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Настоящее методическое пособие разработано на кафедре
ЮНЕСКО СОГПИ в соответствии с базовыми принципами
«Концепции осетинского национального образования». Конспекты
созданы на основе «Примерной общеобразовательной программы
воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного
возраста» под редакцией Л. А. Парамоновой, включающей
базисное содержание образовательного процесса в дошкольных
учреждениях и предусматривающей вариативность ее реализации.
Выбор этой программы обусловлен наличием в ней наработок
по деятельности двуязычного детского сада. Создавалась эта
программа как основа для региональных и авторских методических
разработок, поэтому она и получила название «Примерной». В
разработанных конспектах национально-региональный компонент
включается в образовательное пространство ДОУ как полноправная
составляющая часть обучения и развития ребенка.
В целях создания единого образовательного пространства в
детском саду был разработан единый перспективно-тематический
план. Тематическое единство прослеживается во всех видах
занятий, а также в других режимных процессах. Организационная
форма всех занятий − подгрупповая, основанная на свободной
деятельности ребенка в образовательной среде. Основным методом
обучения дошкольников на занятиях является дидактическая игра.
Изучение каждой темы начинается на занятиях по
ознакомлению с окружающим миром, проводимых в начале каждой
недели. Далее, в рамках остальных видов учебной и воспитательной
деятельности, происходит расширение и углубление представлений
по изучаемой теме.
Авторский коллектив рассчитывает на конструктивное
сотрудничество со своими коллегами и просит направлять все
замечания и пожелания по настоящему методическому пособию по
адресу:
362003, РСО-Алания г. Владикавказ, ул. К. Маркса, д. 36,
Северо-Осетинский государственный педагогический институт,
кафедра ЮНЕСКО.
Телефон: (8672) 53-89-73
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Астæугкаг къуари ахури пълан
№ Ахури усмæ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4

Математикон хумæтæги
зонундзийнæдти ирæзунадæ
Дигоронау дзоруни
ирæзунадæ
Уруссагау дзоруни ирæзунадæ
Алфанбулай дуйней хæццæ
базонгæ кæнун
Физкультурæ
Музыкалон аййевадæ
Хузæкæнуни аййевадæ
Дигорон æвзаг ахур кæнун
Уруссаг æвзаг ахур кæнун

I вариант II вариант
(ахури
(ахури
къуæре) къуæре)
1
1
1

1

1

1
1

2
2
1
2
10

2
2
1
3
11

Асæугкаг къуари ахурти тематикæ
15 сентябрæй (рухæн) – 22 сентябрмæ
23 сентябрæй – 30 сентябрмæ
1 октябрæй (кæфти мæйæ) – 21 октябрмæ
22 октябрæй – 29 октябрмæ
30 октябрæй – 14 ноябрмæ (геуæргобай
мæйæ)
15 ноябрæй – 22 ноябрмæ
23 ноябрæй – 1 декабрмæ (цæппорсе)
1 декабрæй – 15 январмæ (æнсури мæйæ)

Мæ бийнонтæ
Мæ рæвдауæндонæ
Фæззæг
Мæ бæстихай
Æз æма мæ бауæр

Хе даруни æгъдау
Театр
Зумæг
Хуæруйнаг æма
15 январæй – 22 январмæ
тæбæгътæ
23 январæй – 1 февралмæ (комахсæн)
Уæледарæс
2 февралæй – 9 февралмæ
Мебель
10 февралæй – 17 февралмæ
Музей
18 февралæй – 8 мартъимæ
Мади бон
(кæрдæгæзмæлæн)
(бæрæгбон)
9 мартъийæй – 16 мартъимæ
Дæсниæдти дуйне
17 мартъийæй – 23 мартъимæ
Транспорт
24 мартъийæй – 15 апрелмæ (хумидайæн) Уалдзæг
16 апрелæй – 23 апрелмæ
Æрдзæ
Хæлар æма хæран
24 апрелæй – 9 маймæ (ханси мæйæ)
(хуарз æма фуд)
Арæхсгæ уо (дæхе
10 маййæй – 17 маймæ
гъæуай кæнæ)
17 маййæй – 1 июнмæ (амистол)
Сæрдæ

Бæнттæ зæрдиаргъæвæй лæвæрд æнцæ, æма уомæ гæсгæ, темитæ иуаргæй, гъуди кæнун гъæуй мæйтæн сæ календарон бонтæ.
Сентябри дууæ къуæрей – хе æрлæдæруни бонтæ.
Январи фиццаг къуæре – зумæгон каникултæ.
5

Мæйæ

Рухæн – сентябрь

6

Сахæтти
Программон медес
бæрцæ
Мæ бийнонтæ
1
- Лæдæруйнадæ бийнонтæ æма хæдзари бийнонти
медастæу ихæстæ.
- Ци фæммурхунцæ бийнонтæ æма сæбæл циуавæр
ихæстæ æвæрд ес хæдзари.
- Кæми æма цæмæй косунцæ мадæ æма фидæ.
Еумæйагонд дзурд – ниййергутæ.
- Бийнонти хестæр ка æй? Кæсæтæр ба?
- Зæрдæхæлар æма цæстуарзонæй сæбæл ауодун.
Мæ
1
- Арæхсун рæвдауæндони рауæнтæ зонунмæ, кæми æй
рæвдауæндонæ
музикалон зал, хузгæнгути кабинет, спортивон зал,
дохтури кабинет, сæргълæууæги кабинет, хъæпбæлтæ
æхснæн æма у. и.
- Зонун сæргълæууæги ном, хуæруйнаггæнæги æма у. и.
- Хедаруни уагæвæрдтæ рæвдауæндонæ æма къуари
медагæ.
- Зæрдæхæлар æма цæстуарзон æнгæсдард хестæртæмæ.

Темæ

Перспективон-тематикон план
Астæугкаг къуарæн (4 - 5 анздзуд) алфамбулай дуйне базонунмæ
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Кæфти мæйæ – октябрь

3 - Фæззæги бæрæггæнæтæ:
Сифти хурстити аййивд, сифæгъзæлд.
Мæргътæ фæмминкъийдæр æнцæ, тæхунцæ гъар бæститæмæ. Фæззæги
райдайæни гъар фæууй, уæдта фæууазал уй, фæййарæх унцæ къæвдатæ.
- Гъæди нисаннеуæг адæни царди: бæлæстæ кислород дæдтунцæ, уомæй
ба адæн уолæфунцæ.
Фæззигон бæласæ цæмæй хецæн кæнуй, анзи иннæ афæнтти бæлæстæй.
Гуделтæ æма гаганæмгутæ кæми зайунцæ. Кæми зайунцæ халсартæ, рæзæ;
уонæй цитæ исцæттæ кæнун æнгъезуй.
Гъæддаг цæрæгойтæ сæхе зумæгмæ куд фæццæттæ кæнунцæ, райахур
унцæ аллихузон уавæртæбæл (хуæрдæ, гъæуай дарун, бонигъæдæ).
Бахæссун æма ниффедар кæнун лæдæруйнадæ дуйней модельтæ, æрдзон
дуйне (уодæгас – æнæуод).

- Базонгæ кæнун райгурæн сахар, гъæу æма республики хæццæ.
- Райгурæн горæти ном уæдта республики.
- Горæт æма гъæуи бæрæгдæрдаргæ хецæндзийнæдтæ.
- Райгурæн горæт æма бæсти хаййи æрдзæ (хуæнхтæ, дæнттæ, гъæдтæ).

Фæззæг

Мæ бæсти
хай
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Геуæргоба – ноябрь

Театр

Культурæ

1 - Базонгæ ун театр «Сабий» уæдта актери дæсниади хæццæ.

- Ахур кæнун ездон дзурдтæ дзорунбæл кæрæдзей æма хестæрти хæццæ
уæдта æхсæнади уогæй.

1 - Ездондзийнадæ – æгъдаугин лæги ахсгиаг минеуæг.

Æз æма 2 - Хе гъонбæлгæнди цуд (процесс) балæдæрун.
мæ бауæр
- Рабарун зонун, ерун хецæндзийнæдтæ æма æмхузондзийнæдтæ (асæ,
дзигкоти хузæ, хъæпбæлтæ æма у. и.).
- Æ æстæги хатт балæдæрун (биццеу, кизгæ).
- Базонгæ кæнун бони архайдтитæ æма хе кæдзос даруни уагæвæрдтити
(гигиени) хæццæ.
- Æнæнездзийнадæ сабиййи бонтæй гъæуай кæнун ке гъæуй, уой
лæдæрунадæ.
- Базонун уодæгасæн, æ царди медæгææ зæрдæ сæйрагдæр ке æй, уой.
Исбæлвурд ин кæнун е ’вæрди рауæн. Сабийти лæдæруйнадæ æрхæстæг
кæнун символикон архайди нисанеуæг – «модель»-мæ.
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Цæппорсæ – декабрь

Æнсур – янарь

4 - Зумæги сæрмагонд бæрæггæнæнтæ.
- Лæдæруйнæдтæ «метуард, ехиндзæг». Тергадий мадзæлттæ ехиндзæги.
- Дон бавдесун, куд бауæргъæдæ, уотæ уæдта æрдзи медæгæ ба ке фæууй
æртæ уавæреми – дон, ех, тулфæ. Базонгæ кæнун аци бауæргъæдти модели
арæзт æма минеугутæ ка æвдесуй, еци минкъий лæгти (м. л.) хæццæ.
- Мети минеугутæ системон оператори фæрци бавдесун.
- Метæй гъæзтитæ.
- Исбæлвурд кæнун æнзи афæнттæ æма адæймаги уæледарæси
æмбастдзийнадæ. Эмпатий мадзали бундорбæл, сабийти ахур кæнун,
цæмæй сæхе ести цæрæгой кенæ зайæгоййи сорæти æвдесонцæ.
- Æвзурун кæнун диалектикон гъудикæнунади минеугутæ, гъæзтитæ «хуарз – лæгъуз» æма «гъо – нæгъ» кæнгæй.
Цæлгæ- 1
нæни
- Системон касти бундори фæрци бавдесун фæрзеуи дæлсистемон æууæлти
(къæбеци)
лæдæруйнадæ (цæмæй фицунцæ дзол, æхцинтæ, губæрттæ æма у. и.).
дзаумæут- Идарддæр зонгæ кæнун хъæбæр (къæбеци дзаумæуттæ), тæнгъæдæ (дон,
тæ.
æхсир), тулфæнгæс (тулфæ) бауæргъæдтæ æма «минкъий лæгти» хæццæ.
Фæрзеу
(хуæрнæг)

Зумæг
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Комахсæн – февраль

1 - Лæдæруйнадæ афойнон (сезонон) хъæпбæлти туххæй. Дигорон националон уæледарæс.
- Урухдæр кæнун дуйней модели туххæй зонундзийнæдтæ.
Хæдзари 1 - Зонгæ кæнун адæни царди уавæрти раййивди хæццæ, рагон æма нури
дзаумæуттæ
дигорон хæдзарæ, дæнцæн, æрхæсгæй.
(мебель)
- Æркæсун, анзтæмæ гæсгæ куд аййивта мебель, цæхæн æрмæгутæй æй
кæнунцæ.
- Системон касти бундори фæрци, хæдзари дзаумæутти туххæй æвзурун
кæнун зонундзийнæдтæ (зæгъæн, къела).
- Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ мебели асæ, æ фалдзос дзаумæутти
хæццæ рабаргæй.
- Ахур кæнун еу объекти нихмæ æвæрд æууæлтæ ерун, еу дзаумауи
минеугутæ иннæмæ рахæссун.
- Ауодгæ цæстæнгас дарун, адæймаг цидæриддæр кæнуй, уонæмæ
(мебельмæ).
Музей
1 - Хе даруни æгъдау æхсæнадон бунæтти (музеййи).
- Музеййи туххæй зонундзийнæдтæ радтун, гъазæнти музей дæнцæн
æрхæсгæй.
- Системон касти бундори фæрци зонундзийнæдтæ радтун, куд
хуæздæргæнгæ цудæй гъазæн.

Хъæпбæлтæ
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Кæрдæгæзмæлæн – март

1 - Лæдæруйнадæ арми, тугъдон, фидибæстæ гъæуайгæнæг.
- Æфсæддон службы хецæндзийнæдтæ: растдзæф ун, æндеуагæ ун,
арæхстгун.
- Базонгæ ун Аланий бæгъатæрти хæццæ.
- Æфсæддонтæн аргъ кæнун, Райгурæн бæстæ æма Райгурæн зæнхæ уарзун.
Мади бон. 1 - Бæрæгбон, кæций æгас бæстæ фæббæрæг кæнуй 8 мартъий – силгоймæгтæ
æма уалдзæги бæрæгбон.
- Хæстæгутæ æма хеуонти уарзунбæл сæ бафтаун.
- Мадæ кусти дæр æма хæдзари дæр косуй, ниууæгæ уй, æма ин анхос
кæнун фæгъгъæуй.

Фидибæстæ
гъæуайгæнгутæ

- Ауодгæ цæстæнгас дарун дзаумæуттæмæ (гъазæнтæмæ).
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1 - Хуæруйнаггæнæг, ахургæнæг, гъонбæлгæнг, дзабурхуйæг æма хуарæги
куститæ.
- Æвзурун кæнун диалектикон гъудикæнунади минеугутæ, гъæзтитæ «Ке
ци гъæуй», «Хæйттæ æма æнæгъæнæ», «Универсалон косæндзаумæуттæ»
кæнгæй.
- Баргъон адæни кусти нисанеуæг.

Уалдзæг

1 - Æрдзи медæгæ сæрмагонд фæззиндтитæ (хор тавуй, фæззиннуй кæрдæг,
фиццаг деденгутæ, бæлæстæ сифтæ ракалунцæ, мæргътæ æртæхунцæ,
фæззиннунцæ хъæбузатæ, гæбæлотæ).

Транспорт 1 - Транспорти классификаци
æ рауайæнтæмæ гæсгæ (зæнхæбæл,
уæлдæфон, дони.
- Пассажирон æма уæзласæн транспорт.
- Транспорти хæццæ баст адæни дæсниæдтæ.
- Фестæг адæни æгъдауи уагæвæрдтæ: нади сæрти бахезун æнгъезуй
айдагъдæр светофори кæрдæгхуз (сигнали) рохсмæ.

Дæсниæдти
дуйне
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Хумидайæн – апрель

2 - Ци игъаугидæр æй уалдзæг иннæ анзи афæнттæй уæлдай.
- Эмпатий мадзали бандорбæл, сабийти ахур кæнун, цæмæй сæхе ести
уодæгас кенæ æнæуод æрдзи объекти сорæти æвдесонцæ.
- Базонун æрдзи æнахур минеугутæ, хуæнхти тæссаг рауæнтæ æма экологий зонунади бундор.
- Анзи афæнтти бæрæг кезуй зилд куд зононцæ.
- Æвзурун кæнун диалектикон гъудикæнунади минеугутæ, гъазт «Хуарз –
лæгъуз» кæнгæй, фокалон объекти мадзалæй пайда гæнгæй.
Æрдзæ. 1 - Алфанбулай дуйней системон уинунудæ.
- Зонгæ кæнун алфанбулай дуйней хæйтти хæццæ (уæлдæф, дон).
- Ауодгæ цæстæнгас дарун еугур уодæгæстæмæ.
- Æвзурун кæнун диалектикон гъудикæнунади минеугутæ, гъæзтитæ:
«Хуарз – лæгъуз», «Гъудиадæ идарддæр зæгъæ», «Аразæн пирамидæ»
кæнгæй.
Хуарз1 - Æгъдауи уагæвæрдтæ кæрæдзей медастæу гъуддæгти.
- Лæдæруйнадæ «Хуарздзийнадæ» æма «фудмиуæ».
дзийнадæ
- Гъонбæладæ, еске зин зæрдæмæ есун, æнхус гъæуагæ лæдæрун.
æма
фудмиуæ
(хуарз æма
фуд).

Уалдзæг
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Ханси мæйæ – май

Сæрдæ

Æдасдзийнадæ надбæл

1 - Фæндагбæл цæуни уагæвæрдтитæ (нади цæуæн хай, тротуар,
бацæуæн).
- Гъæунги æгъдауи уагæвæрдтæ.
- Светофор.
- Æдасдзийнадæ надбæл.
2 - Сæрмагонд фæззиндтитæ æрдзи медæгæ.
- Бацеу-бацеутæ сæрдæбæл.
- Листæг цæрæгойти еуæй-еу бæргутæ (бацеу-бацеутæ).
- Хе æнкъарун æрдзон дуйней хаййæй.
- Æвзурун кæнун диалектикон минеугутæ гъæзтитæ: «Хуарз –
лæгъуз», «Цуппæрæймаг – уæлдай», «Уо – нæгъ» кæнгæй.

