ, уотæ.
Сувæллæнттæн зин ку уа, уæд син гъонбæлгæнæг агъаз кæнуй.
Гъ. Цæхæн деденæгбæл нæ зиндзæнæй сурх гæбæло: борбæл æви
сурхбæл?
Алли сувæллонæн дæр æ гæбæло горцъей деденæгбæл æвæруй. Деденæг
æма гæбæло хузæй гъæуама æмхузæн уонцæ.
Гъ. Еугур гæбæлотæ дæр сæхе деденгути баримахстонцæ?
С. Гъо.
Гъ. Алли деденæгбæл дæр гæбæло ес?
С. Гъо.
Гъонбæлгæнæг бæрæг кæнуй, ци си фулдæр (минкъийдæр) ес:
деденгутæ æви гæбæлотæ?
С. Æмбæрцæ, деденгутæ цæйбæрцæ æнцæ, гæбæлотæ дæр –
уойбæрцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Кæд фæззиннунцæ деденгутæ æма гæбæлотæ?
С. Уалдзæги.
Гъ. Аци гъазт уæ зæрдæмæ фæццудæй?
С. Гъо.
Гъ. Цæхæн геометрион фигуритæй «æмбурд» кодтайтæ деденгутæ?
Сувæллæнттæ сæ нимайунцæ.
Гъ. Цæмæй æнгæс æнцæ зилд æма дæргъдумбул?
С. Уонæбæл къумтæ нæййес.
Гъ. Дæргъдумбул æма расткъумæгæй ци игъауги ес?
С. Дæргъдумбулбæл къумтæ нæййес, расткъумæгбæл ба – ес.
Гъ. Цæй хузæн æй дæргъдумбул?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Уæ цæрæнбон берæ!
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28-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Нæ алфанбулай дуйне»
Темæ: «Ниффедар кæнун рацуд æрмæг. Параметртæмæ гæсгæ
барун: дæргъцæ, уæрхцæ»
Нисан. – Ниффедар кæнун, предметтæ сæ дæргъцæ æма уæрхцæмæ
гæсгæ баруни зонундзийнæдтæ. Дзубандий медæгæ пайда
кæнун дзурдтæй: фæтæн (урух), нарæг (унгæг), фæтæндæр
(урухдæр), нарæгдæр (унгæгдæр), даргъ, цубур, даргъдæр,
цубурдæр. Рæстæгон лæдæруйнæдтæ идарддæр арфдæр кæнун;
5 – ей уæнгæ нимад ниффедар кæнун.
– Ахедун кæнун лæмбунæгдзийнадæ, нигъгъудикæнунадæ æма
дзурдигъæди дæсниадæ.
– Æрдзæ уарзун æма имæ хуарз цæстингасæй кæсунбæл ахур
кæнун.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: фæтæн æма нарæг дууæ уадздзæги: еу – цъæх, иннæ
ба – æрвхуз.
Иуарунмæ: алли сувæллонæн дæр 2 æмдæргъцæ уадздзæги: сæ еу
æрвхуз, иннæ ба – цъæх, сæ фæтæ ба фæйнæ хузти; 2æмвæтæн,
фал дæргъцæй дæр æма хузæй дæр аллихузонтæ; хори хузæ,
бор зилд æма 5 нимайæн къæбæли.
Ахури цуд
Гъ. Ацибон мах гъазунмæ цæуæн.
Гъар хор бони цæугæдони
Æртайунмæ дзæбæх æй,
Балæудтан мах æ билгони,
Сæумæ куддæр фæцъцъæх æй.
Цæугæдони билгæрони
Хе рахснадтан цурд-цурдæй.
Ранакæ кодтан и дони,			
Сабийтæ тексти дзурдтæмæ
Е уæлбун ’ма сабур æй.		 гæсгæ æзмæлунцæ.
Гъ. Уæ зæрдæмæ дони фæццудæй?
С. Гъо.
Гъ. Нур ба цæугæдони сæрти хедбæл цæун ахур кæндзинан нæхе.
Стъолти уæлгъос æрбадайтæ.
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Сувæллæнттæ къелатæбæл æрбадунцæ. Алкæмæ дæр си – дууæ
уадздзæги: еу цъæх, иннæ ба – æрвхуз. Етæ, æмдæргъцæ уогæй,