1-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мæ бийнонтæ»
Нисан: − Сабийтæн бавдесун, бийнонтæ еу къуар уогæй,
кæрæдземæн хъазар ке æнцæ æма æнхус ке фæккæнунцæ,
уой. Ниффедар кæнун алфанбулай дуйнемæ функционалон
цæстæнгас дарун.
− Логикон гъудикæнунади, имисунади æма модельтæ
кæнуни бундортæ ирæзун кæнун.
− Кæрæдзей куд уарзонцæ, сæ хæстæгутæн, хестæртæн
аргъ куд кæнонцæ, сæхе дарун куд зононцæ, уотæ сæ
гъонбæл кæнун сабийти.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: уат, цæлгæнæн æма æртайæндони хузтæ.
Иуарунмæ: хузгин гæгъæдий тъæфтæ А-4, хузæй дæр æма
асæй дæр аллихузон геометрион фигурити хæрхæ (алли
сувæллонæн дæр). Лухгонд хузтæ темæ «Мæ бийнонтæ»бæл.
Ахури цуд
Гъ. Равдесайтæ уе ’нгулдзитæ.
Аци ’нгулдзæ баба æй,
Аци ’нгулдзæ нана æй,
Сувæллæнттæ кезуАци ’нгулдзæ дада æй,
гай тасун кæнунцæ
Аци ’нгулдзæ æна æй,
се ’нгулдзитæ,хестæр
А ба – æз дæн, куд цома,
æнгулдзæй райдайгæй.
Нæ бийнонтæ ба – мæна.
Гъорцъебæл сабийти бæрцæ хузгин тъæфтæ уæдта асæ,
конд æма хузæй фæйнæхузон ка æй, уæхæн геометрион фигурити фæлуститæ. Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй
фигуритæмæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ,гъæунгæ искæнæн.Еци гъæунги
æривæрдзинан, нур ци хæдзæртти цæрæн, уони. Равзаретæ
уæхецæн «хæдзæрттæ» – хузгин гæгъæдитæ æма си
æрцæрун кæнетæ уæ бийнонти.
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Сабийтæ сæ бийнонти ниббæрæг кæнунцæ, хузæй дæр æма
асæй дæр аллихузон ка æй, уæхæн геометрион фигуритæй.
Гъ. Сабийтæ, бийнонтæ ка æнцæ, куд æй лæдæретæ?
Ниййергутæ ба ка æнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æз уæмæ ку æрбацæуон æма сумахмæ ку цæрон, уæд
æз дæр сумах бийнонтæй уодзæнæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Бавдесайтæ, уæ бийнонти æгасей хестæр ка æй?
Сувæллæнттæ амонунцæ геометрион фигуритæмæ æма
дзорунцæ: «Мæнæ айæ æй мæ баба, а ба – мæ фидæ» – æма у. и.
Гъ. Æгасей кæстæр ба ка æй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Æрсæумæ æй, хор искастæй, æма адæн æгасæй дæр
æригъал æнцæ. Ка ци фæккосуй сæумæй?
Хестæртæ фæццæунцæ кустмæ, сувæллæнттæ ба –
рæвдауæндонæмæ æма скъоламæ – уæхæн гъудимæ сæ
æркæнун.
Гъ. Кæми косунцæ уæ ниййергутæ – фидæ, мадæ?
Рæвдауæндони уогæй, æрхун нæ фæккæнетæ уæ мадæбæл,
фидæбæл, хуæрæбæл . . ?
Сувæллæнтти дзуаппитæ.
Гъ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, алкæмæн дæр хæдзарæ ес?
Сабийти дзуæппитæ.
Сабийтæмæ бавдесун адæни, цæрæгойти æма мæргъти
хæдзæртти карточкитæ, цæмæй сæмæ æркæсонцæ æма
син сæ нæмттæ зæгъонцæ.
Сабийтæмæ бавдесун Лулли къохдарæн. Дууæ тæлий уотæ
федаргонд æнцæ æма си алкедæр хебæраги зелуй. Сæ еу
иннемæй устурдæр æй. Тæлити къелтæбæл гъæугæ хузтæ
федаргонд. Фиццаг къохдарæн (тæли): адæймаг, цæрæгой
æма мæргъти аллихузон хæдзæрттæ. Дугкаг къохдарæн:
адæн, цæрæгойтæ, мæргътæ, кæсæлгитæ.
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Ихæслæвæрд: хæдзарæ æ цæрæги хæццæ баеу кæнун.
Æркæсун хæдзарæ æма цæрæги æнæнгъæлæгон вариантмæ:
куд цæрдзæй, хуарз æви лæгъуз.
С./Гъ. «Æрæмбурд кæнæ хузæ»
Гъ. Изæрæй хор æхе баримахста, æма бабæй бийнонтæ
æгасæй дæр æрæмбурд унцæ хæдзарæмæ. Цæмæй базонæн,
бийнонтæ изæрæй цитæ фæккосунцæ, уой туххæй нæ хузæ
æрæмбурд кæнун гъæуй.
Сабийтæ æнкъæйттæй косунцæ.
Сувæллæнттæ, ке куд фæндуй, уотæ дзорунцæ, ци
архайунцæ баба, нана, фидæ, мадæ æма иннетæ. Хæдзари
кадæр цидæр косуй, уой бийнонти хуарзæн кæнуй – мадæ
хуæруйнаг кæнуй æгасемæн дæр, сувæллæнттæ æнхус
кæнунцæ хестæртæн, нана цъиндатæ бийуй сувæллæнттæн
æма у.и.
Гъ. Сувæллæнттæ, рагъуди кæнайтæ, хæдзари ку некебал неци коса, алке дæр æнцад ку бада, мадæ хуæруйнаг
ку нæбал кæна, кæстæртæ хестæртæн ку нæбал анхос
кæнонцæ, уæд ци уодзæнæй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Кутемæй гъæуама базононцæ сувæллæнттæ хестæрти
куститæ кæнун?
С. Хестæртæн æнхус гæнгæй, хестæртæ ци косунцæ, уомæ
лæмбунæг кæсгæ æй, игъосун син гъæуй сæ унафитæмæ.
Гъ. Сумах ба куд æнхус кæнетæ хестæртæн, цæмæй сæмæ
фæккæсетæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Сумах айдагъ æнхус гъæуама ма кæнайтæ хестæртæн,
фал син кадæ æма æгъдау дæдтун дæр зонайтæ.
Нанайæн хъæбæр æхцæуæн уодзæй, сабий имæ телефонæй
ку бадзора æма æй ку бафæрса, куд дæ, æрхун дæбæл
кæнун, зæгъгæ. Сабийти æрхæстæг кæнун гъæуй, цæмæй
сæхуæдтæ фарстатæн дзуæппитæ радтонцæ.
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Гъ. Ескæмæн кадæ кæнун ци æй æма æй куд лæдæретæ?
Хæдзарæмæ хестæр ку æрбацæуй, уæд хе куд дарун гъæуй?
Хестæртæ кæрæдзей хæццæ ку дзоронцæ, уæд син сæ дзурд
есун æнгъезуй? Автобусмæ зæронд уосæ кенæ силгоймаг
сувæллони хæццæ ку бацæуа, уæд син бунат дæтгæ æй?
æма у.и.
Ахури байдауæн
Гъ. Цæмæй бийнонтæ лимæн уонцæ, уой туххæн гъæуама
кæрæдзей уарзонцæ, хестæртæн кадæ кæнонцæ, сæ мадæ,
фидæн æнхус кæнонцæ æма у. и.
Сувæллæнтти хæццæ бийнонти медæг еуæй-еу уавæртæ
рагъазун. Сабийтæн рольтæ байуарун.
2-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мæ рæвдауæндонæ»
Нисан: − Арæхсун рæвдауæндони рауæнтæ зонунмæ.
Зонун рæвдауæндони косгути нæмттæ (сæргълæууæги,
дохтури, хуæруйнаггæнæги, хъæпбæлæхснæги, музыкалон разамонæги). Сабийтæмæ бавдесун алфанбулай дуйней зонгæ предметти бастдзийнæдтæ, куд базононцæ
лæдæруйнадæ «фæффулдæр −фæмминкъийдæр».
− Ирæзун кæнун зонунадæ, зæрдæбæлдарунадæ,
гъосдарунадæ.
− Гъонбæл сæ кæнун, хестæртæмæ цæстуарзон
цæстæй кæсун æма син аргъ кæнунбæл. Рæвдауæндони хе
даруни уагæвæрдтитæ æнхæст кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: 5−6 хузи рæвдауæндони царди уавæрти
серитæй гъазт «Ци æй хуарз æма ци æй лæгъуз»-æн.
Рæвдауæндони уæтти хузиститæ æма косгути дзаумæутти
карточкитæ. Гъонбæлгæнæг æма сабийти хузиститæ сутки
алли афæнтти рæстæги.
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Иуарунмæ: цийфæнди геометрион фигурити фæлуст.
Рагагъонмæ куст. Рæвдауæндони медæгæ æрзелун æма
уотемæй сувæллæнтти базонгæ кæнун æгас косгути хæццæ
дæр.
Ахури цуд
Гъ. Равдесайтæ уе ’нгулдзитæ.
Аци ’нгулдзи хуссун фæндуй,
А – хуссæнмæ багæпп кæнуй, Сувæллæнттæ кезугай тасун кæнунцæ
Аци ’нгулдзæ æрцъундæ ’й,
се ’нгулдзитæ.
А ба – хъал æй æ фунтæй.
Истун афонæ ’й нура,
Рагæпп кæнетæ : «Ура!»
Гъ. Рæвдауæндонæ уарзетæ? Цæмæн хуннуй рæвдауæндонæ
сувæллæнтти?
С. Уомæн, æма ами сувæллæнттæ фæуунцæ.
Гъ. Ци фæккосунцæ сувæллæнттæ рæвдауæндони?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Æма кæд рæвдауæндонæ сувæллæнтти æй, уæд си
сæйрагдæр ка æй?
С. Сувæллæнттæ.
Гъ. Сувæллæнттæ сæйрагдæр æнцæ, сумах айтæ
рæвдауæндони фусунтæ æма ’й гъæуама гъæуай кæнайтæ.
Зæгъайтæ, куд?
С. Не ’нгъезуй: фæрстæ цъумур кæнун, дзатмай тъæбæртт
кæнун, фудуаг миутæ кæнун.
Сабийтæмæ бавдесун гъонбæлгæнæг æма сабийти
хузиститæ сутки алли афæнтти рæстæги.
Гъ. Хузистити ке хузтæ ес? Аци дæсниадæ куд хуннуй?
Гъонбæлгæнæг ци косуй?
Сабийти дзуæппитæ. Алли архайди загъди фæсте дæр
сабий стъолбæл ести хумæтæги бæрæггæнæн æрæвæруй,
зæгъæн, зилдæг. Сæйрагдæр æй фæстагмæ син сæ нимæдзæ
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банимади фæсте искæнун хатдзæг: гъонбæлгæнæг ци берæ
гъуддæгтæ кæнуй.
Гъ. Сабийтæ, гъонбæлгæнæгæй уæлдай ма уæ хæццæ ка
фæгъгъазуй, æндегæй ке хæццæ фæууотæ æма у.и.
Рæвдауæндонæ æма хæдзарæй ци игъауги ес, уой бавдесун.
Хæдзари сабий еунæгæй фæууй, рæвдауæндони ба берæ
сабийтæ. Уоми хуарзæй ци ес, лæгъузæй ба? Æнгъезуй
дзорун, гъонбæлгæнæг еунæг æй, сабийтæ ба – берæ. Æма
иннердæмæ ку уа, уæдта: сабий еунæг гъонбæлгæнгутæ ба –
берæ. Уотæ кæми фæууй?
Гъ. Уæ къуари уат ба уин ка феснайуй, фехснуй пъол,
тæбæгътæ æма æнд.?
С. Гъонбæлгæнæги анхосгæнæг няня (æ ном ин зæгъун).
Гъ. Гъæйдæ, банимайæн няня (рæвдауæг) цитæ фæккосуй,
уони.
Сабийтæ няни куститæ нимади бæрæггæнæнтæ стъолбæл
æвæрунцæ, зæгъæн, цийфæнди геометрион фигуритæ дæр.
Гъ. Æркæсайтæ, няня еунæг æй, æ куститæ ба ...
С. Берæ.
Гъонбæлгæнæг домуй цæмæй иссеронцæ къуари уати
берæ цитæ ес, зæгъæн, берæ тæбæгътæ, берæ хуссæнтæ.
Æрдзубанди кæнун, зæгъæн, къостæ æма тæбæгътæ таси
хузæн устуртæ куд уонцæ, кенæ фийсæрфæн къохмæрзæн
гъæццоли асæ ку уа, кенæ ба – иннердæмæ.
Гъ. Куд уидæ уæ къуари уати уавæр, уæ фæсте ку неке
æфснаидæ, уæд?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Цæмæй уæ бон æй гъонбæлгæнæги æнхусгæнæги къох
фæррæуæгдæр кæнун?
С. Нæ бон æй гъазæнтæ рамбурд кæнун, къелатæ сæ
бунæтти райвæрун, фингæбæл раст бадун æма арæхсгай
хуæрун…
Гъазт «Ци æй хуарз æма ци æй лæгъуз»
Рæвдауæндони царди уавæрти серитæй цалдæр хузисти
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æрæвæрун æма радзубанди кæнун − ци æй хуарз, ци ба
лæгъуз.
Гъ. Сабийтæ, ци дзæбæх айтæ! Сумах æцæг æнхусгæнгутæ
айтæ хестæртæн. Хестæртæн (нянян) ку анхос кæнайтæ,
уæд син берæ куст нæ уодзæй.
Сувæллæнтти уат æнæфснайд ку уа, уæд сæхуæдтæ
архайдзæнæнцæ – сæ гъазæнтæ æма къелатæ сæ бунæтти
райвæрдзæнæнцæ.
С./Гъ. «Хай æма æнæгъæнæ»
Гъ. Нæ рæвдауæндони ес уæхæн хестæртæ, æма, цæмæй
ами уæ зæрдæмæ цæуа,уой туххæн уин алцидæр ка кæнуй.
Сумах æрзилдайтæ рæвдауæндони æма еци дзæбæх
хестæрти хæццæ базонгæ айтæ. Нур ба хузистити иссеретæ,
рæвдауæндони ци уæттæ ес, уони.
Горцъебæл хузиститæ (дохтури кабинет, къæбец, хъæппæлæхснæн æма у.и.). Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Косæндзаумæуттæ æма предметти карточкитæ кæми
фæуунцæ, еци уæттæбæл сæ байуаретæ.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Кæми униау ма ес уæхæн предметтæ? Куд си пайда
кæнунцæ?
Гъонбæлгæнæг сабийти хæццæ дзорунцæ предметти
туххæй уæдта си куд пайда кæнунцæ.
Гъ. Сæ асæ æндæр ку адтайдæ, уæд ци адтайдæ?
Зæгъæн, хуæруйнаггæнæг минкъий аги æгас рæвдауæндони
сабийтæн хуæруйнаг искæндзæй?
С. Нæгъ.
Гъ. Æма уæд ци гæнгæ æй?
Сабийтæ сæ варианттæ дзорунцæ.
Гъ. Етæ æгасæйдæр æнцæ не ’мбæлттæ. Ку нæбæл
рамбæлонцæ дзатмабæл кенæ ба нæ уатмæ ку æрбацæуонцæ,
уæд син ци зæгъдзинан?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
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Гъазт «Кæми адтан, уой нæ зæгъдзинан, фал ци кустан,
уой ба равдесдзинан»
Сабийтæ кезугай рæвдауæндони косгути фæнзунцæ,
иннетæ ба гъæуама базононцæ, ке, уæдта ци хуннуй, уой.
Гъ. Сабийтæ, хъæбæр хуарз! Нур ба уæхуæдтæ зонетæ, нæ
рæвдауæндони ка æма ци косуй, уой. Косгæ ба кæнунцæ
сумахæн, цæмæй уин хуарз æма æхцæуæн уа ами.
Ахури байдауæн
Гъ. Бийнонтæ кæрæдземæ цæхæн цæстæнгас гъæуама
даронцæ?
С. Бийнонти медæгæ гъæуама æгасæй дæр кæрæдзей
уарзонцæ, нимайонцæ, кæрæдземæн æнхус кæнонцæ.
Гъ. Рæвдауæндонæмæ ба цæхæн цæстæнгас дарун гъæуй?
С. Рæвдауæндонæ дæр мах хæдзарæ æй, æма гъæуама еу
бийнонти хузæн кæрæдзей уарзæн. Рæвдауæндонæ гъæуай
кæнун гъæуй, цъумур кæнгæ си нæй.
З-аг ахури усмæ
Еумайаг темæ: «Фæззæг»
Æмбурдгæнæн темæ: Фæззæги минеугутæ
Нисан: − Сувæллæнтти ахур кæнун фæззæги минеугутæ
дзорунбæл. Фæззæги туххæй бацеу-бацеутæн дзуæппитæ
базонун. Ниффедар кæнун æрдзи медæгæ æмхузон
хуарæнти хузтæ еруни арæхстдзийнадæ.
− Ирæзун кæнун сорæтуинунадон гъуди,
имисунадæ, базонунадон архайд æма дзоруни уагæ.
− Гъонбæл сæмæ кæнун æрдзæмæ ауодгæ
цæстæнгас дарунадæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: магнитофонбæл финст нидæн мелоди.
Фæззигон пейзаж æвдесæг хузтæ.
Иуарунмæ: фæззæг æвдесæг хузтæ (4-гай дехтæ кондæй).
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Горцъебæл лæуунцæ анзи афæнтти хузтæ. Гъонбæлгæнæг
æмдзæвги рæнгъитæ бакæсуй æма радтуй фарста.
Сабийтæ дзуапп радтунцæ æма амонæн фæйнæгбæл хузæ
æрæвæрунцæ.
Ахури цуд
Гъ. Сувæллæнттæ, байгъосайтæ Скъодтати Эльбруси
æмдзæвгитæ æма тæлмæцтæмæ:
Сифтæрхауд, сифтæрхауд!
Сæ думгæмæ зилд – аргъау!
Сугъзæринхуз, сурх, сæнтбор, –
Ци дзæбæх сифæ’й, ци сор!
Анзæн æ кæци афонæбæл дзурд цæуй?
Цæмæн уæмæ уотæ кæсуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мæргътæ хонсармæ тæхунцæ,
Хъазтæ, хъурройтæ æнгон.
Арвæй фæстаг бал зæгъунцæ
Зæнхæн базуртæй «хуæрзбон!..»
Анзæн æ кæци афонæбæл дзурд цæуй?
Куд æй базудтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Арв сау мегъæ рæхæссуй,
Хор не ’рттевуй нур,
Листæг сæлфунæг хæссуй,
Думгæйфаст – будур!…
Анзæн æ кæци афонæбæл дзурдæуй?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Аци хузтæмæ еудзийнæдтæй ци ес? Цæмæй æмхузон
æнцæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
С. Еугур хузти дæр фæззæги хузæ конд æй?
Гъ. Зæгъæн, фæззæги хузæ искæнун уæ фæндуй, уæд
циуавæр хуарæнтæ райсдзинайтæ?
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С. Бор хуарæнтæ.
Гъ. Бор ма ци фæууй фæззæги?
С. Фæззигон сифтæ, лимон, фиунасæ æма æнд.
Гъ. Уæд сурх ба ци фæууй?
С. Фæткъу, помидор æма æнд.
Гъ. Кæрдæгхуз ба ци фæууй?
С. Кæрдæг, нæзи бæласæ.
С/гъазт «Бавдесæ фæззигон хузæ»
Игъусуй нидæн музыкæ
Сабийтæ тексти дзурдтæмæ гæсгæ æзмæлдтитæ кæнун-цæ.
Гъ. Гæйдæ, кафт æргъуди кæнæн, кæци æвдессæй, фæззæг
куд ралæудтæй: мæргътæ фæттахтæнцæ, деденгутæ сæхе
баримахстонцæ. Ке уи ци фæндуй? Ехæн ке дæ, уой куд
бавдессæнæ? Дæхе дунгæй ке гъæуай кæнис, уой ба куд
бавдессæнæ? Бавдесай, думгæ куд æнæуагæ фæддумуй.
Къæвдай æртæхтæ хаунцæ. Æртæхтæ ба уи катæ уодзæй?
Нур ба уæ еугурæй еумæ, уотемæй бавдесетæ фæззæги
хузæ.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Фæззæг фæууй æнкъард, къæвдагун уæдта ма фæууй
хоргун, сугъзæрийнæ, рæвдаугæ. Куд гъуди кæнетæ,
циуавæр фæззæг бавдистайтæ?
С. Къæвдагун, æнкъард.
Гъ. Æма еумæ цæрунцæ сугъзæрийнæ æма æнкъард
фæззæгутæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй фарстатæн
дзуæппитæ радтонцæ.
Гъ. Æртæхтæ баеу æнцæ æма си рауадæй ...
С. Хъум.
Гъ. Тулфитæ баеу æнцæ æма си рауадæй ...
С. Мегъæ.
Гъ. Деденгутæ баеу æнцæ æма си рауадæй ...
С. Букет.
Сабийтæ зилдæй æрлæуунцæ.
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С./Гъ. «Фæззигон дзурдтæ»
Сабийтæ кæрæдземæ кезугай тæгæр бæласи сифæ дæтгæй,
фæззигон дзурд фæззæгъунцæ.
С\гъазт: «Æрæмбурд кæнæ хузæ
Сувæллæнттæ горцъебæл æмбурд кæнунцæ фæззæг
æвдесæг хæйттæгонд хузтæ(4 хаййи гонд).
Зæгъæн: фæззигон бор сифæ, зокъо, фæззигон деденæг æма
æнд. Ци æнцæ, уой сувæллæнттæ зæгъунцæ.
Ахури байдауæн
Сувæллæнтти гъазт «Сугъзæрийнæ колдуæрттæ».
Сугъзæрийнæ колдуæрттæ уодзæнæнцæ дуар, кенæ ба дууæ
къелай æмвæрстæ æвæрдæй.
Гъ. Сугъзæрийнæ колдуæрттæбæл рацæудзæнæй е,
фарстайæн раст дзуапп ка радта.
Циуавæр хузæ ес фæззæгæн?
Цихузæн æнцæ бæлæстæ фæззæги?
Ци æй сифæгъзæлд?
Мæргътæ гъар бæстæмæ кæд фæттæхунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
4-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ «Фæззæг»
Нисан: – Исбæлвурд кæнун гъæди нисанеуæг адæймаги
царди; базонгæ сæ кæнун гагарæзæ, гуделтæ æма гъæди
бæлæсти нæмтти хæццæ; Ниффедар кæнун зонундзийнæдтæ
рæзæ æма халсарти туххæй уæдта – кæми ирæзунцæ.
– Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунади бундор,
гъосдарунадæ æма зæрдæбæлдард. Парахатдæр кæнун зонунадон арæхстдзийнадæ, дзурди уаги ирæзт.
– Æрдзæбæл куд ауодонцæ æма куд ирæза сæ алфанбулай дуйней эстетикон æнкъарунадæ, уотæ сæ гъонбæл
кæнун.
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Рагагъонмæ куст. Гъæунги бæлæстæн сæ сифти формæмæ
лæмбунæг æркæсун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: магнитофони лентъæбæл нидæн музыкæ
финст, аллихузон бæлæсти хузтæ, сæ сифтæ, рæзæ æма
гагатæ. Бæласи хузтæ сæрди, фæззæги, зумæги. Фæткъу
бæласи хузæ анзи алли афæнтти конд. Фæззигон горæт æма
хуæнхти хузтæ.
Иуарунмæ: ходтæ кенæ халсартæ, рæзæ æма гагарæзи
хузтæ (сабийти бæрцæмæ гæсгæ).
Ахури цуд
Игъусуй нидæн музыкæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ рагъазæн.
Сувæллæнттæ
Мæ цæсгон хуайуй карз дунгæ,
æзмæлунцæ
Æртасуй бали æ бунмæ.
тексти дзурдтæУнгæг дунгæ, мабал уасæ.
мæ гæсгæ.
Раст ислæууæ, тарст бæласæ.
Гъ. Берæ бæлæстæ кæми фæууй?
С. Парки, гъæди …
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй фæззигон горæт æма
хуæнхти хузтæ.
Гъ. Куд уæмæ кæсуй, адæм цæмæн фæццæунцæ гъæдæмæ,
хуæнхтæмæ, кенæ ба цæмæн уарзунцæ уолæфæн бон парки хе ерхæфсун? Æвæдзи хестæртæй арæх игъосетæ:
«Ами бунтон æндæр уæлдæф ес.» Цума циуавæр æндæр
уæлдæфи туххæй фæдздзорунцæ? Гъæйдæ, байзонæн. Куд
гъуди кæнетæ, бæласæ уодæгас æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Бакæсæн «алæмæти телевизормæ». Анзи дæргъци
бæласæ куд раййевуй æ дарæс? Ци хузæ райсуй бæласæ
фæззæги? Иссеретæ гъæугæ хузæ æма æй ниввæретæ
экрани бæрæгастæу. Сæрди ба цихузæн адтæй бæласæ?
Иссеретæ уæхæн хузæ дæр. Зумæги ба?
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Гъ. Сабийтæ, нур бафеппайдтайтæ, бæласæ æ хузæ куд
æййевуй, уой. Гъенур уæ бон зæгъун æй; бæласæ цæргæ
кæнуй, уодæгас æй. Уомæ гæсгæ бæласи къалеутæ сæттун
нæ гъæуй, æрдзæ гъæуай гæнгæ æй.
Гъ. Мах куд, уотæ бæласæ дæр уолæфуй, хуæруй æма
ирæзуй. Бæласæ дæдтуй – «уодæгас уæлдæф», уомæй ба
еугур адæн æма цæрæгойтæ уолæфунцæ. Æма уæд кислород кæми фулдæр е, горæти æви гъæуи? Цæмæн?
Сабийти дзуæппитæ. Амонæн стъолбæл – «алæмæти телевизор» – системон оператор (кæсæ 1 уæлæнхасæнмæ).
С/гъазт «Иссерæ æма ин æ ном зæгъæ»
Стъолбæл бæлæсти хузтæ æвæрд, горцъебæл ба – сифти.
Сифти хузти бæсти æнгъезуй бæласæй тунд сифтæй пайда кæнун.
Гъ. Гъæди ирæзуй аллихузон бæлæстæ. Гъæйдæ, æрсæмæ
кæсæн, циуавæртæ æнцæ.
Сабийтæ бæлæсти хузтæй равзарунцæ толдзæ, тæгæр,
бæрзæ.
Гъ. Исистадæй думгæ. Æрæгъзалдта бæлæсти сифтæ.
Базонайтæ, сифæ кæци бæласæй æй?
Сабийтæ сифæмæ гæсгæ базонунцæ бæласæ æма ин
зæгъунцæ æ ном.
Гъ. Гъæди ма бæлæстæй уæлдай ци ирæзуй ?
С. Гъæддаг гагатæ (дзæдурæ, нинæгъ, лискъæф), гуделтæ,
гуркъотæ.
Гъ. Уони берæ ка уарзуй?
С. Адæм æма цæрæгойтæ.
С/гъазт «Æртиккаг уæлдай æй»
Муркъæ, саунæмуг, фæткъу,
Бор гуделтæ, уорс гуделтæ, кæрдту,
Тæкъузгæ, нинæгъ, цилауи.
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Гъ. Еу хатт ма зæгъайтæ, уæлдай си кæцитæ æнцæ? Уæдта
цæмæн?
С. Фæткъу, кæрдту, цилауи – етæ рæзæ æнцæ.
Гъ. Рæзæ кæми зайуй?
С. Бæлæстæбæл. Рæзбуни.
Гъ. Еци бæлæстæ куд хунунцæ?
Сабийти дзуæппитæ (фæткъу бæласæбæл зайуй фæткъутæ æма у. ид.)
Гъ. Сабийтæ, бакæсæн нæ «алæмæти телевизормæ». Е
нин бавдессæй, рæзæ бæлæстæ сæ дарæс куд феййевунцæ,
мæнæ зæгъæн, фæткъу бæласæ.
Сабийтæ сæхуæдтæ райвæрунцæ анзи алли афæнтти конд
фæткъубæласи хузтæ. Уотемæй, еума хатт, сабийтæй
байруагæс уй, бæласæ уодæгас æрдзи хай ке æй, е.
Гъ. Ци æрцæттæ гæнæн ес рæзæй?
С. Компоттæ, рæзидæнттæ (соктæ).
Гъ. Дзæхæрадони татхати ба ци зайуй?
С. Халсартæ.
Гъ. Халсартæй ци исцæттæ кæнун æнгъезуй?
С. Салаттæ, тæвдицумд, борс, халсаридæнттæ.
П с/ гъазт «Исфицæн рæфтад»
Игъусуй музыкæ. Сувæллæнттæй алкедæр райсуй ходæ,
кенæ ба – хузæ (рæзæ, халсар, гага), уонæй ести. Горцъебæл
æвæрд дууæ тæлий, сæ еуеми – борси тæбæгъи хузæ, иннеми – компоти агувзæ. Музыкæ ку æргъос уа, уæд гъæуама
сувæллæнттæ æрлæууонцæ, ци хузтæ сæмæ ес, уонæмæ
гæсгæ гъæугæ тæлий рази.
Ахури байдауæн
Гъ. Мæнæ ци берæ базудтан бæлæстæ æма рæзи туххæй.
Гъенур æй зондзинайтæ, бæлæстæн дæр уодтæ ке ес.
Етæ нин дæдтунцæ кислород, кæдзос кæнунцæ уæлдæф.
Гъæуай кæнун гъæуй нæ райгурæн æрдзæ, бæлæстæмæ базелун, уæд уæлдæф дæр кæдзосдæр уодзæнæй, уæдта рæзæ
бæлæсти тиллæг дæр – гъæздугдæр.
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5-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг»
Темæ: «Мæргътæ æма гъæддаг цæрæгойтæ фæззæги»
Нисан: – Сабийти бæлвурддæр базонгæ кæнун мæргъти
фæззигон царди хæццæ. Цæмæн фæттæхунцæ гъар
бæстæмæ, ами си циуавæр мæргътæ байзайуй? Зæрдæбæл
æрлæуун кæнун, гъæддаг цæрæгойтæ сæхе зумæгмæ куд
фæццæттæ кæнунцæ. Темæмæ гæсгæ бацеу-бацеутæ байамонун. Балæдæрун кæнун уодæгас æма æнæуод æрдзи
дуйней модель. Сабийтæн раргом кæнун зонгæ объекттæ
æма алфанбулай дуйней бастдзийнæдтæ, æндæр хузи сæмæ
кæсгæй.
– Логикон гъудикæнунадæ, гъосдарунадæ, координаци, имисунадæ æма кæдзос дзоруни бундори ирæзтбæл
идарддæр косун.
– Гъонбæл сæмæ кæнун мæргътæ æма цæрæгойтæбæл
ауодун æма зелунадæ. Сабийти ахур кæнун еумæйаг куст
æма кæрæдземæн анхос кæнунбæл.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: гъæддаг цæрæгойтæ, гоцгæнагæ æма
ами ка байзайуй зумæг, еци мæргъти хузтæ. Устур тумбул
цуппар хузгин хуарæнемæй хурст гæгъæди (Д=1м). Магнитофони финст музыкæ. Гъæдæ æма гъæугкаг хæдзари
тургъи хузтæ.
Иуарунмæ: гъæддаг æма хæдзайрон цæрæгойтæ æма
мæргъти хузтæ 3–4 æмбестæбæл лухтæгондæй.
Ахури цуд
А-æнгулдзæ – сог рафаста,
Æнгулдзитæ, кæстæрæй
А-зокъотæ гъæдæй хаста,
райдайгæй, кезугай тасун
А-æнгулдзæ сæ рахснадта,
кæнун.
А сæ фунхæй æривардта,
А ба уони цæттæй хуардта,
Уомæ гæсгæ, уотæ нард æй.
Скъодтати Эльбруси тæлмац
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С./Гъ. «Ка кæми цæруй»
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ рагъазæн.
Горцъебæл гъæддаг æма хæдзайрон цæрæгойтæ æма
мæргъти, уæдта гъæугкаг хæдзари тургъæ æма гъæди
хузтæ. Сабийтæ хузтæ райсунцæ, сæ нæмттæ син
фæззæгъунцæ æма сæ тургъæ кенæ гъæди хузти æвæрунцæ.
Гъ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, хæдзайрон фонс æма
мæргътæ сæхе зумæгмæ фæццæттæ кæнунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Адæймаг цæмæ зелуй хæдзайрон фонс æма мæргътæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæддаг цæрæгойтæ сæхе зумæгмæ куд фæцæттæ
кæнунцæ? Адæймаг сæбæл фæййауодуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, еугур мæргътæ дæр ами фæззумæгеуат кæнунцæ?
С. Беретæ си гъар бæстæмæ фæттæхунцæ.
Гъ. Цæмæ фæттæхунцæ?
С. Рæстæг æрбауазал уй. Ци бахуæронцæ, е син нæбал
фæууй: хъæбузатæ, золкъитæ æма биндзитæ.
Гъ. Раст зæгъетæ, мæргътæ фæттæхунцæ, гъар кæми
æй, уордæмæ. Фиццаг фæттæхунцæ зæрбатгутæ æма
къинатæ. Уой фæсте ба – цъахтæ, бабузтæ, хъурройтæ, етæ
еугурæйдæр æнцæ гоцгæнагæ. Куд гъуди кæнетæ? Уотæ сæ
цæмæ хонунцæ?
Сабийти дзуæппитæ. Дзубанди гæнгæй, цалдæр гоцгæнагæ
маргъей хузтæ дæлгонмæ æрхатун гъæуй.
Гъ. Гъар бæстæмæ тæхгæй, берæ мæргътæ ниммæлунцæ.
Айдагъдæр сæ хуæрзхастдæр æма хъаурæгиндæртæ
бафæразунцæ кæронмæ тæхун. Гъеууомæ гæсгæ син
не’нгъезуй сæ астъæнттæ ихалун æма сæ цъеуæхсæнæй
æхсун. Цъеутæ рæсугъд ке зарунцæ, знаггадæ æма незтæ
хæссæг биндзити ба ке цæгъдунцæ, уой туххæй сæ уарзун
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гъæуй. Мæнæ аци мæргътæ ба нæ фæттахтæнцæ, ами байзадæнцæ зумæгуати. Ами цæмæ байзадæнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Аци мæргъти бон æй зумæг ами цæрун, фæххуæрунцæ
гагарæзæ æма дзоли къæбæртæ. Мах син гъæуама аразæн
хуæрæндони тæгæнатæ æма син хуаруйнаг дæдтæн. Куд
гъуди кæнтæ? Ами зумæгеуат кæнунмæ ци цъеутæ байзайуй, етæ циуавæртæ æнцæ, æма сæ куд исхонун æнгъезуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъазт «Тæхуй, нæ тæхуй»
Гъонбæлгæнæг кезугай нимайуй тæхагæ æма æнæтæхагæ
предметтæ. Тæхаги номи загъди фæсте, сабийтæ
се’уæнгтæ телунцæ, цума тæхгæ кæнунцæ, уотæ. Тæхгæ ка
нæ кæнуй, уой номи загъди фæсте ба, сабийтæ æрбадунцæ
æма нæбал фезмæлунцæ.
Гъ. Базонайтæ бацеу-бацеу.
Æй зумæгмæ æнхæст цæттæ.
Æ уогæнтæ – кæртæ-кæртæ.
Къæрццæй сæтдзæй цæттæ ’хсæртæ.
Къибирти Амурхани тæлмац
С. Æхсæрсæттæг.
Бавдесун гъæуй æхсæрсæттæги анзи алли афæнтти ист
(конд) хузæ.
Гъ. Айæ æхсæрсæттæг æй, фал морахуз нæбал æй. Æ
кæрцæ циуавæр хузæ райста, æма цæмæн?
С. Кæрцæ фæгъардæр æй. Æ хузæ ба æй фунукхуз, цæмæй
зумæг бæлæсти хузæн уа æма бæрæг ма дара.
Гъ. Уотæ æхе гъæуай кæнуй сирдтæй. Хуæргæ ба ци
кæндзæй зумæги?
Сабийти дзуæппитæ
Гъ. Куд гъуди кæнтæ, æхсæрсæттæг зумæгмæ æ хæдзарæ
барæвдзитæ кæнуй, гъардæри туххæй? Цæмæйти æй
исгъардæр кæнуй?
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С. Фæсалæй, сор сифтæй.
Гъ. Зумæги æ гъар хæдзари æхе баримæхсуй, æхе
æрбатумбул кæнуй, æ хæмпос кæдзелæй ба æ къембуртæ
бамбæрзуй. Æхсæрсæттæги ба цума нихтæ цæмæн
гъæунцæ?
С. Бæласи еу къалеуæй иннемæ гæпп гæнгæй, æ нихтæй
райахæссуй къалеу.
Гъ. Равдесайтæ, æхсæрсæттæг куд фæггæппитæ кæнуй
къалеутæбæл, куд фæххуссуй æ зуймон бунати.
Сабийтæ фæнзунцæ æхсæрсæттæги æзмæлдтитæ.
Гъ. Гъæйдæ, нур ба бакæсæн, иннæ цæрæгойтæ сæхе
зумæгмæ куд фæццæттæ кæнунцæ.
Бацеу-бацеу
Назуй буни, кæсай,
Содзинттæйдзаг къæсса.
С. Узун.
Хузæ æрæвæрунцæ.
Гъ. Уартæ узун фæлледзуй, æ синдзитæбæл сор сифтæ.
Рагъуди кæнайтæ, цæмæн æй гъæунцæ сифтæ?
Сабийтæ, цæмæй зæгъонцæ, узун сор сифти буни
фæххуссуй, æма’й уомæн гъæунцæ, уобæл байархайун
гъæуй.
Гъ. Бавдесайтæ, узун æхе сифтæбæл куд батолуй æма сæ æ
содзинттæбæл куд бакæнуй.
Сабийтæ узуни фæнзунцæ, сæ сунтæбæл ратол-батол
гæнгæй.
Гъ. Хуæргæ ба ци кæндзæнæй зумæги? Нæдæр гагарæзæ,
нæдæр гуделтæ, нæдæр хъæбузатæ ку нæ фæууй.
С. Узун зумæг хусгæ фæккæнуй.
Гъ. Æма ма гъæддаг цæрæгойтæй катæ фæффунæй кæнуй
зумæги?
С. Арс.
Гъ. Кæми фæхуссуй?
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С. Лæгæти, пихситæ æма сор сифти буни.
Гъ. Мæнæ ма еу гъæддаг цæрæгой, байзонайтæ æма цæхæн
æй, уой бавдесайтæ.
Бацеу-бацеу
Цъæхрагъ, дæндаггин,
Хуæрдæй гъæуаггин.
Уарзуй фуси фид,
Уарзуй уæси фид.
С. Берæгъ.
Сабийтæ берæгъи фæнзунцæ.
Гъ. Ка ма цæруй гъæди, базонайтæ.
Бацеу-бацеу
Зумæги – уорс,
Тæрсой, къæрцгъос.
Сæрди ба – цъæх,
Кæсуй сæццæ.
		