фæтæмæ фæйнæхузи æнцæ. Етæ уодзæнæнцæ цæугæдæнтти бæсти.
Иннæ дугай тæлмитæ æнцæ еу уæрхцæн, фал сæ дæргъцитæ ба –
хецæн. Етæ æнцæ «хедтæ».
Гъ. Æрвхуз æма цъæх уадздзæгтæ æнцæ цæугæдæнттæ. Уонæн сæ
уæрхцæ æмхузæн æй æви фæйнæхузти?
С. Фæйнæхузти.
Гъ. Куд æй базонæн?
С. Еу уадздзæг иннебæл æривæрун гъæуй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй фæтæн уадздзæг.
Гъ. Цæхæн цæугæдон æй айæ: фæтæн æви нарæг?
С. Фæтæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй нарæг тæлмæ.
Гъ.Айæ ба цæхæн цæугæдон æй: урух æви унгæг?
С. Нарæг.
Гъ. Нур алли цæугæдонæн дæр хед равзарун гъæуй. Æркæсетæ
хедтæмæ. Сæ дæргъцæ æмхузæн æй æви фæйнæхузти?
С. Фæйнæхузти.
Гъ. Даргъ хед равдесетæ. Хузæй цихузæн æй?
Сувæллæнттæ æвдесунцæ сурх хед.
Гъ. Бор хед сурхæй даргъдæр æй æви цубурдæр?
С. Цубурдæр.
Гъ. Кутемæй ин ес базонæн?
С. Еу хед иннебæл ниввæргæй.
Гъ. Бор хед сурхæй цубурдæр æй, сурх хед борæй даргъдæр æй.
Цæмæй хедбæл дони сæрти бахезæн уа, уой туххæн хед гъæуй еу
билæй иннемæ исаразун. Расагъæс кæнетæ, фæтæн цæугæдони
сæрти цæхæн хед гъæуй исаразун, уæдта нарæг цæугæдони сæрти ба
– цæхæн?
Суввæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд, гъонбæлгæнæг ба
кæсуй, раст архайунцæ æви нæ, уомæ. Багъæуаги сæ фæййаразуй:
фæтæн цæугæдонбæл цубур хед «багæлдзæн» ке æма цæмæн нæййес,
уой син амонуй.
Гъ. Алли цæугæдонбæл дæр хед ес?
С. Гъо.
Гъ. Мадта нæ бон æй хедбæл дони сæрти бацæун. Гъæйдæ, даргъ
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хедбæл рахес къохти æнгулдзитæй бацæуæн, цубур хедбæл ба – галеу
къохти æнгулдзитæй.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ
гъонбæлгæнæги ихæслæвæрд,
хедтæбæл «æнгулдзитæй цæунцæ».
Гъ. Цæугæдони сæрти бахизтан æма гъæдæмæ æрбацудан.
Сувæллæнттæ стъолти сæргъитæй исистунцæ.
Физкультурон минут «Думгæ».
Гъ.
Думгæ нин хуайуй нæ фæрстæ,
Æзмæлд цæуй тексти
Ракъолæ унцæ бæлæстæ.		
дзурдтæмæ гæсгæ.
Думгæ, думгæ – æллаудæр!
Бæлæстæ ба – уæлйаудæр!
Физкультурон архайд æнгъезуй 2-3 хатти ракæнун (фæндонмæ
гæсгæ).
Гъ. Мах рахизтан æрдозæмæ. Хор нæмæ идзулдæй кæсуй. Гъæйдæ,
хорæн ести лæвар ракæнæн: хори хузæ искæнæн.
Сувæллæнттæ образецмæ гæсгæ хори хузæ кæнунцæ, горцъебæл, куд
æрдози, уотæ бадгæй.
Гъ. Банимайайтæ, хорæн цал туни ес?
С. Фондз.
Гъ. Цæхæн геометрион фигурæй испайда кодтайтæ?
С. Тумбулæгæй.
Ахури байдауæн
Гъ. Хор кæд райгъал уй?
С. Сæумæй.
Гъ. Хор фунæй кæнунмæ ци афони ранæхстæр уй?
С. Изæрæй.
Гъ. Мах сумах хæццæ тезгъо, гъазгæ, æртайгæ, æхседгæ кæд
фæккæнæн?
С. Бонигон.
Гъ. Кæд фæххуссæн?
С. Æхсæвæй.
Гъ. Сумах алцидæр раст кæнетæ, æма алкæддæр æнæнез
уодзинайтæ.

202

29-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Хе даруни æгъдау»
Темæ: «Фæлхатуйнадæ»
Нисан. – Ниффедар кæнун зонундзийнæдтæ геометрион фигуритæ
– зилд, дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат, расткъумæг-и
туххæй, 5-й уæнгæ радæвæрдон нимад. Ниффедар кæнун
зонундзийнæдтæ рæстæгон лæдæруйнæдтæ – сæумæ, рæфтæ,
изæр æма æхсæви туххæй. Идарддæр ахур кæнун сувæллæнтти
дууæ хæрхей предметтæ бæрцæмæ гæсгæ барунбæл, дзурдтæ −
цæйбæрцæ, уойбæрцæ, цал, уал, æмбæрцæй пайдагæнгæй.
– Ирæзун кæнун лæмбунæгдзийнадæ, афонæ æнкъарунадæ,
итигъдадон æма цæстæбæлуайунгæнæн гъуди.
– Ирæзун кæнун сабийти æхсæн культурон царди
уагæвæрдтитæ.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: «Сирдтон къæси» хузæ; геометрион фигуритæ – зилд,
квадрат, æртикъумæг; дæргъдумбул, расткъумæг.
Иуарунмæ: тъæпæн фæзон геометрион фигуритæ, 3-4-гай хæйттæбæл
лухгæндтитæй.
Ахури цуд
Гъ. Иуазæгуати цæун уарзетæ уæдта уæхемæ дæр иуазгутæ
æрбахонун?
С. Гъо.
Гъ. Гъæйдæ, фæлмæн, хæлар æма ездон дзурдтæ уæ зæрдæбæл
æрлæуун кæнетæ, куд æгъдаугин сабийтæ айтæ, уотæ.
Сувæллæнттæ кæрæдземæ зилдæгæй дæдтунцæ минкъий фæлмæн
гъазæн. Ци сабийи къохи æй гъазæн, е еу ездон дзурд зæгъуй: æгас
цотæ, фæндараст, арфæгонд уотæ, табуафси.
Гъонбæлгæнæг «Сирддон къæс» æвæруй сабийти рази æма дзоруй
æмдзæвгæ.
Гъ.
Ес будури хуарз хæдзарæ,
Горен ибæл – зилдæгæй.
Къума æвæрд – æ колдуарбæл,
Æхе дуар дæр æхгæд æй.
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Æртикъумæг балци хаттæй
‘Ма уордæмæ бахъæрттæй.
Æхгæд дуар ин ци зин адтæй –,
Фусун кодта æ зæрдтæй.
Багъæр кодта: «О, хæдзарæ,
Дуар бакæнæ, е куд æй?!
Дæ къума райсæ колдуарæй,
Дæ иуазæг æрцудæй!»
Æртикъумæг æвæрд цæуй «Сирддон къæси» рази. Гъонбæлгæнæг
фæрсуй, а, зæгъгæ, циуавæр фигурæ æй, æма дзорун ку зонидæ, уæд
æхе туххæн цитæ радзоридæ. Сабийтæ ин æ минеугутæ дзорунцæ.
Гъ. Æртикъумæги цал къуми, фарси ес, уал хатти нирдзæф кæнетæ.
Сувæллæнттæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Сирддон къæсмæ цæрунмæ фиццаг æрбацудæй æртикъумæг.
Ракæсайтæ, дугкаг ба ка æй?
Квадрат æвæрд цæуй. Сабийтæ ин æ ном зæгъунцæ æма æрдзорунцæ,
квадрат ке æй, уой кутемæй базудтонцæ, уой. Гъонбæлгæнæг син,
квадрати цал къуми, фарси ес, уал хатти сæ къæхтæй цæвун кæнуй