Къибирти Амурхани тæлмац
С. Тæрхъос.
Гъ. Тæрхъос идардмæ гæпп кæнуй. Гæппитæ цæмæ
фæккæнуй, ледзгæ ба цæмæннæ фæккæнуй?
С. Æ фæстаг къæхтæ раззæгтæй даргъдæр ке æнцæ, уомæ
гæсгæ.
Гъ. Рафæнзайтæ, куд фæггæпп кæнуй тæрхъос. Раззаг цубур къæхти хæццæ ин æнцон ледзæн æй?
Сабийтæ тæрхъоси гæппитæ æма лигъд фæнзунцæ.
Гъ. Кæмæй фæлледзуй тæрхъос?
С. Робасæй, берæгъæй.
Гъ. Равдесайтæ, робас куд фæццæуй. Сабургай, гъузгæгъузгæ фæццæууй.
Сабийтæ фæнзунцæ робаси.
Гъ. Ци берæ цæрæгойтæ цæруй гъæди.
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Гъонбæлгæнæг еу хæдзайрон æма еу гъæддаг цæрæгойти
хузтæ райсуй.
Гъ. Гъæйдæ, рабарæн куй æма берæгъи. Еумæйагæй сæмæ
цитæ ес, хецæн ба цæмæйти кæнунцæ? Алцæбæл лæмбунæг
æрдзорун æма сæ системон оператори бакæнун.
гъæунги,
хæдзари
куй
гъун, къæдзелæ, цуппар
дзæмбуй, æнсуртæ

гъæди
зоопарки
берæгъ
гъун, къæдзелæ, цуппар
дзæмбуй, æнсуртæ

Гъ. Берæгъ айдагъдæр гъæди цæмæ цæруй, куй ба –
адæймаги рази?
Сабийти дзуæппитæ.
С. /Гъазт
Гъ. Бавдесайтæ мæтъæл тæрхъоси, гъудити ка ранигъулдæй,
уæхæн арси, фудгин робаси, стонг берæгъи æма у.и.
С./Гъ. «Фантастикон цæрæгой»
Гъонбæлгæнæг æмбестæбæл лухтæгонд цæрæгойтæ
æма мæргъти хузтæ (æдеугур 3–4) исхæлæмулæ кæнуй.
Дæлгоммæй си дууæ райсуй. Рахатуй фæйнæ цæрæгоййей
хæйттæ æма сæ баеу кæнуй.
Гъ. Циуавæр цæрæгой рауадæй? Кæми цæрдзæнæй? Куд
æй исхондзинан? Цæугæ ба куд кæндзæнæй? Хуæргæ ци
кæндзæй?
Алли варианттæмæ гæсгæ ин раргон кæнун æ генетикон
æма функционалон рахаститæ.
Ахури байдауæн
Гъонбæлгæнæг æвдесуй дуйней модель. сабийтæй ба коруй, цæмæй, цæрæгойти (сæ хузтæ) модельмæ гæсгæ, ци
бунæттæ ахæссунцæ, уонæнти æвæронцæ.
6-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мæ бæсти хай»
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Нисан: – Идарддæр сабийти зонгæ кæнун нæ сахар (горæт)
æма республики хæццæ. Зонгæ рауæнтæ хузтæмæ гæсгæ
ерун æма сæбæл дзорун ахур кæнун. Бæсти хаййи æрдзи
хæццæ базонгæ ун: хуæнхтæ, дæнттæ, гъæдтæ. Еуæй-еу дигорон адæмон гъæзтитæ зонун.
– Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунади бундор,
гъосдарунадæ, зæрдæбæлдарунадæ æма кæдзос дзорунадæ.
– Бæсти хаййи рæсугъддзийнади æнкъарæнтæ син
уарзун кæнун. Хестæрти кустæн агкаг аргъ куд кæнонцæ,
нæ горæти (сахари) гъæунгти кæдзосдзийнадæбæл куд
мæтæ кæнонцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: РЦИ-Аланий туруса, горæти (гъæуи) 5–6
рауæней къариститæ, дигорон цæгъдтитæ æма гъазæн
киндзæ Зæринæ.
Ахури цуд
Гъ. Уе ’нгулдзитæ равдесайтæ.
А-æнгулдзи хуссун фæндуй,
А-хуссæнмæ багæпп кæнуй,
А-æнгулдзæ æрцъундæ ’й,
А ба – хъал æй æ фунтæй.
Истун афонæ ’й нура,
Рагæпп кæнетæ – «Ура!»
Скъодтати Эльбруси тæлмац
Игъусуй дигорон цагъди мелоди. Сабийтæмæ иуазæгуати
æрбацудæй гъазæн киндзæ. Сабийтæ æма киндзæ
кæрæдземæн саламтæ равардтонцæ.
Гъ. Киндзи фæндуй берæ нæуæг дессæгтæ базонун нæ
бæсти хаййи туххæй.
Сабийтæ киндзæй домунцæ, цæмæй сæмæ иуазæгуати байзайа.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ, фиццаг бал æргъуди кæнæн, нæ
рæвдауæндонæ кæми æй?
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С. Нæ рæвдауæндонæ горæти æй.
Гъ. Нæ горæт ба куд хуннуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нæ республикæ ба куд хуннуй?
С. Нæ республикæ хуннуй Цæгат Иристон-Алани.
Сабийтæ республики ном зæгъунмæ къулумпитæ ку кæнонцæ, уæд сæмæ гъонбæлгæнæг фæррæстми фарстатæ радтуй, зæгъæн:
Гъ. Нур циуавæр, ке мелоди игъусуй?
С. Иристони мелоди.
Уотемæй сабийтæ æргъуди кæндзæнцæ æма зæгъдзæнцæ
республики ном.
Гъ. Нæ республикæ Цæгат Иристон –Аланийæн ес æхе туруса.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй туруса. Сабийтæ имæ кæсунцæ
æма ин æ хуарæнти хузтæ нимайунцæ. Гъонбæлгæнæг
æвдесуй горæти (гъæуи) алли рауæнти хузтæ: парк, хед,
театр.
Гъ. Аци бунæттæ уин зонгæ æнцæ?
Сабийтæ хузтæмæ гæсгæ, æргъуди кæнунцæ сæ маддæлти
хæццæ аци рауæнти ке адтæнцæ, уой. Исбæлвурд кæнунцæ
горæти (гъæуи) ном Дзæуæгигъæу ке æй, уой.
Гъ. Нæ горæт хъæбæр рæсугъд æй. Адæн ба ма си бæлæстæ
æма татхати рæсугъд деденгутæ ниййаразунцæ. Æма сумах дæр гъæуама нæ горæтбæл (гъæубæл) ауодайтæ, ма
сæттайтæ къотæртæ æма бæласи къадотæ, ма цæуайтæ
татхатæбæл æма ма калайтæ бурæнттæ гъæунгти.
Деденгутæ ци сабийтæ тона, уонæн ци зæгъдзинайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Циуавæр горæттæ æма гъæутæ ма зонетæ нæ республики? Кæми цæруй дæ нана? – æма у.и.
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг баеумæ кæнуй дзуæппитæ: нæ республики ес горæттæ: Дигора, Æрæдон,
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Алагир, Беслæн, Мæздæг. Сæйраг горæт ба æй Дзæуæгигъæу,
е æй нæ республики тæккæ устурдæр горæт.
Гъ. Оляй нана цæруй гъæуи, Аланæн ба − хуæнхаг гъæуи.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хуæнхаг гъæу æма гъæууон гъæунги хузтæ.
Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, гъæу горæтæй устурдæр æй
æви минкъийдæр?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, горæт гъæуæй цæмæй хецæн
кæнуй? Гъæуи ес берæуæладзугон хæдзæрттæ? Трамвайтæ
си цæунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уинетæ, цæйбæрцæ гъæутæ æма горæттæ ес нæ бæсти
хаййи. Æруагæс ми кæнуй, нæ иуазæг ци дессæгтæ базудта æма фæууидта, етæ æ зæрдæмæ фæццудæнцæ. Горæти
рауæнтæй уæ зæрдæмæ кæци фулдæр фæццудæй, кæми си
рагъазиайтæ?
Киндзæ æма сабийтæ дзорунцæ, горæти рауæнтæй сæ
зæрдæмæ кæцитæ фæццудæнцæ, уони туххæй.
К. Сабийтæ, мæ зæрдæмæ цæуй рæсугъд рауæнти хæтун,
уæдта ма уарзун гъазун. Гъæйдæ, рагъазæн.
С./Гъ. «Кепена»
Фæндури цагъд исгъæрдæр кæнунцæ. Сувæллæнттæ
гъазунцæ æма дигорон кæфтитæ кæнунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон уæ зæрдæмæ фæццудæй? Нæуæгæй ци
базудтайтæ? Нæ иуазæг ба нæуæгæй ци базудта?
7-аг ахури усмæ

Еумæйаг темæ: «Æз æма мæ бауæр»
Нисан: − Сабийти идарддæр ахур кæнун, адæни сæ
карæмæ гæсгæ, уæдта нæлгоймæгтæ æма силгоймæгтæ
æртасунбæл. Зонгæ кæнун, аллибон кæнгæ куститæ
æма хе кæдзос даруни мадзалтти хæццæ. Цæмæй
сабийтæ балæдæронцæ,æнæнездзийнадæ минкъиййæй
гъæуайгæнгæ æй.
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− Ирæзун кæнун гъудикæнунадæ, кæдзос дзорунадæ,
зонун рабарун æма анализ кæнун.
− Сабийти гъонбæл кæнун, цæмæй ауодонцæ алфанбулай адæнбæл, кæрæдземæн æнхус кæнонцæ, уарзонцæ
физкультурæ æма ’хе кæдзос даруни мадзалттæ (гигиенæ).
Рагагъонмæ куст. Бакæсун гъæуй: «Мойдодыр» К. Чуковскийи, «Замарашка», «Девочка чумазая» А. Барто.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: лæги схемæ æма аллибон хемæ зелуни кустити хузтæ. Киндзæ, дæндæгути пастæ, киндзи хъæпбæлтæ,
дæндæгутæ æма хъæпбæлти щеткитæ, сæрвасæн;
ругцъирæн, туй æма æхснæн машини хузтæ.
Ахури уаг
Гъ. Гъæйдæ, радзорæн æмдзæвгæ «Валери – хапæлери».
Валери имонау æй,
Сæумæй раги нæ фестуй.
Валери дон – маммæ æй,
Æхе кæдзос нæ фехснуй.
Скæнуй хæлаф усхъуммæ,
Æ еу цъинда не ссеруй.
Кæд æй бахста фæскъуммæ,–
Валери – хапæлери.
		
Къибирти Амурхан
Гъ. Абони сумах берæ айтæ уæ къуари. Куд уæмæ дзоргæ
’й, еу загъдæй, уæ еугуремæ?
С. Сувæллæнттæ, сабийтæ, æнбæлттæ…
Гъ. Раст загътайтæ. Æма еугурæй дæр, ке ранимадтайтæ,
уони ба еу загъдæй куд исхонун æнгъезуй?
Сабийтæ, цæмæй адæн зæгъонцæ, уобæл баархайун гъæуй.
Гъ. Раст загътайтæ, сувæллæнттæ дæр æма гъонбæлтæ
дæр, еугурæй дæр мах адæн ан. Адæнмæ ба еумæйагæй цитæ ес, цæмæйти æнгæс æнцæ?
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С. Еугур адæнбæл дæр ес сæртæ, къохтæ æма къæхтæ.
Гъ. Нæ бон æй зæгъун, мæнæ ауæхæнттæ æнцæ?
Лæги схемæ сæмæ æвдист цæуй.
Гъ. Мадта, еугур адæн дæр æмхузæнттæ æнцæ?
С. Нæгъ.
Гъ. Æма цæмæйти хецæн кæнунцæ адæн кæрæдземæй?
С. Еуетæ устуртæ æнцæ, иннетæ ба – минкъийтæ. Ес
кизгуттæ æма биццеутæ, сæ дзигкотæ ба – фæйнæ хузти.
Гъ. Раст айтæ, нæ кæрæдземæй цæмæйти хецæн кæнæн,
етæ æнцæ адæймаги хецæндзийнади бæрæггæнæнтæ.
Æ./С./Гъ. «Сагъæс»
Гъ. Кизгæ ка нæй, етæ мæмæ æрбацæуæнтæ!
Гъонбæлгæнæгмæ гъæуама бацæуонцæ биццеутæ.
Гъ. Нур ба мæмæ, биццеу ка нæй, етæ æрбацæуæнтæ!
Гъонбæлгæнæгмæ кизгуттæ бацæунцæ. Гъазт идарддæр
кæнун æнгъезуй, æндæр хецæндзийнæдти бæрæггæнæнтæй
пайда гæнгæй.
Гъ. Нур ба мæмæ æрбацæуæнтæ, сæ сæртæ фаст кæмæн нæ
’нцæ, етæ. Сабийтæ зæгъунцæ, уæхæнттæ не ’хсæн нæййес.
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй, амонæн стъолбæл
ци предметтæ ес, уонæмæ.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, аци предметтæ еумæ æмбурд цæмæ
æнцæ?
Сабийтæ сæ дзуæппити варианттæ дзорунцæ. Зæгъæн:
киндзи сæр ниффасун гъæуй сæрвасæнæй, дæндæгутæ
нихснун гъæуй, хъæпбæлтæ ниссæрфун гъæуй, цæмæй
рæсугъд, хуæрзарæзт æма æнæнез уæн.
Гъ. Дæндæгутæ цæмæн фехсунцæ. Бонæ цал хатти
æхснæнгæ æнцæ?
Сабийти дзуæппитæ. Уой фæсте гъонбæлгæнæг
сабийтæмæ æвдесуй ругцъирæн, туй æма æхснæн машини
хузтæ.
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Гъ. Куд гъуди кæнетæ, аци предметтæ нæ цæмæн гъæунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хъæпбæлти ку не ’хснай æма ку нæ кæдзос кæнай, уæд
цихузæн уодзæнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Æ./С./Гъ. «Кæдзос кæнæн хъæпбæлтæ»
Сабийтæ хъæпбæлтæ æхснуни æма сæрфуни æзмæлдтитæ
фæнзунцæ, тагъд æма сабур цагъдмæ игъосгæй.
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ искæнунцæ хатдзæг:еугурæйдæр гъæуама сæ хъæпбæлтæбæл ауæрдонцæ æма сæ кæдзос
даронцæ.
Гъ. Ауæрдун айдагъ хъæпбæлтæбæл нæ гъæуй, фал ма
æнæнездзийнадæбæл дæр. Лæгъуз уин кæд фæууй кенæ
уæмæ кæун кæд фæццæуй?
Байархайун гъæуй, цæмæй сабийтæ зæгъонцæ, ести ни ку
фæрессуй, уæд.
Гъ. Уомæ гæсгæ ауодун гъæуй æнæнездзийнадæбæл. Æма
цæмæй æнæнез уай, уой туххæй ци кæнун гъæуй?
С. Физзарядкæ кæнун, кæдзос унбæл архайун æма алли
хуæруйнæгтæ дæр хуæрун.
Æ./С./Гъ.
Сабийтæ аллибон ’хемæ зелуни кустити хузтæ фæд-фæде
æрæвæрунцæ æма се ’уæнгти æзмæлдтитæй фæнзунцæ.
1. Зарядкæ (гъонбæлгæнæги фæндонмæ гæсгæ).
2. Æхснæнгæ (æхснунцæ къохтæ, цæсгон, бæрзæй, сæ
дæндæгутæ). Аци куститæ цæмæн кæнунцæ æма гъæунцæ,
уонæбæл радзубандитæ кæнунцæ.
3. Сехуар. (Сабийтæ се’змæлдтитæй сæхе уотæ дарунцæ,
цума æцæгæйдæр хуæргæ кæнунцæ.)
4. Гъæзтитæ (гъонбæлгæнæги фæндонмæ гæсгæ).
Ахури байдауæн
Мах сумах хæццæ киунуги кастан «Мойдодыр», «Девочка
чумазая».
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Сабийтæ сæ æргъуди кæнунцæ.
Уонæй уæ еске хæццæ балимæн ун фæндуй? Цæмæннæ?
Мах астæу ес уæхæн сувæллæнттæ? Сабийтæ æнæхснад
æма цъумур ку фæуунцæ, е рæсугъд æй? Сæмпæркъе æма
æнарæхстæн куд фенхус кæнун æнгъезуй?
Сабийти дзуæпптæ.
Гъ. Гъæйдæ, кæрæдземæн балæвар кæнæн медбилти бахудт, игъæлдзæгдзинадæ æма зæгъæн: «Уæ еугур дæр
æнæнез уотæ».
8-аг ахури усмæ
Темæ: «Æз æма мæ бауæр»
Нисан: − Балæдæрун кæнун, зæрдæ цæмæн гъæуй уæдта
еугур адæнбæл æма цæрæгойтæбæл зæрдитæ ке ес, уой.
Ци рауæн æй æма цæййасæ æй, уой бавдесун. Зæрди кусти туххæй радзорун. Байамонун лæдæрунадæ – ци æй дуйней модель (уодæгæстæ, æнæуод æрдзæ æма къохæй конд
(арæзт) объекттæ).
− Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунади бундор,
имисунадæ æма кæдзос дзорунадæ.
− Сабийти минкъиййæй гъонбæл кæнун гъæуй,
цæмæй сæ æнæнез ун фæндæуа æма ибæл ауодонцæ,
уарзонцæ физкультурæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: зæрди хузи хæццæ майкæ. Кафти цагъд
(магнитофонбæл финст). Будзæу (клоун) – гъазæн.
Иуарунмæ: гæгъæдий лухгæндтæ лæг æрæмбурд кæнунмæ.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, махмæ иуазæгуати æрбацудæй гъазæн
киндзæ æма æй фæндуй сумах хæццæ е ’уæнгтæ райвазун
(зарядкæ искæнун).
Сабийтæ будзæуæн салам радтунцæ æма еумæ зарядкæ
кæнунцæ.
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Кæми ’нцæ мæ къæхтæ?
Сабийтæ
тексти
Дес æма тæмæс!
дзурдтæмæ
гæсгæ
Мæнæ ’нцæ мæ къæхтæ,
æзмæлдтитæ кæнунКафун сæбæл æз.
цæ.
Кæми ’нцæ мæ къохтæ?
Ходæг ’ма æрдæг!
Мæнæ ’нцæ мæ къохтæ,
Есун сæ цæрдæг.
Скъодтати Эльбруси тæлмац
Гъ. к. Куд хуарз кæнетæ зарядкæ. Мæ бацеу-бацеу ба мин
базондзиайтæ?
С. Гъо.
Б. Цитæ уæбæл ес дугæйттæ?
С. Къохтæ, къæхтæ, цæститæ…
Б. Æма уæбæл еугæйттæ ба цитæ ес?
С. Гурæ, сæр, фий, гъæлæс…
С./Гъ. «Фæнзгитæ»
Гъонбæлгæнæг бауæри хай фæззæгъуй. Сабий фиццаг æ рахес къохæй, уой фæсте ба – галеуæй еци рауæн банбæлуй.
Бауæри хæйтти нæмттæ сæрæй бунмæ, уæдта иннердæмæ.
Зæгъæн: тæрних, гъос, фий, зекъæ, арм, хъæстæ, уæраг.
Иннæ хатт гъазт зиндæр уодзæй. Сабийтæ, загъд бауæри
хайбæл дугай къохтæй банбæлунцæ. Гъонбæлгæнæг бауæри
хæйттæ берæуон нимæдзи дзоруй. Зæгъæн: дзигкотæ,
æрфгутæ, цæститæ, фийтæ, ростæ, усхъитæ, къæхтæ,
къохтæ.
Гъ. Куд бавдесун æнгъезуй фийтæ?
Сабийтæ гъæуама балæдæронцæ æма бавдесонцæ, сæ цори
ка æй, уони фийтæ.
Б. Сумах хуарз зонетæ уæ бауæри конд. Æма, нур ба
бавзаретæ адæймаги фигурæ æрæмбурд кæнун.
Сабийтæ, нидæн цагъдмæ игъосгæй, гæгъæдий лухдзæгтæй
адæймаги фигурæ æмбурд кæнунцæ.
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Б. Сабийтæ, зонетæ нæ гури бон цитæ кæнун æй, уой?
С. Цæун, гъуди кæнун, уолæфун, хуæрун, ниуазун, дзорун.
Б. Хъæбæр хуарз! Фал нæ хурфи бамедæгæй цитæ ес? Æз
дессаги майкæ æрбахастон. Дæхебæл æй ку искæнæй, уæд
базондзæнæ, алли лæгбæл дæр зæрдæ ке ес æма – ци рауæн
æй, уой (реумæ амонуй). Сабийтæ, ке уи фæндуй аци дессаги майкæ искæнун æма базонун æ зæрдæ ци рауæн æй,
уой.
Сабийтæ, кезугай майкæ искæнунцæ.
Б. Сабийтæ, зæрдæ нæ организмæн æ сæйрагдæр хай æй.
Уæ къохтæ истумбул кæнайтæ, гъе уæ зæрдитæ уой æстæ
æнцæ. Мæн зæрдæ устур æй, сумахæн ба?
С. Минкъий.
Гъ. Байгъосайтæ, уæ зæрдитæ куд косунцæ, уомæ.
Алли сабий дæр æ урзæй æ зæрди кустмæ игъосуй.
С. Зæрдæ æмхузон гупп-гупп кæнуй.
Б. Адæймаг кафгæ кенæ ледзгæ ку кæна, уæд тагъддæр
фæккосуй.
Сабийтæ тумбул зилдæй æрлæуунцæ. Зæрдæ машини
мотори хузæн æй. Уæ къохтæ кæрæдзей усхъитæбæл
æрæвæретæ. Размæ æртæ æмпъези ракæнетæ.
Сабийтæ размæ æртигай ампъезтæ ракæнунцæ.
Б. Байгъосайтæ, зæрдæ куд косуй – гупп-гупп ...
Æртæ ампъези фæстæмæ ракæнетæ.
Сабийтæ фæстæмæ æртигай ампъезтæ ракæнунцæ.
Уотæ сабийтæ цалдæр хатти размæ æма фæстæмæ минкъий ампъезтæ ракæнунцæ, сæ цуд фæттагъддæр гæнгæй.
Зæрди куст дæр фæттагъддæр уй. Уой фæсте алли сабий
дæр урзæй банкъаруй æ зæрди тагъддæри куст.
Гъ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, цæрæгойбæл зæрдæ ес?
Сабийти дзуæппитæ.
Сувæл. гъазт «Ке зæрдæ æй»
Берæ «уодгоймæгтæ» æма «æнæуодти» хузтæ. Сувæллони
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къохи цалдæр «зæрди» хузи. аци зæрдитæ ниввæрун гъæуй
уодæгасти хузтæбæл. Уой фæсте ба сувæллæнттæ
æвдесунцæ, куд райгас кодтонцæ уодæгас хузтæ. Зæгъæн,
кæд сабиймæ куййи хузæ ес, уæд æвдесуй, куй куд ледзуй,
рæйуй æма у.и.
Гъ. Зæрдæ ку реса, уæд кæмæ дзоргæ фæууй? Куд хуннуй
нæ дохтур? Куй кенæ тикис сæйгæ уогæй ба кæмæ дзоргæ
æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма, цæмæй зæрдæ ма реса, уой туххæй ба зарядкæ
кæнун гъæуй, уæдта спортæй хе ерхæфсун.
Ахури байдауæн
Гъонбæлгæнæг æвдесуй дуйней модель æма коруй,
цæмæй уодæгæсти æма æнæуодти хузтæ, модели син
кæмити æнгъезуй, еци рауæнти ниввæронцæ. (Кæсæ 2-аг
æфтауæнмæ.)
Гъ. Сабийтæ, хъæбæр хуарз!
9-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Культурæ»
Нисан: − Ездондзийнадæ æгъдаугин лæги минеуæг ке
æй, еци лæдæруйнадæ сабийтæн байамонун. Сабийти
ахур кæнун ездон ун æма лигъз, «ездон» дзурдтæй пайда
кæнунбæл.
− Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунади бундор,
гъосдарунадæ, имисунадæ æма кæдзос дзорунадæ.
– Гъонбæл сæ кæнун, кæрæдземæн дæр æма
хестæртæн дæр аргъ кæнун куд зононцæ.
Рагагъонмæ куст. Р. Н. Саморец æмдзæвгитæ «Ездон
дзурдтæ» (æмдзæвгитæй пайдагонд цæуй ахури усмити.)
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: гъазæн киндзæ Мæдинæ.
Иуарунмæ: «ездон» дзурдтæй испайда кæнун кæми
гъæуй, уæхæн уавæрти сюжетон хузгæндтитæ.
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Ахури цуд
Гъ. Равдесайтæ уе’нгулдзитæ.
Т. Сикачева
Æгас цо, хор – зæрийнæ!
Рахес къохи æнгулдзитæ
Æгас цо, арв, æд цийнæ!
кезугай галеу къохи
Æгас æрцо, рæудумгæ!
æнгулдзитæбæл
банДу дæр толдзæ, æз уингæ!
бæлгæй
саламтæ
Æгас цотæ, зæгъун æй, –
дæдтунцæ.
Мæ уод уæбæл сæрхун æй.
Къибирти Амурхани тæлмац
Гъ. Рæвдауæндонæмæ ку æрбацудайтæ, уæд кæрæдземæн,
уæдта ахургæнæгæн салам куд равардтайтæ?
С. Сæумæ хуарз, æгас цотæ…
Гъ. Бацеу-бацеу
Æрцудтæн æз æд лæвæрттæ
Æд цирæгътæ, фур уæздан
Нæуæг анзи уæ хæдзæртти
Хуæздæр иуазæг æз дæн.
(Назу)
Скъодтати Эльбруси æмдзæвгæй
Дуар æрбахуастонцæ. Æрбацудæй гъазæн киндзæ Мæдинæ.
Мæдинæ. Уæ бон хуарз, сабийтæ! Уой, ци берæ гъазæнтæ
уæмæ ес, хуарæнтæ дæр æма уæмæ къариндæстæ дæр ку
ес. Сæ еугуремæй гъазун дæр уæ уадзунцæ?
С. Гъо, уадзунцæ.
М. Ци хуарз æй, алцидæр берæ ку фæууй æма си гъазæн
дæр æма хузтæ кæнун дæр ку фенгъезуй. Мадта, мæнæн
ба еу æнбал ес æма мин æ цæстæ неци уарзуй, неци мин
дæдтуй. Хуарæнтæ си есуйнаг адтæн æма мин сæ нæ равардта, цæлæнбуд æй.
Гъ. Мæдинæ, куд гъуди кæнис, де’мбали цæмæннæ фæндуй
дæуæн хуарæнтæ радтун?
М. Уой, ци ибæл гъуди кæнун гъæуй, цæлæмбуд æй уæдта
уотæ гъуди кæнуй фæстæмæ ин сæ нæбал ратдзæнæн, кенæ
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ба сæ фесафдзæнæн.
Гъ. Махмæ ба уотæ кæсуй, цума ами æндæр гъуддаг ес.
Зæгъай, хуарæнтæ куд курдтай?
М. Хъæбæр дзæбæх! Æз ин загътон: «Радтай мин дæ
хуарæнтæ хузæ кæнунмæ».
Гъ. Сабийтæ, куд гъуди кæнетæ, Мæдинæ е’мбалæй раст
курдта хуарæнтæ?
С. Нæгъ.
М. Гъе, куд нæгъ æй? Æз алкæддæр уотæ фæккорун, еу хатт
ба ма кæугæй дæр курдтон: «Радтæ мин сæ, хузæ кæнун
мæмæ цæуй!».
Гъ. Гормон, Мæдинæ, ами цидæр раст нæ кæнис. Мæнæ
дин сабийтæ зæгъдзæнцæ ести куд коргæ æй, айдагъ
æмбалæй нæ, фал цийфæнди адæймагæй дæр: мадæй,
фидæй, нанайæй…Ес «дессаги ездон» дзурдтæ, кæцити
еугурæй дæр гъæуама зононцæ æма сæ дзоронцæ фæлмæн
гъæлæсæй, уотæ фæккæнунцæ æгъдаугин, дзæбæх
сувæллæнттæ.
Гъонбæлгæнæг цалдæремæ радтуй гъазæнтæ æма сæ
хæццæ, ездон дзурдтæй пайда гæнгæй, цалдæр уавæри
рагъазуй. Зæгъæн:
Гъ. Таня, куд коргæй Оляй гъазæн?
Таня. Оля, дæ хуарзæнхæй, кæд æнгъезуй, уæд мæмæ дæ
гъазæн радтай.
Гъ. Сабийтæ, циуавæр дессаги дзурд загъта Таня? Циуавæр
гъæлæсæй загъта аци дзурдтæ? Нур ин Оля, æнæмæнгæ,
ратдзæй гъазæн, уæдта æхуæдæг дæр дессаги дзурдтæ
дзордзæй. Нур ба Мæдини исахур кæнтæ, дессаги дзурдтæ
дзорун, аллихузон уавæрти.
Гъонбæлгæнæг алли сувæллонмæ дæр радтуй сюжетон хузтæ, фæйнæхузи уавæрти: нана хъæбунтæ фицуй,
трамваймæ бахизтæй зæронд уосæ, биццеу кизги зæрдæ
фахходун кодта…
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Гъ. Куд кордзæнæ хъæбунтæ? Куд бакæнисæ, трамваййи
еугур къелатæбæл дæр бадгæ ку кæнонцæ, уæд?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ес ма еу ездон дзурд – арфæ. Сабийтæ, кæд фæззæгъунцæ
еци дзурд?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хæдзарæ аразæг
Дзæбокæй кæнун гуп-гупп,
Зæгæли сæрæн – тъуп-тъупп.
Нæбал æй нæ пъол пъура,
Æркафæн ибæл нура...
Скъодтати Эльбрус
Æма сумах алкæд арфæ ракæнетæ хуарз гъуддагæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Сув. Гъазт. «Зæгъæ дессаги дзурдтæ»
Сабийтæ тумбул зилдæй ралæуунцæ æма гъазæн киндзæ
кæрæдземæ дæдтгæй «ездон дзурдтæ» дзорунцæ (табуафси, дæ хуарззæнхæй, дæ сæумæ хуарз, хатир бакæнæ…).
Гъ. Фæууидтай, Мæдинæ, ци берæ «дессаги дзурдтæ» ес.
Ниссæгъуди кодтай?
М. Гъо, фал уотæ берæ æнцæ, æма тæрсун, хæлæмулæ сæ
ку кæнон, кæд си циуавæр дзурдтæ зæгъгæ ’й, уони.
Гъ. Мæдинæ, уобæл æппундæр ма тухсæ, сувæллæнттæ
дин фенхус кæндзæнцæ. Гъæйдæ, бафæлварæн. Хуссунмæ
ку фæгъгъавæн, уæд ци зæгъгæ фæууй?
Мæдинæ фæррæдуйуй, сабийтæ æй исраст кæнунцæ.
Сехуар кæнунбæл исбадтан, ци зæгъун фæгъгъæуй?
Иуазгутæ нæмæ æрбацудæй, куд сæ æрбахондзинайтæ?
Ести уин ку балæвар кæнонцæ, уæд ци зæгъун фæгъгъæуй?
Ци зæгъдзæнæ, фенхус кæнун ди ку коронцæ? Ци зæгъгæ
æй, ескæмæй гъазæн ку корай, уæд?
Сабийти дзæуппттæ.
М. Сабийтæ, ацибон мин куд байанхос кодтайтæ, арфæ уин
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кæнун! Нур ба сумах фæрци берæ «дессаги дзурдтæ» зонун. Мæн дæр сумах хузæн æгъдаугин кизгæ ун фæндуй
æма айдагъдæр хуарз гъуддæгтæ кæнун.
Гъ. Сабийтæ, æмбали рафæндараст кæнун не ’ронх
кæнетæ?
Лимæнтæ
Кæрæдзей къохтæ райстан,
Федар рæхисау баст ан.
Устур фæууæн истадæй,
Раминкъий уæн æрбадгæй.
Куд дзæбæх ан лимæн ба!
Неке ни æй æнæмбал.
Скъодтати Эльбрус
Сабийтæ иуазæги фæндараст кæнунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Циуавæр «ездон дзурдтæ» зонетæ? Зæгъайтæ сæ. Ацибон дзæбæх адтæй?
10-аг ахури усмæ