пъол.
Уони æмæнгæс цуд æрбакæнунцæ расткъумæг, зилд æма дæргъдумбул.
Сабийтæ дзорунцæ еци фигуритæбæл, гъонбæлгæнæг син агъаз кæнуй,
ку сæ гъæуа, уæд. Ахури рæстæги гъонбæлгæнæг еума хатт дæр
сувæллæнтти зæрдæбæл æрлæуун кæнуй, зилд æма дæргъдумбулбæл
къумтæ ке нæййес. Сæ зæрди син æфтауй, цæхæн фигурæ адтæй
фиццаг, дугкаг… фæндзæймаг иуазæг. Уæдта – æдеугурæй цал
фигури бацардæй «Сирддон къæси» (фондз).
Гъ. Цæрунтæ-хуæрунтæ байдæдтонцæ фигуритæ. Мулк æма
хуæруйнаги амал кодтонцæ. Æхсæвæй хусгæ кæниуонцæ. Игъал ба
кæд рауиуонцæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Бонæй ба ци архайуниау адтæнцæ, ци мурхиуонцæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Раевгъуйуй бон æма ралæууй…
С. Изæр.
Гъ. Изæрæй алкедæр æхе уолæфунмæ фæццæттæ кæнуй, уомæн, æма
уой фæсте ба æрбалæууй…
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С. Æхсæвæ.
Гъ. Æхсæвæй хусгæ фæккæнæн, бонæй ба ци фæккосæн?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Сувæллæнтти гъазт «Цæйбæрцæ, уойбæрцæ»
Пъолбæл лæуунцæ тæлитæ, сæ хурфи ба – карточкитæ. Алли
карточкæбæл дæр бæрæг бæрцæ геометрион фигуритæ (1-æй
5-ей уæнгæ). Сувæллæнттæ музыки цагъдмæ гæппитæ æма
ратæхæ-батæхæ кæнунцæ уати. Куддæр мелоди фæгъгъос уй, уотæ
ба тæлити хурфи карточкитæмæ догъ кæнунцæ. Карточкитæбæл
цал геометрион фигурей хузтæ конд ес, уал сувæллоней ес барæ
тæлий медæгæ (гъома, хæдзари) æрлæуунæй.
Сувæллæнттæ уотæ цæмæн æрлæудтæнцæ, уой дзорунцæ.
Гъазт дууæ хатти кæнгæ æй.
Сувæллæнтти гъазт «Æрæмбурд кæнæ фигурæ»
Гъ. Еугур геометрион фигуритæн дæр адтæй хузиститæ, фал сæ
гъазгæ-гъазун ниллухтæ кæниуонцæ хæйттæбæл, фæстæмæ æрæмбурд
кæнун ба сæ бон нæ бацæй. Мах æнхус сæ багъудæй æма сæмæ
фæккæсæн: нæуæгæй искæнæн геометрион фигурити хузиститæ.
Сабийтæ 3-4-гай хæйттæй геометрион фигуритæ æмбурд кæнунцæ
æма син сæ нæмттæ дзорунцæ.
Гъ. Тæккæ устурдæр фигурæ конд кæмæн рауадæй? Хузæй цихузæн
æй? Тæккæ минкъийдæр фигурæ кæмæ ес? Цихузæн æй?
Ахури байдауæн
Гъ. Сумах абони хъæбæр фенхус кодтайтæ геометрион фигуритæн,
æма уин се ‘гас дæр арфæ кæнунцæ, «хуарзанхос уотæ», зæгъгæ.
Цæхæн дзуапп син ратдзинайтæ сумах ба?
С. «Табуафси», зæгъгæ.
Гъ. Æнцон уин адтæй ацибон æви зин? Ци уин адтæй æнцон? Зин ба?
Тæккæ фулдæр уæ зæрдæмæ ци фæццудæй?