Еумæйаг темæ: «Театр»
Нисан: – Базонгæ ун сувæллæнтти театр «Сабий», артисти
дæсниадæ æма, театри хе куд дарун гъæуй, уони хæццæ.
Сабийти ахур кæнун, цæмæй архайонцæ еумæйаг гъæзтити,
æвдесонцæ архайгути хецæндзийнæдти æууæлтæ.
– Ирæзун кæнун исфæлдистадон имисунадæ,
гъосдарунадæ, кæдзос дзорунадæ.
– Гъонбæл кæнун лимæндзийнадæ, еузæрдиуон ун
æма æхсæнадон бунæтти хе ездон даруни уагæвæрдтитæ.
Рагагъонмæ куст. Бацæттæ кæнун аргъауи сценарийæй еу
сюжет æма’й сувæллæнтти хæццæ исахур кæнун. Театрмæ
фæццæун, киндзити мультикмæ бакæсун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: театри æмбæрзæн, аргъауи архайæг – гъазæн
киндзитæ (гъонбæлгæнæги æвзурст). Дзæуæгигъæуи
театрти хузтæ.
48

Иуарунмæ: тетрмæ билеттæ, къелатæ.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, зилдæгæй ралæууайтæ æма рагъазæн. Æз уи
алке ном дæр дзордзæнæн, сумах ба, æримист предмети
хæццæ, ести архайди æзмæлдтитæ æвдесдзинайтæ.
Ихæслæвæрдти варианттæ.
Гъ. Зæгъæн, дæ къохи къозо ес, уæлæмæ’й исгæлдзæ уæдта
æй ниййахæссæ.
Дæ къохи сæрвасæн, дæ сæр си ниффасæ æма æй стъолæбæл
ниввæрæ.
Ес дæмæ сункæ.Байгон æй кæнæ, дæ кисæ си исесæ æма’й
фæстæмæ ниввæрæ, уой фæсте ба нихгæнæ сунмæ.
Дæ къохти веер. Дæ цæсгони рази æй рател-бател ракæнæ.
Стъолбæл агувзи дон лæууй. Райсæ ’й æма’й тагъд
баниуазæ, агувзæ ба æ бунати ниввæрæ.
Ес дæмæ къанфет, раæйихалæ æма ’й дæ гъæлæси бакæнæ,
гæгъæди ба дзиппи ниввæрæ.
Аци кустмæ уæ еугур дæр хъæбæр хуарз исарæхстайтæ,
æцæг артистити хузæн. Нæкæси, артиститæ ба ка æнцæ
æма кæми фæгъгъазунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Артиститæн фæууй аллихузон дессаги рольтæ.
Фæгъгъазунцæ кино æма театри. Сумах ба фæндуй театри
рагъазун?
С. Гъо.
Гъ. Гъæйдæ, ацибон рандæуæн театрмæ.
Райвæрунцæ æмбæрзæн. Æмбæрзæни фæстейæй разиннуй
гъазæн киндзæ. Игъусуй цагъд.
Киндзæ. Æгас цотæ, сабийтæ! Æз уæ еугурей дæр театрмæ
хонун. Нæ горæти ес берæ театртæ, ес уруссаг, музыкалон,
ирон æма дигорон театртæ. Æз ба уæ хонун гъазæн киндзити театр «Саби»-мæ, ци амонуй, уой ба мин зæгъдзинайтæ.
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Сабийти дзуæппитæ.
К. Раст зæгъетæ, сабийтæ, уомæн æма киндзитæй ка гъазуй
еци артиститæ æвдсеунцæ сабийтæн. Сабийтæ ба театри ка
æнцæ?
С. Театрмæ кæсгутæ.
Гъ. Ескæд театри адтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Цæмæй театрмæ бахауай, уой туххæй ци бакæнун
гъæуй?
С. Къасси билеттæ райсун гъæуй.
Гъ. Фиццагидæр балхæнунцæ билет. Билетбæл ба бадæн
амунд (финст) фæууй. Зæгъæн, нæ еугур дæр билеттæ
балхæдтан æма театрмæ цæуæн.
К. Ка зонуй, хе куд дарун гъæуй театри?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ ку нæ зононцæ, уæд син
фенхус гъæуй æма сæмæ киндзæ фарстатæ радтуй.
К. Куд гъуди кæнетæ, театр æвдесуни рæстæги ци
не’нгъезуй театрдзаутæн кæнун?
С. Гъæр дзорун, рацо-бацо кæнун, къанфетти гæгъæдитæ
кæрæдзебæл æхсун æма у.и.
К. Æма кæнун ба уæд ци æнгъезуй спектакль æвдесуни
рæстæги?
С. Кæсун, ходун æма æрдзæф кæнун.
К. Æрдзæф ба цæмæн фæккæнунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
К.Театрмæ кæсгутæ æрдзæф ку фæккæнунцæ, уæд
февдесунцæ, театр сæ зæрдæмæ ке фæццудæй, уой.
Артисттæн уотæ фæййарфæ кæнунцæ сæ хуарз гъазтæн.
К. Театри ба артиститæ ци рауæн фæгъгъазунцæ?
С. Сценæбæл.
К. Сценæбæл ба ма цитæ ес?
С. Æмбæрæзæнтæ. Æмбæрзæнти фæсте артиститæ фæууй
æма етæ фæдздзорунцæ киндзити бæсти.
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К. Мæнæ ма мæмæ цалдæр киндзи ес.
Сабийтæ æвдесунмæ аргъау, кенæ зонгæ аргъауæй сюжет. Æвдисти фæсте ба таетрдзаутæ артиститæн
æрдзæф кæнунцæ. Гъазæн киндзитæ хуæрзбон зæгъхунцæ
сабийтæн.
Ахури байдауæн
Гъ. Спектакль уæ зæрдæмæ фæццудæй? Нæ феронх
кодтайтæ, хе куд дарун гъæуй театри, уой? Сувæллæнтти
театр ба куд хуннуй? Артиститæ исун уæ фæндуй?
Сабийти дзуæппитæ.
11-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг»
Темæ: «Зумæги бæрæггæнæнтæ»
Нисан: – Фæффулдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ
зумæги минеугути туххæй, уæдта сæ базонунадæ.
Байамонун лæдæруйнæдтæ цъæх ех, метæруард æма
зумæгон ехбæл тергади кæнуни мадзæлттæ .
− Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунадæ, анализ
æма рабарунбæл ахур кæнун, зонунадон æсгарунæн бундор æвæрун.
− Гъонбæл сæ кæнун, цæмæй уарзонцæ æрдзæ,
еумæйаг куститæ кæнун æма кæрæдземæн анхос кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: цуппар хузи хурст зилдæг (Д=1 м). Æртæ
хузгонди: сæрдæ, фæззæг æма зумæг. Цалдæргай хузтæ:
фæззæги æма зумæги бæрæггæнæнтæ æма фæззиндтити
хæццæ гъазæн машийнæ, бæттæнтæ.
Иуарунмæ: горæти анзи алли афæнтти конд хузтæ
(лухтæгондæй).
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, уинун игъæлдзæг айтæ, уой. Кæрæдземæ ма
ходгæ дæр ку бакæнайтæ уæдта нигкидæр фегъæлдзæгдæр
уодзинайтæ. Ацибон цæй туххæй дзордзинан, уой ба нин
51

мæнæ æртæ стъолебæл ци хузтæ ес, етæ зæгъдзæнцæ.
Сабийтæ æртæ къуари (команди) фæуунцæ.
С./Гъ. «Хузæ æрæмбурд кæнæ»
Горæти анзи алли афæнтти хузти лухгæндтитæй,
сабийтæ хузтæ æмбурд кæнунцæ.
Гъ. Сабийтæ, лæмбунæг æркæсайтæ, ци хузтæ уæмæ
рауадæй, уонæмæ. куд гъуди кæнетæ, ацибон цæбæл дзордзинан?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Кутемæй базудтайтæ аци хузтæ сæрдæ, фæззæг æма
зумæг æнцæ, уой? Аци хузти циуавæр минеугутæ бæрæгдæр
дарунцæ?
Сабийтæ гъонбæлгæнæги фæрци анзи афæнтти сæйрагдæр
минеугутæ фæззæгъунцæ.
Гъ. Нур ба байгъосетæ, сæ дзуæппитæ аци хузти кæмæн
æнцæ, уæхæн бацеутæмæ.
Еугæр и бæлæсти
Сифтæ æгъзæлунцæ;
Еугæр нæ хуæнхбæстæй
Цъеумæргътæ тæхунцæ;
Еугæр арв нинкъард æй,
Ниххуæстæй уарунтæ,–
Ралæудтæй, еу загъдæй,
... а рæбунтæ.
Скъодтати Эльбруси тæлмац
С. Фæззæг.
Фæззæги хузæ æвдесунцæ.
Гъ. Дон ниййех æй.
Устургъостæ, цъæх тæрхъос
Искодта кæрцæ сæнтуорс.
Арси дугъ-дугъ игъустæй,
Нур лæгæти æрхустæй,
Ниббизиртгъун æй берæгъ,
Цауæйнон нæмуй æ рагъ.
Къибирти Амурхани тæлмац
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Гъ. Ци афонæ æй анзæн?
С. Зумæг.
Зумæги хузæ æвдесунцæ.
Гъ. Фæззæги фæсте ба ци ралæууй?
С. Зумæг.
Гъ. Зæгъайтæ, ци хузи хурст адтæй фæззæг? Æма цæмæн?
С. Бор. Сифтæ ниббор унцæ.
Гъ. Зумæг ба циуавæр хурст фæууй?
С. Уорс. Мет уорс æй.
Горцъебæл æрæвæрунцæ хузтæ: фæззæг æма зумæги
бæрæггæнæг минеугутæ адæни (анзи афæнттæмæ гæсгæ
арæстæй), цæрæгойти, мæргъти æма цуппархатæнон
зилдæг. Зилдæги хатæнтæ хурст æнцæ сурх, бор, уорс æма
кæрдæгхуз хуарæнтæй.
Гъ. Равзаретæ, зумæг ци хузти æвдист æй, уони.
Сабийтæ æвзурст хузтæ зилдæги уорс хатæни æвæрунцæ.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, зумæг кæми раздæр ралæууй –
хуæнхти æви махмæ, горæти?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нур ба æркæсæн, циуавæр хузтæ ма байзадæй.
С. Фæззигон хузтæ.
Гъ. Гъæйдæ, рабарæн сæ зумæги уæнтти хæццæ.
Гъонбæлгæнæг, фарстатæ дæтгæй, сабийтæн фенхус
кæнуй.
Гъ. Фæззæги зæнхæ цæмæй æмбæрзт фæууй, зумæги ба –
цæмæй? Фæззæги бæлæсти сифтæ зæнхæмæ ку фæххаунцæ,
уæд уой куд хонунцæ?
Мети тъæфилтæ ку фæххаунцæ, е ба куд хуннуй?
Куд исæндæрхузон æнцæ бæлæстæ æма къотæртæ?
Адæн зумæги циуавæр уæледарæс райдæдтонцæ дарун? Циуавæр цъеутæ æризадæнцæ ами зумæгеуати.
Циуавæр цæрæгойтæбæл фембæлæн ес зумæгон гъæди?
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Арс æма узунбæл зумæги фембæлун æнгъезуй? Цæмæннæ?
Циуавæр цæрæгойтæ раййивтонцæ сæ фест? Цæмæн?
Сув. гъазт «Зуймон дзурдтæ»
Сувæллæнттæ зилдæгæй ралæуунцæ æма «зуймон»
дзурдтæ дзорунцæ, кæрæдземæ ести предмет дæтгæй.
Зуймон дзурд ка нæ фæззæгъуй, уой къохæй предмет нæ
есунцæ.
Гъ. Ци берæ зуймон дзурдтæ зонетæ. Цъæх ех ци æй, уой
ба уи ка зонуй ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Раст зæгъетæ, цъæх ех хъæбæр къæйнаг æй. Цъæх
ехбæл цæун æнгъезуй?
Ци æрцæудзæнæй? Е тæссаг æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ка уи æй зонуй, нæдтæ ку ниййех унцæ, уæд ци гæнгæ
фæууй?
С. Зменсæ кенæ сæбæл цæнхæ ниппурх кæнунцæ.
Гъ. Раст айтæ! Ехбæл зменсæ ку никкалай, уæд бурунцъаг
нæбал уодзæй.
Гъ. Гъæйдæ, ами иссерæн ехау лигъз кæми æй, уæдта асфальти хузæн дирзæг, уæхæн рауæнтæ.
Зæгъæн: горцъе асфальти хузæн уæд, хурст пъол, кенæ
«линнолеум» ба – ехи.
Сабийтæ, сæ гъазæн машинттæ фесхуайгæй (горцъе
æма лигъз пъолбæл), исбæрæг кæнунцæ (бæттæнтæй
рабаргæй), бурунцъаг надбæл машийнæ æрæгæмæдæр ке
æрлæууй, уой.
Гъ. Гъе уомæ гæсгæ, зумæги лæмбунæг ун гъæуй машинтти надбæл, кенæ къахнадбæл цæугæй, цæмæй ести бæлах
ма æрцæуа.
Ахури байдауæн
Гъ. Гъæйдæ, еу хатт ма нæ зæрди æрæфтауæн зумæги
бæрæггæнæнтæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ фарстатæ радтуй.
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12-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг»
Темæ: « Мети минеугутæ»
Нисан: – Исбæлвурд кæнун мети минеугутæ, ци си кæнун
æнгъезуй, цæмæйти си гъазæн ес æма æй кæмити фæййинун
æнгъезуй. Бавдсеун дон æрдзи медæгæ, куд бауæргъæдæ,
уотæ – æртæ уавæрей хузти ке фæууй: дон, ех, тулфæ, уой.
– Парахатдæр кæнун зонунадон æма базонунади
хъæппæрес, имисунадæ æма кæдзос дзорун.
– Гъонбæл кæнун сабийти æхсæн лимæндзийнадæ,
бæсти хаййи рæсугъддзийнадæ уинун æма ’й уарзун.
Рагагъонмæ куст. Мет фæййинун, урзæй æй басгарун æма æй къохти исгъар кæнун. Исбæрæг кæнун мети
минеугутæ, ци си кæнун æнгъезуй, циуавæр гъæзтитæй си
фæгъгъазунцæ зумæги.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хуæнхти хузтæ анзи алли афæнти. Цайдан
фицгæ дони хæццæ. «Хъæбæр, тæнгъæдæ æма тулфæй
конд минкъий лæги» хузтæ.
Иуарунмæ: дæсгай тумбул гæгъæдитæ (минкъийтæ,
устуртæ, рæстæмбестæ). d=5…20см. æма мет
къубулæнттæ кæнунмæ.
Ахури цуд
Сабийтæ гъонбæлгæнæги размæ лæуунцæ.
Гъ. Сабийтæ, нуртæккæ æндегæй лæууй алæмæти анзи
афонæ. Циуавæр?
С. Зумæг.
Гъ. Бавдесайтæ, мет ку фæууаруй, уæд куд фæццийнæ
кæнетæ; уазал дунги куд баргъæфсæн; æндегæй гъазгæй
куд фæццийнæ кæнæн.
Гъ. Зæгъайтæ, зумæгæн уæ зæрдæмæ фулдæр ци цæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, æз уин бацеу-бацеу ракæнон.
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Бæрзонди нæ сæрмæ –
Нанай æрхи тас.
Цæун нæ къæсæрмæ,
Уой рохсмæ æдас.
Къибирти Амурхани тæлмац
Гъ. Берæ мет уæ зæрдæмæ цæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
С./Гъ. «Хуарз, лæгъуз»
Гъ. Зæгъайтæ, берæ мет хуарз цæмæн æй, уæдта лæгъуз?
С. Арф, хъæпæн мети цæун уæдта гъар хъæпбæлтæ кæнун
лæгъуз æй, фал цонæгъбæл гурун, метин лæг кæнун æма
мети гъазун ба хуарз æй.
Гъ. Ами, нæ комнæти, метæй гъазун æнгъезуй? Цæмæннæ?
С. Нæгъ. Ниттайдзæй.
Гъ. Сабийтæ, зумæг дæр æма сæрди дæр мет кæми фæууй,
уæхæн рауæн зонетæ?
С. Нæ бæрзонд хуæнхти цъопбитæбæл.
Гъонбæлгæнæг метæй æмбæрзт хуæнхти хузтæ æвдесуй.
Гъ. Зæнхи цъарæбæл ма ес уæхæн рауæнтæ, сæрди дæр æма
зумæги дæр берæ мет æма уазал кæми фæууй. Е цæгат æй.
Мах ба хонсари цæрæн, сæрди нæмæ тæвдæ фæууй, зумæги
ба – уазал. Мет дæр нæмæ айдагъдæр зумæги фæууй. Фал
нæ дессаги рæсугъд хуæнхтæмæ ку искæсæн, уæд сæбæл,
алкæддæр, зумæг дæр æма сæрди дæр, фæууй мет.
Гъонбæлæнæг æрбахæссуй мет.
Гъ. Æрбакæсайтæ, ци æрбахастон?
Сабийтæ метмæ æвналунцæ.
Гъ. Циуавæр æй мет?
С. Уазал, уорс, фæлмæн, аразун си æнгъезуй къубарæ,
фигурæ.
Гъ. Хузæй, бакасти ба мет цæй хузæн æй?
С. Сæкæри, цæнхи.
Гъ. Мети хузæн уазал ба ма ци фæууй?
С. Ех, сæлдæг.
Гъ. Æрбакæсайтæ, метæй ци рауадæй. (Æ къохи æрдæгтад
мет.)
С. Дон си рауадæй.
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Гъ. Сабийтæ, æз уин еу сосæгдзийнадæ раргом кæнон: а
дуйней алцидæр минкъий лæгтæй конд æй. Етæ алкæми
дæр æнцæ уæдта уæхæн минкъийтæ æнцæ æма сæ цæстæ
не ’стæфуй. Уæлдæфи дæр ма æнцæ. Фæндуй уæ, цæмæй
сæ æрахæссон?
Гъонбæлгæнæг целофан пакети уæлдæф бакæнуй æма
ибæл хуæцуй.
Гъ. Банбæлайтæ! Æз уæлдæфи минкъий лæгтæ æрахæстон!
Цæхæнттæ æнцæ?
С. Рæуæг, рохсдзуд, уæлдæфон.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, пакеттæй фæлледзун сæ фæндуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Игон кæнун ... мæнæ фæлледзунцæ. Уæ къохтæй сæбæл
бамбæлайтæ, минкъий лæгтæ пакеттæй куд «ледзунцæ».
Уой фæсте сабийтæ райсунцæ пакеттæ æма сæхуæдтæ
уæлдæфон минкъий лæгти ахæссунцæ. Ацихузи
æнгъезуй бавдесун уæлдæфон шарæй, уæлдæфи рацуд.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй «уæлдæфон лæги» модель.
Гъ. Ледзгæ дæр æма гæппитæ дæр ракæнетæ «уæлдæфон
лæгти» хузæн.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Нур ба хъæбæр ехи лæгтæ фестадайтæ. Уæ къохтæбæл
федар æрхуæцетæ. Салд ех федар фæууй. Сумах ехин фарс
айтæ. Мæ бон æй фарси бахезун. Цæмæннæ?
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг æвдесуй «хъæбæр
лæги» модель.
Гъ. Нур ба æз хор уодзæн, æргъар æй. Ех ци кодта?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Бавдесайтæ, ехи минкъий лæгтæ тайгæ ку фæккæнунцæ,
уæд ци фæккосунцæ?
Сабийтæ тæнгъæдæ бауæри лæгти фæнзунцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй «тæнгъæдон лæги» модель.
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Гъ. Нур ба «тæнгъæди лæгтæ» айтæ, ма бон æй тæнгъæди
бацæун?
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг зилдæй рахезуй.
Гъ. Дон æрæмбурд кæндзæнæн уæдта æй исгъар кæндзæн.
Гъонбæлгæнæг цайдан фицгæ дони хæццæ æвдесуй.
Гъ. Цайдан ку байгон кæнон, уæд ин æ сæрмæ ци
фæууиндзинан?
С. Тулфæ.
Гъ. «Тæнгъæдон лæгтæ» тулфи «уæлдæфон лæгтæ»
фестадæнцæ. Ледзгæ æма гæппитæ ракæнайтæ «уæлдæфон
лæгти» хузæн.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Уинетæ, куд дессаг æй, дон тулфæ фестуй. Тулфæ ба –
дони хъæбæр минкъий æртæхтæ æй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй цайдани сæрбæл дони æртæхæтæ
куд равзурдæнцæ.
Гъ. Æма мах еци дони æртæхтæ ку ниссæлун кæнæн, уæд
си ци рауайдзæнæй.
С. Ех фестдзæнцæ.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ мети къубарæ ку искæнæн, уæд уоми
ба циуавæр лæгтæ цæрдзæй?
С. Хъæбæр.
Гъ. Цæмæ?
С. Уомæн æма мети къубарæ хъæбæр æй.
Гъ. Мет тайгæ ке кæнуй, уой туххæй ин тæрегъæд кæнетæ?
С. Гъо.
Гъ. Æма ци кæнун гъæуй, цæмæй мет ма ниттайа?
С. Æндæмæ æй уазалмæ рахæссун гъæуй, кенæ ба æй
уазалгæнæни байвæрун гъæуй.
Гъонбæлгæнæг мет æндæмæ рахæссуй. Горцъебæл асæй
аллихузон ка æй, уæхæн уорс зилдæгутæ.
Гъ. Æркæсайтæ мæнæ аци тумбул гæгъæдитæмæ, мети
къубæртти хузæн нæ’нцæ?
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С. Гъо, æнцæ.
Гъ. Гъæйдæ, аци гæгъæдитæй æрæмбурд кæнæн аллихузон
фигуритæ.
Сабийтæ аллихузон гæгъæдитæй фигуритæ аразунцæ.
Зæгъæн: сабийтæ æмбурд кæнунцæ Метин лæг, фæрдгутæ,
деденæг æма æнд.
Ахури байдауæн
Гъ. Гъæйдæ, нæ зæрдæбæл æрæфтауæн, мет циуавæр æй,
уой. Ци рауæн æй ес фæууинæн? Ци си искæнун æнгъезуй?
Циуавæр минкъий лæгтæ цæруй тад мети, ехи къæртти,
тулфи, уæлдæфи? Равдесайтæ.
Сабийти дзуæппитæ.
13-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг»
Нисан: − Аллихузон фантазитæй пайда кæнгæй, сабийти исигъæлдзæг кæнун. Амонун, циуавæр æрмæгутæй
конд æнцæ гъазæнтæ, адæмæ гæсгæ ба хуæруйнæгтæ базонун. Системон операторæй пайда кæнгæй, мети минеугути туххæй сабийти зонундзийнæдтæ ниффедар кæнун.
Идарддæр зонгæ кæнун «минкъий лæгти» − хъæбæртæ,
тæнгъæдтæ, æма тулфæхузти хæццæ, се схемитæ кæнгæй.
− Логикон гъудикæнунадæ, лæмбунæгдзийнадæ,
зæрдæбæлдаруйнадæ, имисуйнадæ æма кæдзос дзоруни
бундорти идарддæри ирæзтбæл косун.
− Гъонбæлкæнун сабийти æхсæн лимæндзийнадæ.
Кæрæдзей хæццæ дзоргæй ба, лигъз æма фæлмæн дзурдтæй
куд пайда кæнонцæ.
Рагагъонмæ куст
Нæуæг анзи зартæ æма æмдзæвгитæ исахур кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: магнитофонбæл финст цагъд. Аллихузон
æрмæгутæй конд гъазæнтæ, хурдзини дзаг. Хуæруйнæгтæ
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сувæллæнтти гъазтæн «Адæмæ гæсгæ базонæ».
Иуарунмæ: Нимайæн къæбæлтæ, берæ æртæкъумæгтæ
(устуртæ æма минкъийтæ), бæмпæги пъæстутæ,
гæгъæдийæй конд тумбул лухтæ, салфеткитæ.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, кæрæдзей къохтæбæл æрхуæцетæ æма
тумбул-зилдæй ралæууетæ. Бавдесайтæ, куд берæ уарзетæ
кæрæдзей, куд ездон, игъæлдзæг æма лимæн айтæ. Нур ба
зæгъайтæ, анзи афæнттæй кæци æй, уой.
С. Зумæг.
Гъ. Уæ уарзондæр бæрæгбон зумæги циуавæр æй?
С. Нæуæг анз!
Гъ. Радзорайтæ ибæл æмдзæвгæ. (Гъонбæлгæнæги
фæндонмæ гæсгæ.)
Зæгъæн: Æрцæун æз æд лæвæрттæ,
Æд цирæгътæ, фур уæздан.
Нæуæг анзи уæ хæдзæртти
Хуæздæр иуазæг æз дæн.
Скъодтати Эльбруси тæлмац
Сабийтæ, тумбул зелгæй, æмдзæвгæ дзорунцæ.
Гъ. Æнæ цæмæй нæ федауй Нæуæг анз?
С. Æнæ елкæ æма Метин Бабайæй.
Гъ. Ацибон Нæуæг анзи елкæмæ æнахур поезди цæуæн.
Поезди вагæнттæ баст æнцæ логикон цæгтæй.
С.\Гъ. «Логикон рæхистæ»
Гъонбæлгæнæг амонæн фæйнæгбæл Нæуæг анзи елки хузæ
æрæвæруй.
Гъ. Æз Нæуæг анзи елки хузæ ниввардтон уомæн æма
Нæуæг анз æй зумæги сæйрагдæр бæрæгбон, елкæ ба – æ
бæрæгбони нисан.
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Стъолбæл хузтæ лæууй. Сумах гъæуама базонайтæ
циуавæр хузæ есгæ æй елки фарсмæ æрæвæрунмæ, уæдта
сæ елки хæццæ ци еу кæнуй, уой ба балæдæрун кæнун.
Зæгъæн:
Гъ. Æз елки фарсмæ æвæрун гъуркъой хузæ, уомæн æма
гуркъотæ нæзибæл зайунцæ, кенæ ба Нæуæг анзи елкæ
фæлосæн гъазæни хузæ ниввæрдзæнæн æма у.и. Сабийтæ,
гъæйдæ, идарддæр рахис кæнетæ.
Алкедæр, гъæуама хузæ райса, байæфтауæ рæхисбæл æма
ин æ райст балæдæрун кæна.
Гъ. Мах нæ бæрæгбонмæ æнахур поезди æрбацудан. Зонæн,
бæрæгбони еугуремæн дæр дессаги хурдзинæй лæвæрттæ
феуарунцæ. Гъæйдæ, рагъазæн.
С.\Гъ. «Алæмæти хурдзин»
Сабийтæ урзæй æвналгæй базонунцæ, цæмæй конд æй
гъазæн, æ ном ин фæззæгъунцæ æма æй исесунцæ.
Зæгъæн: къозо резинæй конд æй, тæрхъос – царæй,
машинæ ба – пластмассæй. Гъонбæлгæнæг сабийтæн
балæдæрун кæнуй, алли предметæн дæр уæзæ ке ес æма си
домуй, цæмæй базононцæ тæккæ уæззаудæр гъазæн æма
тæккæ рæуæгдæри. Хурдзинæй ист гъазæнтæ стъолбæл
æрæвæрунцæ.
С\гъазт «Ци фæгъгъудæй»
Сабийтæ гъазæнти æвæрд нигъгъуди кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг син сæ цæститæ ницъцъундæ кæнун кæнуй,
æхуæдæг ба, еци рæстæг, гъазæн раримæхсуй. Сабийтæ ба
исæфт (гъуд) гъазæн гъæуама базононцæ.
Гъ. Метин Баба ба ма сабийти хинцун дæр уарзуй.
С.\Гъ.«Адæмæ гæсгæ базонæ»
Сабийтæ сæ цæститæ нихгæнунцæ. Гъонбæлгæнæг син
сæ гъæлæсти æвæруй: шоколади кенæ фæткъуй къæртт,
апельсин кенæ лимонæй комидзаг-карст æма æнд.
Сабийтæ дзорунцæ се ’нкъарæнтæ æма фæззæгъунцæ, ци
хуæрунцæ, уой. Хатдзæг: алли хуæруйнагæн дæр æхе адæ ес.
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Гъ. Ци бахуардтай? Æ адæмæ гæсгæ æй базонай.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, ами нæ бæрæгбони æй игъæлдзæг æма гъар.
Гъæунги ба гъар æй æви уазал? Къæразгæй ракæсайтæ.
Бæлæстæбæл, хæдзæртти сæртæбæл æма зæнхæбæл ци бадуй?
С. Мет.
Гъ. Æма мет ба ци æй?
С. Е ба – берæ мети тъæфилтæ.
Æзмæлгæ гъазт. «Тъæфилти кафт»
Игъусуй музыкæ.
Гъ. Нур ба сумах мети рæуæг тъæфилтæ фестадайтæ.
Мети тъæфилтæ, сæ зæнхæмæ æрхауди размæ, берæ
фæззелунцæ уæлдæфи. Тъæфилтæ ку – тагъд ку ба – сабургай фæззелунцæ, цума дунгæ сæ хæццæ фæгъгъазуй,
уоййау.
Стъолбæл системон оператор, гъома, «алæмæти телевизор».
Системон оператори экран разиннуй.
Гъ. Уæдæйти сумах цитæ адтайтæ?
С. Мети тъæфилтæ.
Гъонбæлгæнæг экрани астæу мети тъæфили хузæ искæнуй.
цæугæдон, цадæ,
бæлæстæбæл,
мегътæ
денгиз
хæдзæрттæбæл
дон
тъæфил
дон, тулфæ
«тæнгъæдон лæгтæ» «хъæбæр лæгтæ» «тæнгъæдон,
уæлдæфон
лæгтæ»
Гъ. Мети циуавæр минкъий лæгтæ цæруй?
Сабийтæ экранбæл «хъæбæр лæги» тъæфили буни
ниввæрунцæ уæдта æй фæнзгæ-æвдист ракæнунцæ.
Гъ. Берæ мет кæмити уинетæ?
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С. Бæлæстæбæл, хæдзæрттæбæл æма æнд.
Сабийтæ экранбæл тъæфили сæрмæ бæлæстæ æма
хæдзæртти хузтæ æрæвæрунцæ. Уой фæсте ба тъæфили
галеу æма рахес фарс дæр исæнхæст кæнунцæ.
Гъ. Хор ку æрбатава, уæд мети тъæфилæй ци рауайдзæнæй?
С. Дон.
Гъ. Æма дони ба циуавæр минкъий лæгтæ цæруй?
Бавдесайтæ. Дон ку ниссæла, уæдта бабæй цæхæнттæ
исуодзæнцæ еци лæгтæ?
Сабийтæ æвдесунцæ, модельтæй пайда кæнгæй.
Гъонбæлгæнæг раст æвдист модельтæй, экран идзаг
кæнуй.
Ахури байдауæн
Гъ. Циуавæр бæрæгбон фæууй зумæги? Æма ма циуавæр
бæрæгбæнттæ уарзетæ?
Цæмæн уарзетæ еци бæрæгбæнттæ?
14-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг»
Нисан: − Зумæги минеугути туххæй зонундзийнæдтæ
ниффедар кæнун. Анзи афонæ æма адæймаги хъæпбæлти
бастдзийнадæ ергъавун.
− Логикон гъудикæнунадæ, лæмбунæгдзийнадæ,
зæрдæбæлдаруйнадæ, имисуйнадæ, æсгарунади зонунади
архайд æма кæдзос дзоруни бундорти идарддæри ирæзтбæл
косун.
− Сабийти гъонбæл кæнун еумæ гъазун, зонунбæл,
кæрæдземæ лигъз æма фæлмæн дзорунбæл.
Рагагъонмæ куст
Исахур кæнун æмдзæвгæ «Снежинки» (тъæфилтæ)
О. Высотская-й.
Æнхуси æрмæг
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Æвдесунмæ: хузтæ (мети тъæфилтæ, зуймон дарæс
(хъæпбæлтæ), къохцонæгътæ, цонæгъ, Нæуæг анзи елкæ).
Диаграммæ – 4-ар хузи хуарæнтæй хурст, зумæг æма
фæззæги минеугути хузтæ. Мет. Музыкалон цæгъдтитæ.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ нæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæн
æмдзæвгæ «Тъæфилтæ».
Метин лæг
Ка калуй бæлæсти сифтæ,
Уорс цъæпойæй зуймон нивтæ
Къæрæзтæбæл ка ’й гæнæг?
Метин лæг, Метин лæг!
Скъодтати Эльбрус
Гъ. Цæй хæццæ барунцæ тъæфилти, куд сæ хонунцæ
æмдзæвги?
С. Стъалутæ.
Гъ. Кæци анзи афони фæййинун æнгъезуй тъæфилтæ, метуард?
С. Зумæги.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Кæсайтæ мæнæ аци цуппар хуземæ. Еу
загъдæй сæ куд исхонун æнгъезуй?
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, зумæги хæццæ баст ка æй, уæхæн
хузтæ.
С. Зумæг.
Гъ. Зумæг æй, зæгъгæ, цæмæн зæгъетæ, байлæдæрун
кæнайтæ. Сæрдигон æнгъезуй къахцонæгътæ æма
цонæгътæбæл гурун? Цæмæннæ? Елкæ ба сæрди
исаразунцæ? Уæд цæмæннæ?
Еугур хузтæмæ дæр кæсунцæ æма сæбæл дзорунцæ.
С./Гъ. «Хуарз – лæгъуз»
Зумæги хуарз ци фæууй, уой сабийтæ размæ еу ампъез
ракондæй ниббæрæг кæнунцæ, лæгъуз ци фæууй, уой ба –
фæстæмæ ампъезæй.
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Гъ. Сабийтæ, зумæги хуарз ци æй, лæгъуз ба?
С. Метæй гъазун æнгъезуй – е хуарз æй (ампъез размæ),
цонæгъбæл гурун – е хуарз æй (ампъез размæ), æнгъезуй
фæггурун æма рахаун – е лæгъуз æй (ампъез фæстæмæ)
æма у.и.
Гъ. Кæсайтæ, размæ æма фæстæмæ ампъезтæ гæнгæй,
уæддæр, размæ фулдæр рацудайтæ. Æма уæд, зумæги
хуæрзтæ лæгъузтæй фулдæр æнцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн цалдæр уавæри фæззæгъуй.
Уавæртæ,
гъонбæлгæнæги
фæндонмæ
гæсгæ,
аллихузæнттæ фæуунцæ. Зæгъæн:
Гъ. Алинæ æ къохæрходтæ фесафта. Æндегæй уазал æй,
цæун ба æй идардмæ гъæуй. Алинæн ци гæнгæ æй, цæмæй
æ къохтæ ма исуазал уонцæ?
С. Алинæ æ къохтæ дзиппити ниццæвæд, дусти сæ
бацæвæд æма у.и.
Гъ. Биццеуи къупбурæй рагурун фæндуй, цонæгъ ба имæ
нæййес. Ци ин баунафæ кæндзинайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Сабийти рази 4-ар хузи хуарæнтæй хурст диаграммæ
(зилдæг).
Гъ. Сабийтæ, зумæг нин циуавæр хуарæни хузæ нæ зæрди
æрæфтауй?
С. Уорс.
Гъ. Уорс ба цæмæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Зумæг ци хузти æвдесунцæ, уæхæнттæ равзаретæ,
æрмæст балæдæрун кæндзинайтæ, цæмæ гæсгæ сæ
райстайтæ, уой.
Сабийтæ хузтæ æвзарунцæ æма се’взурсти рæуæнттæ
дзорунцæ.
Гъ. Лæмбунæг æркæсайтæ, циуавæр хузтæ ма си байзадæй?
Анзæн æ кæци афони хузтæ æнцæ?
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Сабийти дзуæппитæ.
Гъонбæлгæнæг райсуй Нæуæг анзи елкæ æма Метин Бабай
хузæ æма æй амонæн фæйнæгбæл ниввæруй.
Гъ. Сабийтæ, Нæуæг анзи нæмæ иуазæгуати ка ’рбацудæй?
С. Метин Баба.
Гъ. Гъар бæсти, мет кæми нæ фæууй, уоми ба сæмæ,сумахмæ
гæсгæ, Нæуæг анзи иуазæгуати ка’рбацæуй?
С. Тæвди Баба!
Гъ. Æма е ба цæхæн æй? Æ уæле ци ес? Гъар кæрцæ æй
гъæуй? Цулухътæ ба? Гъæйдæ, хъæпбæлтæ ин æргъуди
кæнæн. Циуавæр хæпбæлтæ гъæуама искæна Тæвди Баба
тæвди?
Сабийти дзуæпппитæ.
Гъ. Сабийтæ, æма Тæвди Баба циуавæр лæвæрттæ гъæуама
æрбахæсса? Тæвди уæ зæрдæмæ фулдæр ци цæуй?
С. Ситъро, сæлдæг.
Саб.\гъазт «Зумæгон дзурдтæ»
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ зилдæй ралæууæн æма зумæгон
дзурдтæ дзорæн. Гъазунмæ нæ гъæуй мети къубулойнæ.
Къубулойнæ кæрæдземæ цурд дæтгæй, гъæудзæй «зумæгон
дзурд зæгъун.
Сабийтæ гъазунцæ.
Гъ. Сабийтæ, нæ къубулойнæ цидæр кæнуй?
С. Тайуй æма минкъийдæр кæнуй.
Гъ. Ци кæнун гъæуй, цæмæй мабал тайа?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ку ниттайа, уæдта си ци рауайдзæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Дон ку ниссæлун кæнæн, уæдта си ци рауайдзæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Ахури байдауæн
Нæ ахури рæстæг ацибон уæ зæрдæмæ фæццудæй? Нæуæгæй
ци базудтайтæ? Уæ зæрдæмæ фулдæр ци фæццудæй?
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15-аг ахури усмæ
Темæ: «Къæбеци дзаумæуттæ æма хуæруйнæгтæ»
Нисан: − Системон касти бундори уагбæл сабийтæн
балæдæрун кæнун хуæруйнæгти дæлсистемон минеугутæ
(цæмæй искæнунцæ æхцинтæ, дзол, губæрттæ æма æнд).
Сабийти идарддæр зонгæ кæнун хъæбæр (дзаумæуттæ),
тæнгъæдæ (дон, æхсир), тулфæхуз (пар, тулфæ)
бауæргъæдти æма минкъий «лæгти» «М.Л.» хæццæ, етæ
æнцæ бауæргъæдти листæг мортæ. Ахур кæнун схематикон
уагбæл æвдесун «М.Л.». Дуйней модели туххæй син сæ
зонундзийнæдтæ фулдæр кæнун.
− Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунади,
æримисунади, феппайунади, кæдзос дзорун æма модельтæ
кæнуни бундортæ.
− Гъонбæл кæнун дзолбæл æуæрдун, къæбеци
дзаумæуттæмæ тергадигай æвналун æма кæрæдземæн
æнхус кæнунбæл. Ездон æма хе кæдзос даруни фæткитæбæл
косун.
Рагагъонмæ куст
Бакæсун гъæуй аргъау «Æфсерæ» (колосок).
Цæмæй фингæбæл дзол æрæвæрай, уой туххæй цæйбæрцæ
бахъиамæт кæнун гъæуй, уобæл радзорун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: къæбец æма хуæрæндони дзаумæутти
фæлуст, хуæруйнæгти хузтæ. Минкъий лæгти (М.Л.)
схемитæ. Схемæ «Алфанбулай дуйней модель».
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, зилдæгæй ралæууетæ, кæрæдзей къохтæбæл
æрхуæцетæ æма кæрæдземæ баходетæ.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, зилдæги хузæн ба ци æй?
Сабийти дзуæппитæ. Баархайун, цæмæй зæгъонцæ: æхцин,
тæбæгъ…
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Гъ. Æхцинтæ цæмæй конд фæуунцæ, уой зонетæ?
С. Къинсæ æма гахæй.
Гъонбæлгæнæг, сабийти фæрсгæй, «алæмæти телевизори»
экран гъæугæ предметтæй идзаг кæнуй. Экрани астæу ба
гъонбæлгæнæг æхцини хузæ æрæвæруй.
Гъ. Циуавæр гахæ фæууй æхцинтæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æхцинтæ уарзетæ?
Инсад, халсартæ, Æхцини хузæ Æхцин бахуардтонцæ
цихт
къинсæ, гахæ
С. Гъо, хуæрзадæ фæуунцæ.
Гъ. Æ исфицуни размæ æхцин ци адтæй?
С. Мæнæуæ, инсад, къинсæ.
Гъ. Къинсæй ма ци искæнунцæ?
С. Дзол, адгин губæрттæ æма æнд.
Гъ. Сабийтæ, æхцинтæ дигорон хуæруйнаг ке æнцæ, уой
зонетæ? (Сувæллæнтти дзуæппитæ.)
Гъ. Берæ æхцинтæ ба кæд фæффицунцæ?
С. Бæрæгбонмæ, киндзæхсæвæрмæ, игурæн бонмæ.
Гъ. Раст загътайтæ, фусунтæ иуазгутæн фингæ исаразунцæ
фингæбæл. Берæ аллихузон хуæруйнæгти ’хсæн алкæддæр
фæууй æхцинтæ. Гъæйдæ, мах дæр фингæ æрæвæрæн. Уой
туххæй нæ ци гъæуй?
С. Гъæуй нæ тæбæгътæ.
Гъ. Гъæугæ дзаумæуттæ равзаретæ фингæн.
Гъонбæлгæнæг æ гъос даруй, сабийтæ фингæбæл цæмæй
гъæугæ тæбæгътæ æвæронцæ, уомæ.
Гъ. Циуавæр дзаумæуттæ не ’ривардтайтæ фингæбæл. Æма
цæмæннæ?
С. Тебæ, дзалгъауиндзæ – етæ хуæруйнаггæнæн дзаумæуттæ æнцæ.
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Гъомбæлгæнæг сабийти растауй.
С./Гъ. «Фестдзæнæ»
Гъонбæлгæнæг
«алæмæти»
лæдзæгæй
сабийти
дзаумæуттæ фестун кæнуй.
Гъ. Цæбæл къус-къус кæнунцæ тæбæгътæ? Цæмæй
тæрсунцæ? Циуавæртæ сæ ун фæндуй æма сæмæ куд
зелунцæ, уой нуртæккæ базондзинан?
С. Æз къос дæн, фæндуй мæ, цæмæй мæ ма басæттонцæ.
Æз тæбæгъ дæн, фæундуй мæ, цæмæй мæ кæдзос æма тергадигай æхснонцæ.
Гъонбæлгæнæг æ «æлæмæти» лæдзæгæй сабийти дзол æма
æхцинтæ фестун кæнуй.
Гъ. Цæбæл гъуди кæнуй дзол?
Сабийти дзуæппити варианттæ.
С. Æз дзол дæн, фæндуй мæ, цæмæй мæ фингæбæл ма
къæбæртæ кæнонцæ. Æз ба хъæбун дæн æма мæ фæндуй,
цæмæй мæмæ æнæхснад къохтæй ма ’вналонцæ. Æз губорæ
дæн, мæн не ’нгъезуй зæнхæмæ (пъолмæ) гæлдзун.
С/гъазт «Минкъий лæгтæ»
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, циуавæр минкъий лæгтæ цæруй
къæбеци дзаумæутти: агувзи, тæбæгъи, къоси, аги?
Равдесайтæ сæ.
С. Федар лæгтæ.
Сабийтæ, кæрæдзей къохтæбæл федар æрхуæцгæй, «федар лæгти» æвдесунцæ. Гъонбæлгæнæг æвдесуй «хъæбæр
лæги» схемæ.