30-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Сæрдæ»
Темæ: «Рацуд æрмæги зонундзийнæдтæ ниффедар кæнун»
Нисан. – Ниффедар кæнун уæлдæфон итигъдади æма афонæ
æнкъарунади зонундзийнæдтæ. Ниффедар кæнун сувæллæнтти
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зонундзийнæдтæ анзи афонæ – сæрди туххæн. Ниффедар кæнун
геометрион фигуритæ – зилд, дæргъдумбул, æртæкъумæг,
квадрат, расткъумæги туххæн зонундзийнæдтæ. Ниффедар
кæнун 5-й уæнгæ нимад. Ниффедар кæнун предметти хæрхитæ
æнкъайгай ракæнуни мадзалæй баруни зонундзийнæдтæ.
Идарддæр ахур кæнун сабийти уæлдæфон итигъдади рауæн
лæдæрунбæл.
– Лæмбунæгдзийнадæ, итигъдадон гъуди, дзурди хуæрзгъæдæ
æма исфæлдистадон æримисунадæбæл идарддæр ахур кæнун
сабийти.
– Сувæллæнтти гъомбæл кæнун, цæмæй кæрæдзей фарсмæ
балæуун сæ бон уа æма æнхусгъон уонцæ, ке гъæуй, уонæн.
Æнхусадон æрмæг
Æвдесунмæ: устур гæбæло (тъæпæн).
Иуарунмæ: 5 деденæги æма 5 гæбæлой (фæзуатон), фæйнæхузи
геометрион фигуритæ, гæбæлоти образецтæ.
Ахури цуд
Гъ. Рагъазæн æнгулдзитæй.
Армитъæпæнтæ – кæрæдземæ
				 æнгон, етæ æнцæ гæбæлотæ.
				 Армитъæпæнтæн се ’змæлд æй
				 гæбæлой тахти æнгæс.
Деденæг æваст фегъал æй,
Фун æ зæрдæ нæ зæгъуй,
Ракастæй æма фезмалдæй,
Хе фесхуста ‘ма тæхуй.
Гъ. Ке фæнзтонцæ нæ къохтæ?
С. Гæбæлоти.
Гъ. Гæбæло фунæй кæд кодта?
С. Æхсæвæй.
Гъ. Кæд райгъал æй?
С. Сæумæй.
Гъ. Кæци анзи афони фæууй берæ гæбæлотæ?
С. Сæрди.
Гъ. Нур ба кæци анзи афонæ æй?
С. Уалдзæг.
206