Гъ. Агувзи цай ку никкæнæн, уæдта си циуавæр лæгтæ
цæрдзæй? Равдесайтæ сæ.
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С. Тæнгъæдæ.
Сабийтæн, сæ къохтæ сæ астæутæбæл æвæрд, уотемæй
кæрæдзей фæсте раледзæ-баледзæ кæнунцæ. Гъонбæлгæнæг
æвдесуй «тæнгъæдæ лæги» схемæ.

Гъ. Æма цай хъæбæр тæвдæ ку уа, уæд агувзи сæрмæ ци
фæууиндзинан?
Гъонбæлгæнæг стъолæбæл тæвдæ цаййи агувзæ æрæвæруй.
Сабийтæ имæ лæмбунæг кæсунцæ æма бафепбайунцæ
цаййæй уæлæмæ тулфæ ке цæуй, уой.
Гъ. Тулфи медæгæ газхуз лæгтæ цæруй, сæ бон æй тæхун,
гæппитæ кæнун.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй «газхуз лæги» схемæ.

Гъ. Бавдесайтæ, минкъий лæгтæ цаййи хурфæй куд
исгæппитæ кæнунцæ, уой.
Сабийтæ хæрдмæ гæппитæ кæнунцæ.
Ахури байдауæн
Гъонбæлгæнæг æвдесуй схемæ − «алфанбулай дуйней модель».
Гъ. Сабийтæ, аци схеми хуæруйнæгтæн дæр æма къæбеци
дзаумæуттæн дæр бунæттæ иссеретæ.
Сабийтæ, хуæруйнæгтæ æма дзаумæутти хузтæ райсунцæ
æма сæ схеми хурфи сæ бунæтти æвæрунцæ, æвзурст
бунæттæ ба балæдæрун кæнунцæ.
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16-аг ахури усмæ
Темæ: Хъæпбæлтæ.
Нисан: − Базонун лæдæруйнадæ анзи афони хъæпбæлти
туххæй. Базонгæ сæ кæнун рагон дигорон уæледарæси
хæццæ. Сабийти орнамент кæнунбæл ахур кæнун. Урухдæр
кæнун дуйней модели базонунадæ.
− Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунадæ, ахур кæнун
предметтæ кæрæдзебæл рабарун, сæ еудзийнадæ син ерун
æма анализ кæнунбæл. Æримисунадæ, зæрдæбæлдарунадæ
æма кæдзос дзорунбæл идарддæр косун.
− Гъонбæл кæнун сæ хъæпбæлтæмæ ауодгæ æма
ауæрдгæ цæстæ куд даронцæ; рагон дигорон уæледарæсмæ
цæмæдес куд уонцæ.
Рагагъонмæ куст
Бакæсун А. Бартой æмдзæвгæ «Сæдæ дарæси».
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: рагон æма нури дигорон уæледарæс.
Иуарунмæ: анзи афæнттæмæ гæсгæ даргæ уæледарæси
хузтæ. Лухгонд хузтæ − уæледарæс (2−3 хаййи.) Дигорон
орнаментти элементти хæццæ хузæ.
Ахури цуд
Сабийтæ
зилдæй
лæуунцæ.
Гъонбæлгæнæг
син
ихæслæвæрдти аллихузон варианттæ дæдтуй.
Гъ. Зæгъæн, нæуæг хъæпбæлтæ уæбæл ес: кизгуттæ
рæсугъд пъолцити, биццеутæ ба – костюмти. Æнæнгъæлæги
кизгутти фæрдгутæ ниххæлеу æнцæ. Бавдесайтæ, цитæ
кæндзинайтæ? Бавдесайтæ, содзийнæ æнгулдзи ку
фæххæсса, уæд куд рессæй. Бавдесайтæ, нанайæн рæсугъд
сæрбæттæн куд лæвар кæнетæ. Хъæбæр хуарз!
С./Гъ. «Уотæ ци нæй»
Гъ. Сабийтæ, аци хузтæмæ лæмбунæг æркæсайтæ. Сувæл71

лæнттæ куд арæзт æнцæ? Куд уæмæ кæсуй, сæ хъæпбæлтæ
раст конд æнцæ?
Гъомбæлгæнæг кезугай хузтæ æрæвæруй: биццеу айдагъ
медæггæгти къахдзонæгътæбæл гуруй; кизгæ зумæги – æ
сæрдигон дарæси.
Сабийти дзуæппитæ. Баархайун, цæмæй зæгъонцæ,
сабийтæбæл зумæгон дарæс ке нæййес, уой.
С. Сувæллæнттæбæл зуймон хъæпбæлтæ нæййес.
Гъ. Ранимайайтæ зуймон хъæпбæлтæ.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сæрди циуавæр хъæпбæлтæ фæддарунцæ?
Ранимайайтæ сæ.
Сабийти дзуæппитæ.
С.\Гъ. «Афæнттæмæ гæсгæ хъæпбæлтæ»
Сабийтæ горцъебæл æвæрд хузти æртасунцæ зумæгон,
фæззигон, сæрдигон, уалдзигон хъæпбæлти хузтæ кæбæл
ес, уони æма сæ агкаг нисанти рази æвæрунцæ.
Символтæ: «мети тъæфил» − зуймон дарæс; «хор»
− сæрдигон дарæс; «бор сифæ» − фæззигон дарæс;
«дзæгæрæгкалæг бæласæ» − уалдзигон дарæс.
Сабийтæ, анзи афæнтти хъæпбæлтæмæ кæсгæй,
бафепбайдтонцæ уалдзигон æма фæззигон дарæстæ
æмхузæн ке æнцæ, уой.
Гъонбæлгæнæг равдесуй, «сæдæ дарæси» ци сувæллонбæл
ес, уой хузæ А. Бартой æмдзæвгæй.
Гъ. Сувæллон атæ арæзт циуавæр анзи афони гъæуама уа?
Хуарз ин уодзæй æви лæгъуз? Æ бон уотемæй цонæгъбæл
гурун кенæ ледзун уодзæй? Циуавæр халсари хузæн æй
атемæй?
С. Къабусгай хузæн.
Гъ. Зæгъайтæ, уотемæй гъазун æнцон æй? Ци бакæнун
гъæуй, цæмæй сувæллонæн, зумæг уазал нæ уогæй, æ бон
æзмæлун уа.
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Сабийти дзуæппитæ.
Гъ.Уæледарæс фæууй анзи афонæмæ гæсгæ, бондарæси
æма бæрæгбонти даргæ. Æма ма цæхæн фæууй уæледарæс?
Уæхæн уæледарæс кæбæл уа, уомæ ку бакæсай, уæд æй
базондзæнæ, ка æй: дигорон æви уруссаг æма у.и.
С. Е националон уæледарæс æй.
Гъ. Сабийтæ, æз уæ дигорон уæледарæсти равдистмæ хонун.
Игъусуй сабур цагъд.
Сабийтæ кæсунцæ рагон дигорон дарæси хузтæмæ.
Дзорунцæ силгоймаги дарæсти: сæрбæттæнтæ æма даргъ
пъолцити туххæй. Гъонбæлгæнæг син дзоруй, еци рæстæги
силгоймагæн цубур пъолци æма æнæ сæрбæттæнæй ходуйнаг ке адтæй адæни æхсæнмæ рацæун, уой.
Гъ. Уæд нæлгоймæгтæ ба циуавæр хъæпбæлтæ дардтонцæ?
Кæсунцæ нæлгоймаги рагон дарæси хузтæмæ.
Идарддæр гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй
нæлгоймаги æма силгоймаги бæрæгбони хъæпбæлтæмæ.
Сабийтæ косунцæ рæсугъд фæлуст ходæ, ронæ æма реуи
æгънæгутæмæ.
Гъонбæлгæнæг сæ зонгæ кæнуй дигорон орнаментти элементти хæццæ.
Гъ. Нуртæкки рæстæги ма уæхæн рагон нæлгоймаг æма
силгоймаги хъæпбæлтæ кæми фæййинун æнгъезуй?
С. Сценæбæл, театри æма киндзæхсæвæрти.
С./Гъ. «Фестдзæнæ»
Гъонбæлгæнæг æ «алæмæти» лæдзæгæй сабийти
уæледарæс фестун кæнуй.
Гъ. Хъæпбæлтæ сæ медастæу ци сосæгдзийнæдтæ
дзорунцæ.
Дзуæппити варианттæ.
С. Æз рæсугъд пъолци дæн, фæндуй мæ, цæмæй мæ ма цъумур кæнонцæ. Æз хæдонæ дæн, фæндуй мæ, цæмæй мæ
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æхснонцæ æма мæбæл тергадигай туй æвæронцæ. Æз
хæлаф дæн, фæндуй мæ, цæмæй мæ ма æскъунонцæ. Æз
разгæмттæ дæн, фæндуй мæ, цæмæй мæ исфæлосонцæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ, разгæмттæ исрæсугъд кæнунмæ дигорон орнамент искæнæн.
Сабийтæ, гæгъæдийæй лухгонд орнаменти элементтæй
аразунцæ узор. Гъонбæлгæнæг амонæн фæйнæгбæл
æрæвæруй «Алфанбулай дуйней модель».
Гъ. Алфанбулай дуйней модели схеми иссеретæ
уæледарæсæн бунат.
Сабийтæ есунцæ аллихузон дарæсти хузтæ, балæдæрун
кæнунцæ адæймаги къохæй конд ке æнцæ, уой æма сæ
къохæй конд дуйней схеми æвæрунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Уæледарæс цæмæн гъæуй? Уæ зæрди æрæфтауайтæ,
уæледарæс цæхæн фæууй? Зæгъайтæ, куд зелун гъæуй
хъæпбæлтæмæ? Цæрæгойтæ дæр дарунцæ уæледарæс?
Уазалæй сæ ци гъæуай кæнуй?
17-аг ахури усмæ
Темæ: «Хæдзари дзаумæуттæ». (Мебель)
Нисан: − Базонгæ кæнун, нур æма рагон дигорон хæдзари
царди уавæртæ куд раййивтонцæ. Рæстæг цæугæй, мебель
дæр куд æййивта. Мебели хуæрзгъæдæ ци æрмæгæй арæзт
уа, уомæй фæббæрæг кæнунцæ. Мебели туххæй дзоргæй,
пайда кæнун гъæуй системон анализæй. Ахур кæнун, еу
объекти медæг, кæрæдзей нихмæвæрд минеугутæ ерун.
− Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунадæ,
æримисунадæ, зæрдæбæлдарунадæ æма кæдзос дзорун.
− Нæуæг зонундзийнæдтæмæ æмхиц æма цæмæдес
куд уонцæ, хæдзари дзаумæуттæмæ ба хуарз бадаруни
цæстæй куд кæсонцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун гъæуй.
Рагагъонмæ куст
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Сабийтæ мебель аразунцæ арæзтадон æрмæгæй, хъæбæр
гæгъæдийæй, коробкитæй.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: фиццаг рагон адæн лæгæти куд цардæнцæ,
уæдта рагон æма нури дигорон хæдзæртти, хузтæ, сæ
цæрæнуæтти дзаумæутти хæццæ.
Иуаргæ: хæдзари дзаумæутти хузтæ.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, æз уин бацеу-бацеу ракæндзæнæн æма æй ку
базонайтæ, уæд базондзинайтæ, абони цæбæл дзордзинан,
уой дæр.
Бацеу-бацеу: еу уæлиндзи буни цуппар æнсувæри лæууй?
С. Стъол, къела.
Гъ. Стъол æма къела ба ци æнцæ?
С. Хæдзари дзаумæуттæ, мебель.
Гъ. Раст загътайтæ, ацибон дзордзинан мебели туххæй.
Адæн лæгæтти куд цардæнцæ, уæхæн хузæ бавдесун гъæуй.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Раги кæддæр адæн хæдзæрттæ аразун нæма зудтонцæ
æма лæгæтти цардæнцæ. Æма цума хусгæ, кенæ бадгæ
цæбæл кодтонцæ?
Гъ. Рæстæг цудæй. Адæймаги цæрæн уавæртæ дæр
æййивтонцæ. Адæн хæдзæрттæ æма хæдзари дзаумæуттæ
аразун райдæдтонцæ.
Бавдесун рагон дигорон хæдзари хузæ æд дзаумæуттæ:
фингæ, сире, кирæ.
Уæдæй ардæмæ адæймаги хæдзари ци æййивтитæ
æрцудæй? Ци си фæззиндтæй нæуæгæй? Ци си байзадæй
æнæййивдæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæйдæ фæууинæн, абони, мах рæстæги, циуавæр мебель ес хæдзæртти.
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Æркæсунцæ гъæдæ, авгæ, æфсæйнаг æма пластмассæй
конд мебели хузтæмæ.
Гъ. Сабийтæ рæвдауæндони мебель сæрмагондæй сумах
асæмæ гæсгæ равзарунцæ, цæмæй уин бадун æма гъазунмæ
æнцон уа.
Бавдесун, асæй аллихузон ка æй, уæхæн стъолтæ æма
къелатæ. Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй
бавдесонцæ, цæй æстæ æнцæ сабийти, ниййергути æма уæйгути скъæппитæ. Уой фæсте син бавдесуй мебель æрбамбурд кæнун дæр ке ’нгъезуй, уæдта ин
фæмминкъийдæр гæнæн дæр ке ес.
Дæнцæн: пианини рази къела, æмбурдгæнгæ хуссæн,
раскладушкæ. Мебель куд фæуустур кенæ фæмминкъийдæр
кæнун æнгъезуй, уой æнцондæрæй бавдесун æнгъезуй хъæбæр
гæгъæди, коробкитæ æма кубиктæй конд мебельбæл.
Гъ. Мебель циуавæр æрмæгæй арæзт фæууй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма хæдзари дзаумæуттæмæ, мебельмæ куд зелун
гъæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
С.\Гъ. «Поезд»
Гъонбæлгæнæг зæгъуй аразæн «Поезд». Уоми цæудзæнцæ
айдагъдæр еу æрмæгæй (авгæй, гъæдæй, пластмассæй)
конд предметтæ.
Зæгъæн: поезд ласуй авгæй конд дзаумæуттæ. Сабийтæй еу
дзоруй – «агувзæ» – æма ислæууй разæй. Дугкаг – «цирагъ»
– æма фиццаги фæсте ислæууй. Æртигкаг – «тæбæгъ» –
æма у. и.
Уотемæй, авгæй конд предметтæ ласæг поезд исрæвдзæ
уй. Аци хузи исрæвдзæ кæнун æнгъезуй гъæдин предметтæ
ласæг поезди дæр.
С/гъазт «Цуппæрæймаг уæлдай» (пайда кæнæн хузтæй)
Гъазти пайда кæнунцæ хузтæй: стъол, къела, скъапп æма
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диван; уæдта – тумбочкæ, къæлæтгун тæрхæг, табуреткæ.
Сабийтæ уæлдай хузтæ – диван, къæлæтгун равзарунцæ
æма се ’взурст балæдæрун кæнунцæ.
Гъ. Аци дзаумæуттæй кæцитæ хаунцæ фæлмæн мебельмæ
æма цæмæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, зæгъæн стъол фæлмæн æй? Уæд уодæн
æнцондæр уодзæй? Цæмæннæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма уæд къела тæвдæ ку уа, уæдта уодæнцойнæ уодзæй
æви нæ? Æрбадайтæ «тæвдæ» къелабæл?
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Æма уæ хуссæн синдзгун ку уа, уæдта ци уодзæй?
Нихъхъан уайтæ уæхæн хуссæни.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Райсæн «алæмæти телевизор».
Гъонбæлгæнæг «телевизор» амонæн стъолбæл æрæвæруй.
Сабийтæ экрани астæу æрæвæрунцæ къелай хузæ.
Гъонбæлгæнæг æ фæррæстми фарстати фæрци сабийтæн
фенхус кæнуй «алæмæти телевизори» еугур кирæгтæ дæр
хузтæй байдзаг кæнунмæ.
Фарстатæ.
Гъ. Гъæдин къела раздæр ци адтæй? Циуавæр хæйттæй конд
æй къела? Рæстæг ку рацæуа, уæд къела ци фæууодзæй?
Берæ бадæнтæ кæми фæууинун æнгъезуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, мебель ка фæккæнуй? Зонетæ æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Бæласæ,
лух