Гъ. Уалдзæг. Раст æй уæ гъуди. Уалдзæги фæсте ба сæрдæ ралæууй.
Уалдзæги ба гæбæлотæ фæууй?
С. Гъо.
Сувæллæнтти гъазт «Кæми ‘й гæбæло?»
Гъ. Махмæ иуазæгуати гæбæло æрбатахтæй. Уой фæндуй нæ хæццæ
рагъазун.
Гæбæло тæхуй рæвдауæндони къуари уати. Сувæллæнттæ дзорунцæ,
кæми тæхуй, ци рауæн æй, уой, дзурдтæ – сæрæй, бунæй, æ сæрбæл, æ
хурфи, бæрзонди, ниллæги – æй пайдагæнгæй.
Гъ. Нæ гæбæло устур æй æви минкъий?
С. Устур.
Гъ. Нур ба гæбæлой фæндуй, цæмæй æ лимæн гæбæлотæй алкæмæ
дæр æхе деденæг уа: устур гæбæлойæн – устур деденæг, минкъиййæн
ба – минкъий.
Сувæллæнттæ стъоли уæлсæргъи бабадунцæ. Сæ размæ деденгутæ
æма гæбæлотæ, асæмæ гæсгæ кæрæдзей агкаг ка æй, уæхæнттæ
(5-гæйттæ). Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд – алли
гæбæлой дæр бадун кæнунцæ æхе деденæгбæл. Гъонбæлгæнæг еу 2-3
сувæллоней фæрсуй.
Гъ.
Ци хузæн æй хузæй тæккæ устурдæр гæбæло?
Ци хузæн æй тæккæ минкъийдæр гæбæло?
Цал æнцæ æдеугурæй гæбæлотæ? Цал æнцæ деденгутæ?
Кæцитæ фулдæр æнцæ: деденгутæ æви гæбæлотæ?
Цал æнцæ сурх гæбæлотæ? Уал хатти æрæрдзæф кæнæн.
Цал æнцæ цъæх гæбæлотæ? Уал къæрцци æркæнæн нæ къохтæй.
Сувæллæнтти гъазт «Айдæнæ»
Гъонбæлгæнæг фæнзун кæнуй е ‘змæлдтитæ æма æ дзурдтæ.
Гъ. Нур ба не ‘гас дæр гæбæлотæ ан. Фæттæхæн размæ, уæдта
фæстæмæ. Фæттæхæн рахесмæ (галеумæ).
Уæдта гъомбæлгæнæг сабургай æ къохтæ хæрдмæ есгæ цæуй æма
дзоруй:
«Бæрзонддæр, нигки бæрзонддæр, хъæбæр бæрзонд!»
Уой фæсте æ къохтæ дæлæмæ уадзуй, уотæ дзоргæй:
«Ниллæгдæр, нигки ниллæгдæр, хъæбæр ниллæг».
Æ къохтæ фæрсмæ раитиндзгæй, дзоруй:
«Урухдæр, нигки урухдæр, хъæбæр урух».
207

Ецихузи æ къохтæ æнгонгæнгæй, гъонбæлгæнæг идарддæр дзоруй:
«Нарæгдæр, нигки нарæгдæр, хъæбæр нарæг!»
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сувæллæнттæн геометрион фигуритæ.
Гъ. Нур ба нæ рази цитæ ес?
С. Геометрион фигуритæ.
Сувæллæнтти гъазт «Геометрион конструктор»
Гъ. А цæхæн фигурæ æй? А ба? (Сабийтæ син сæ нæмттæ
дзорунцæ.) Гъæйдæ, аци фигуритæй фæйнæхузи гæбæлоти æндæргтæ
(силуэттæ) искæнæн (образецмæ гæсгæ).
Ахури байдауæн
Гъ. Мах ацибон адтан иуазæгуати сæрдæмæ. Ке хæццæ гъазтан?
С. Гæбæлоти.
Гъ. Цæхæн фигуритæй аразтан гæбæлоти æндæргтæ?
С. Æртикъумæгтæй, квадраттæй, расткъумæгтæй, зилдтитæй,
дæргъдумбултæй.
Гъ. Ци уин адтæй зин? Ци ба – æнцон? Уæ зæрдæмæ тæккæ хъæбæрдæр
ци фæццудæй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Хуæрзæбонтæ.
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Сабиййи М.Н.Ф.
(мугкаг, ном,
фиди ном)

Фæстеуæг

209

Фæстеуæг

Рæстæг æма афони гæмæрзæ (ориентаци)
кæнун – бонæ-æхсæвæ, сæумæ-изæр.

Итигъдади ориентаци кæнун, пайда кæнгæй
раздзурдтæй: æ, сæрмæ, буни, цори (1
анзиæрд.); уæлæмæ-дæлæмæ, рахес-галеу
(2 анзиæрд.)

Геометрион фигуритæ

Æстæ рабарун – устур-минкъий (1 анзиæрд.)
Бæрзонд-ниллæг, нарæг-фæтæн (2 анзиæрд.)

Æртей уæнгæ нимад (1 анзиæрд.)
Фондзей уæнгæ нимад (2 анзиæрд.)

Хумæтæги математикон зонунæдти исæвзæрди
бæрцæ бæлвурдкæнун скъолаагъонмæон кæстæр
къуари (3-4 анздзуд) сабийтæн.

Хумæтæги математикон зонунæдтæн
аргъ искæнунадæ
1 балл – зонундзийнæдти бæрцæ ниллæг æй.
Сабий еугур ихæслæвæрдтæ дæр гъонбæлгæнæги анхосæй искæнуй.
2 балли – зонундзийнæдти бæрцæ рæстæмбес æнцæ.
Сабий ихæслæвæрдтæй уæддæр еу искæнуй.
3 балли – зонундзийнæдти бæрцæ бæрзонд æй.
Сабийæн æхе бон æй æртæ ихæслæвæрдемæй дууæ искæнун.
Хай: «Нимад»
С ⁄ гъ «еу, берæ, еунæг дæр нæ».
Цийфæндуй хузтæмæ кæсун.
Гъ. Хузтæ æдеугур цæйбæрцæ æнцæ?
С. Берæ.
Гъ. Алке дæр уи хузæ райсæд. Алли сабиймæ дæр цал хузи ес?
С. Алкæмæ дæр – еунæг хузæ.
Гъ. Нур ба хузтæ сæ бунати ниввæретæ. Нур ба уæмæ цалгай хузтæ
ес?
С. Еу хузæ дæр нæ.
С ⁄ гъ «Цал»
Гъ. Цалгай къохтæ уæбæл ес, къæхтæ ба? Уал хатти нитътъæпп
(къæрцц) кæнетæ.
С ⁄ гъ «Гъеуал»
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ цалдæр предметти æвдесуй æма си коруй,
цæмæй «гъеуал» геометрион фигури райсонцæ.
С ⁄ гъ «Банимайæ»
Сабийтæ цийфæндуй гъазти дæр 1-æй 5-ей уæнгæ банимайунцæ.
Хай: «Рæстæг æма афони
лæдæруйнæдтæ (сæумæ-изæр,
бонæ-æхсæвæ).
С ⁄ гъ «Байзонæ»
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй хузти сутки бæрæг афонæ
бавдесонцæ.
С ⁄ гъ «Зæгъæ»
Гъонбæлгæнæг фарстатæ дæдтуй, сабийтæ ба сæбæл дзуæппитæ
кæнунцæ.
Гъ. Зарядкæ кæд фæккæнæн? Сехуар кæд фæккæнæн? Кæд фæррæфтад
кæнæн? Æхсæвæр кæд фæккæнæн? Кæд ниххуссæн?
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Æнгъезуй, цæмæй сабийтæ гъæугæ дзуæппитæ хузтæй æвзаронцæ.
Хай: «Ориентаци итигъдади» (галеу, рахес)
С ⁄ гъ «Зæгъæ»
Гъонбæлгæнæг зæгъуй, цæмæй зæгъонцæ æма бавдесонцæ рахес
къох (едугбæл ци къохæй фæххуæцунцæ, уой), галеу къох, рахесмæ
æразелун, галеумæ æразелун, рахес æрдæмæ басемун, галеу æрдæмæ
бакафун. Алли хатт дæр сабийтæ гъæуамæ зæгъонцæ, ци æрдæмæ
цæунцæ, уой.
С ⁄ гъ «Рагъуди кæнæ»
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хузæ æртæ предметтей хæццæ æма зæгъуй,
цæмæй зæгъонцæ астæугкаг предметти ном, уæдта уомæн хузи æ
рахес фарс ци предмет лæууй, уой ном.
С ⁄ гъ «Кæми бафæсвæд æй»
Гъонбæлгæнæг хузтæмæ кæсун кæнуй æма зæгъуй, цæмæй
базононцæ: е кенæ иннæ предмет ци рауæн æй, пайда кæнгæ æй
раздзурдтæй – æ, сæрмæ, буни.
Хай: «Геометрион фигуритæ»
С ⁄ гъ «Иссерæ фигурæ»
Сабийти цори берæ зилдтитæ, квадраттæ, расткъумæгтæ æма
æртикъумæгтæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй айдагъдæр зилдтитæ
райсонцæ, уой фæсте ба æртикъумæгти æма у.и.
С ⁄ гъ «Æрæмбурд кæнæ фигурæ»
Алли сабий дæр хæйтти лухгæндтитæй æмбурд кæнуй æнæгъæнæ
фигурæ: зилд кенæ квадрат.
Анзи райдайæни æнгъезуй, цæмæй æнæгъæнæ фигурæ уа дууæ
хаййемæй конд, анзи байдауæни ба – æртемæй.
Хай: «Асæ»
С ⁄ гъ «Рабарæ»
1. Гъонбæлгæнæг сабийти фæрсæй-фарсмæ æрлæуун кæнуй æма син
зæгъуй, цæмæй сæхе рабаронцæ æма зæгъонцæ, ка си бæрзонддæр
æй, ка ба – ниллæгдæр.
2. Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй цийфæндуй предметти
дæр бæрзæндæмæ гæсгæ рабаронцæ.
3. Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй, сæ бæрзæндæ æмхузон
кæмæн уа, уæхæн гъазæнтæ кенæ предметтæ иссеронцæ.
4. Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй хузи иссеронцæ, асæмæ
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гæсгæ си ка æй бæрзонддæр, ниллæгдæр, уæдта рæстæмбес.
5. Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй предметтæ сæ дæргъæмæ
гæсгæ рабаронцæ, пайда ба кæнонцæ дзурдтæй: даргъ, цубур.
6. Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй предметтæ сæ фæтæмæ
гæсгæ рабаронцæ, пайда ба кæнонцæ дзурдтæй: фæтæн (урух),
нарæг.

Кæстæр къуари сабийти (3-4 анздзуд) хумæтæги
математикон зонундзийнæдти бæрæггæнæнтæ
(критеритæ) ахури анзи байдауæни
Гъонбæлгæнæг æхецæн ихæстæ æвæруй:
Бæрцæ æма нимад:
• Ахур кæнун предметти къуæртти бæрцитæ æртасун æма сæ бæрæг
кæнун дзурдтæй: еу – берæ, берæ – минкъий – еу;
• Сабийти ерунбæл ахур кæнун, къуари цæхæн предметтæ фулдæр ес,
еугæйттæ ба цæхæнттæ;
• Бавдесун, кутемæй исæмхузæн кæнун æнгъезуй дууæ къуарей
предметтæ æма базонун (исбæрæг кæнун) бæрцадон рахаститæ
(фулдæр, минкъийдæр, æмбæрцæ, æмхузон) æнæ нимадæй æма
нимæдзитæ дзоргæй;
• Бæрцон рахаститæ исбæрæг кæнунмæ ахур кæнун гъæуй æрæвæрд
æма байвæрди амæлттæй, кезугæй еу предмет иннебæл æрæвæрун
(кенæ еу иннемæ байвæрун);
• 5-ей уæнгæ бæрцадон нимади хæццæ зонгæ кæнун;
• 5-ей уæнгæ радон нимади хæццæ зонгæ кæнун.
Асæ
• Ахур кæнун аллихузон (контрастон) ка æй, уони асæй бæрæг кæнун:
даргъ – цубур, бæрзонд – ниллæг, урух – нарæг, устур – минкъий.
• Байамонун лæдæруйнадæ: астæугкаг (рæстæмбес).
Формæ
• Предметти форми хæццæ зонгæ кæнун: басгарун æртикъумæги
формæ, зилд, дæргъдумбули, расткъумæг, тумбулæги, куби – урзæй
æмбæлд æма уинди фæрци;
Итигъдади ориентаци кæнун
• Дæ хуæдрæбун итигъдадон арæзтити æрдæмитæ æртасунбæл ахур
кæнун: разæй – фæстегæй, изол (идард) – хæстæг, медæгæй – æндегæй,
рахесфарс – галеуфарс, сæрæй – бунæй,æ, сæрмæ, буни.
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