Рæвдауæндонæ, кафе æма у.и.
къела
саст кенæ цалцæггонд
къела
бадæн, къæхтæ,
фæстæмæ уадзгæ
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С./Гъ. «Кæми римæхст æнцæ нихмæвæрдтитæ»
Сабийтæн райуарунцæ, нихмæлæуд минеугутæ (фæлмæн –
хъæбæр) кæмæн ес, уæхæн объектти хузтæ.
Дæнцæн: къела, тикис, цъæпо æма æнд. Гъонбæлгæнæг
сабийтæй коруй, цæмæй аци объектти нихмæлæуд
минеугутæ иссеронцæ. (Тикисæн æ гъунтæ фæлмæн æнцæ,
æ нихтæ ба − хъæбæр; къелайæн æ бадæн – фæлмæн, æ
къæхтæ ба – хъæбæр; цъæпойæн æ гъестæ – фæлмæн, æ
хуæцæн ба – хъæбæр).
Æвдесæн стъолбæл «Алфанбулай дуйней модель» æма аллихузон дзаумæутти хузтæ.
Гъ. Бакæсетæ «Алфанбулай дуйней модель»-и схемæмæ
æма си уæ мебельтæн бунæттæ иссеретæ. Алли сабий дæр
æ мебели хузæн схеми бунат равзаруй æма æ равзурст
балæдæрун кæнуй.
С. Мебель исаразуй адæймаг æма уомæ гæсгæ хауй (схеми)
къохæй конд дуйнемæ.
З/гъазт «Ледзгитæ»
Сабийтæй алкедæр 1; 2; 3 − нимади фæсте хæдзари дзаумауи размæ баледзуй, фæззæгъуй ин æ ном, уæдта цæмæн
гъæуй, уой.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон цæбæл дзурдтан? Куд гъуди кæнетæ, мебель
ке гъæуй, уæдта – цæмæн? Нæ абони куст уæ зæрдæмæ
фæццудæй?
18-аг ахури усмæ
Темæ: «Музей»
Нисан: − Ниффедар кæнун сабийти зонундзийнæдтæ
æхсæнадон бунæтти хе даруни æгъдæутти туххæй.
Гъазæнтæ циуавæр æрмæгутæй конд фæуунцæ, уони син
байамонун. Системон анализи фæрци равдесун, гъазæнтæ
рæстæгмæ гæсгæ æййевгæ куд цудæнцæ, уой.
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− Фæрстатæн дзуæппитæ дæдтгæй, ирæзун кæнун
сабийти гъудикæнунадæ, ахур сæ кæнун æрмæгутæн сæ
ахсгиагдæр минеугутæ æртасунмæ.
− Æмхиц æма цæмæдес куд уонцæ рагон гъазæн
киндзитæмæ; гъонбæл сæ кæнун, цæмæй дзаумæуттæбæл
ауæрдонцæ, æхсæнадон бунæтти ба хе дзæбæх даронцæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: музейæн гъазæн киндзитæ (къуæцæлтæй,
æргъæй, къимбустæй, гъæдæй, пластмассæй, резийнæй).
«Алфанбулай дуйней модель»-и схемæ.
Иуарунмæ: гъазæнти хузтæ.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, равдесайтæ уе ’нгулдзитæ.
Еу, дууæ, æртæ, цуппар ’ма фондз...
Нæ кæнунцæ æнгулдзитæ хъонц.
Ракафунцæ, разарунцæ.
"Рауæгæ ан",–разæгъунцæ.
Къибирти Амурхани тæлмац
Гъ. Сумах ба уæ ниййергути хæццæ кæми фæгъгъазетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Киномæ фæццотæ? Театрмæ ба?
С. Гъо! Фæццæуæн.
Гъ. Музейи ба ескæд адтайтæ? Ка уи зонуй, музей ци æй,
уой?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Музей æй хæдзарæ, фæууй си берæ дессаг дзаумæуттæ.
Нæ горæти ес берæ музейтæ. Ес нæмæ бæстихай зонунади
музей. Уоми нæ зундгонд адæмæй берети хузтæ æма рагон
дзаумæуттæ ес.
Хетæгкати Къостай музейи ба базонæн ес ирон адæни игъустгонд поэт æма хузгæнæги цард æма æ исфæлдистадон
æнтæстити туххæй.
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Алли музейи дæр гъæуама адæймаг æхе даруни æгъдæуттæ
зона. Æримисæн сæ. Музейи куд дзоргæ æй?
Æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл еу музейи цалдæр дзаумауей
хузтæ æрæвæрун. Сабийтæ хузтæмæ кæсунцæ.
Гъ. Еугур музейти дæр хе дзæбæх дарун гъæуй, гъома, хе
даруни æгъдау си æнхæст гæнгæ’й, гъæйдæ, æргъуди сæ
кæнæн. Музейи куд дзубанди гæнгæ æй?
С. Сабур, цæмæй маке хъор кæнай.
Гъ. Экскурсигæнæгмæ лæмбунæг игъосун фæгъгъæуй, е
фæдздзоруй, музейи ци рагон дзаумæуттæ ес, уони туххæй.
Музейи экспонаттæй беретæ, цæмæй сæмæ къохæй ма
’вналонцæ, уой туххæй авги буни æвæрд фæуунцæ. Цума
син ци уодзæй, къохæй сæмæ ку æвналонцæ, уæд?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нур ба мах цæуæн, нæ рæвдаæундони ци музей ес,
уордæмæ. Циуавæр музей æй, уой ба сумах уæхуæдтæ
гъæуама базонайтæ. Цæмæй уарзунцæ гъазун сувæллæнттæ?
С. Гъазæнтæй.
Гъ. Нуртæккæ сумах фæууиндзинайтæ дессаги гъазæнтæ.
Экскурсигæнæг ба мæхуæдæг уодзæн. Нæ уи феронх æнцæ
музейи хе даруни æгъдæуттæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Сабийтæ кæсунцæ гъазæн киндзитæмæ.
Гъ. Раги кæддæр, хонхи гъæути, сабийтæ дортæй гъазтонцæ.
Уой фæсте ба дууæ къуæцæли райстонцæ, кæрæдзебæл
сæ исбастонцæ æма си рауадæй гъазæн киндзæ. Киндзи
батухтонцæ къимбусти æма си гъазтонцæ. Гъеууотемæй
фæззиндтæй гъазæн киндзæ. Уой фæсте ба гъæдæ æма
æргъæй кæнун райдæдтонцæ киндзитæ.
Нур ба, сумах ци киндзитæй фæгъгъазетæ, уæхæнттæ
кæнун райдæдтонцæ. Цума цæмæй конд æнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъазæнтæ алкæддæр фæйнæхузти адтæнцæ, фал сæ уæд80

дæр сабийтæ берæ уарзтонцæ. Ес уæмæ уарзон гъазæнтæ?
Циуавæртæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Æрмæгæвдесæн стъолбæл «алæмæти телевизор».
Гъ. Гъæйдæ, нæ «алæмæти телевизори киндзи хузæ
ниввæрæн æма имæ бакæсæн.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ фарстатæ дæдтуй, уотемæй
гъæугæ хузтæй идзаг кæнунцæ «алæмæти телевизори»
экран.
Гъ. Циуавæр адтæй раздæр киндзæ? Радзорайтæ. Уæхæн
киндзæ кæми фæууинун æнгъезуй?
С. Музейи.
Гъ. Æма сумах ци гъазæнтæй фæгъгъазетæ, уони ба кæми
фæууинун æнгъезуй?
С. Тукани, рæвдауæндони.
Гъ. Куд гъуди кæнтæ, нæуæг гъазæнтæ цæхæнттæ
уодзæнцæ?
С. Дзоргæ ка кæна, уæхæнттæ, тагъд ка цæуа, уæхæн
машинттæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй «Алфанбулай дуйней мобель»-и
схемæ.
Гъ. Нæ гъазæнæн схеми бунат иссерæн. Цума кæми æвæргæ
æй?
Сабийтæн райуарунцæ аллихузон гъазæнти хузтæ, етæ ба
сæ схеми, гъæугæ рауæн, æвæрунцæ.
С. Гъазæнтæ адæймаг искæнуй, æма сæ уомæ гæсгæ,
ниввæрун гъæуй, схемæн æ къохæйконд дуйней хатæни.
С\гъазт «Дессаги хурдзин»
Хурдзини гъазæнтæ. Сабий къохæй урзацауæн кæнгæй, базонуй, гъазæн цæмæй конд æй, уой, хурдзинæй æй иссесуй
æма ин æ ном фæззæгъуй.
С\гъазт «Искæнæ гъазæн музейæн»
Сабийтæн гъонбæлгæнæг радтуй гæгъæди, конструктор,
æргъæ, етæ ба си аразунцæ гъазæнтæ.
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Ахури байдауæн
Гъ. Абони кæми адтан? Уæ зæрдæмæ фæццудæй? Ци
базудтайтæ нæуæгæй? Циуавæр æгъдæуттæ гъæуама зонæн
театр кенæ музейи уогæй?
19-аг ахури усмæ
Темæ: «Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ»
Нисан: – Сабийтæн байамонун лæдæруйнæдтæ: æфсад,
æфсæддон, салдат, Фидибæстæ гъæуайгæнæг. Сабийтæн
байамонун æфсæддон служби гъæугæ минеугутæ: рæстдзæф
ун, хæнхулти сæрти хезун, цæрдæг æма хъаурæгин ун. Иристони бæгъатæрти туххæй син радзорун.
− Ирæзун кæнун феппайунадæ, хатдзæгтæ кæнун
æма предмети сæйрагдæр минеугутæ æртасун.
− Сабийти гъонмбæл кæнун, æфсæддонтæн кадæ куд
кæнонцæ, Фидибæстæ ба берæ куд уарзонцæ æма гæдзæ
кæнун куд фæразонцæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: æфсæддонти хузтæ (моряктæ, танкисттæ,
летчиктæ, фестæг æфсæддонтæ); къозо, æфсæддон музыки
кассетæ, Аланий бæгъатæрти циртдзæвæнти хузиститæ.
Иуарунмæ: хузтæ гъазтæн «Равзарæ хузæ».
Ахури цуд
Игъусуй æфсæддон цагъд.
Гъ. Аци музыкæмæ гæсгæ уæмæ ци кæнун цæуй?
С. Ампъезтæ кæнун салдæтти хузæн.
Сабийтæ ампъезтæ кæнунцæ.
Гъ. Рæнгъитæй ба ка фæццæуй?
С. Салдæттæ, æфсæддонтæ.
Гъ. Салдæттæ æма æфсæддонтæ ба ка æнцæ?
С. Салдæттæ сæ адæн æма Райгурæн бæстæ гъæуай
кæнунцæ.
Гъ. Раст айтæ, æфсæддонтæ гъæуай кæнунцæ сæ Фидибæс82

тæ æма сæ Райгурæн бæстæ. Нæ бæсти алли анз дæр
комахсæни мæйи 23-аг бон (феврали) фæббæрæг
кæнунцæ Фидибæстæ гъæуайгæнæги бон. Еци бон еугур
нæлгоймæгтæн дæр арфитæ фæккæнунцæ, уомæн æма,
æфсади ка службæ кодта, кенæ службæ кæнуй, уонæн сæ
фулдæр нæлгоймæгтæ æнцæ.
Махæн дæр нæ сæйраг горæти берæ æфсæддонтæ ес, мах
сæ арæх фæууинæн гъæунгти. Сæ уæле фæууй сæрмагонд
уæледарæс − формæ. Уæ бийнонтæй еске æфсæддон æй?
Ке фидæ, кенæ баба уи службæ кодтонцæ æфсади?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æфсæддонтæ рагæй гъæуай кæнунцæ сæ зæнхитæ
æзнагæй.
Амонæн фæйнæгбæл æрæвæрун Аланти æфсæддонти
хузтæ. Сабийтæ син кæсунцæ, æзнæгти ци форми æма
хуæцæнгæрзтæй сурдтонцæ, уонæмæ.
Гъ. Нуртæккæ дæр, алли бæстæмæ дæр æма алли адæни
хаттмæ дæр ес æфсад, сæ зæнхитæ æзнæгтæй багъæуай
кæнунмæ. Æрбакæсайтæ хузтæмæ, ке си уинетæ?
Сабийтæ
кæсунцæ
хузтæ,
æма
хузиститæмæ:
арæнгъæуайгæнæг, летчик, танкист. Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй алли æфсæддони дарæсмæ, уæдта
техникæмæ (танкæ, хуæдтæхæг, науæ).
С/гъазт «Равзарæ хузæ»
Сабийтæ предметон хузтæй æвзарунцæ, салдæттæ æма
æфсæддонтæй кæмæн циуавæр предмет гъæуй, уони.
Дæнцæн: летчикæн − хуæдтæхæг, арв, парашют, шлем,
вертолет; наутæрæгæн − науæ, денгиз, бинокль.
Гъ. Ке уи фæндуй æфсæддон исун? Дæу ка фæндуй исун?
Дæу ба?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Цæхæн гъæуама уа æфсæддон? Цитæ гъæуама зона
кæнун?
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С. Бæгъатæр, æндиуд, хъаурæгин, рæстдзæф æхсæг æма
зона танкæ тæрун.
Æ./С./Гъ. «Фæндуй нæ æфсæддонтæ исун»
Гъонбæлгæнæг аллихузон ихæстæ дæдтуй.
Гъ. Салдæтти хузæн цæун, губунбæл бурун, хуæдтæхæги
хузæн тæхун æма æн.
Амонæн фæйнæгбæл ниввæрун хузиститæ (Плити Исай
циртдзæвæн, П. Барбашови циртдзæвæн, Уæлахези фæзæ,
Æносон арт).
Гъ. Цæмæй адæн гъуди кæнонцæ, æзнагæй син сæ зæнхитæ
ка багъæуай кодта, еци бæгъатæрти, уой туххæй син
горæттæ æма гъæути æвæрунцæ циртдзæвæнтæ.
Сабийтæ амонæн фæйнæгбæл æвæрд циртдзæвæнти
хузтæмæ кæсунцæ.
Гъ. Бæгъатæрти нæмттæбæл гъæунгтæ хонунцæ (Плити И.
гъæунг, П. Барбашови гъæунг, Къесати А. гъæунг æма у.и.)
Гъ. Гъæйдæ, еу хатт ма зæгъæн, бæгъатæртæн
циртдзæвæнтæ цæмæн æвæрунцæ уæдта син сæ нæмттæ
гъæунгтæбæл цæмæн æвæрунцæ?
С. Цæмæй син адæн се скъухтдзийнæдтæ æма сæ нæмттæ
макæд феронх кæнонцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. 23-аг бон комахсæни мæйи циуавæр бæрæгбон
фæббæрæг кæнунцæ? Бæрæгбони арфитæ кæмæн
фæккæнунцæ? Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ цæхæнттæ
гъæуама уонцæ?
20-аг ахури усмæ
Темæ: «Мади бон»
Нисан: − Сабийти зæрдæбæл æрлæуун кæнун, 8-аг мартъий нæ бæсти циуавæр бæрæгбон фæббæрæг кæнунцæ.
Фæлмæнзæрдæ дарун, хеуæнтти уарзун æма син сæ
хуæздæрти фæнзуни ирæзтбæл косун.
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− Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунадæ, имисунадæ,
зæрдæбæлдард æма кæдзос дзорун.
− Гъонбæл сæ кæнун, цæмæй сæ маддæлтæ æма
нанатæн хуарз аргъ æма кадæ кæнонцæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: мади цалдæр рæсугъд пъолцитæ æма
разгæмтти хузтæ.
Гъазт «Мади лæвар»-æн хузти æмбурдгонд.
Иуарунмæ: хузгин гæгъæдий даргъ уадздзæгтæ арфи
открыткæн, альбоми тъафæ æма санс.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, байгъосайтæ æмдзæвгæ «Мæ мадæ»-мæ.
Ес мамитæ – минтæ æнцæ,
Сæ хъæболтæн уарзон æнцæ.
Фал еу ба си, ци дессаг æй!
Ци хъазар æй, ци зæрдтаг æй!
Ку кæнуй мин уæлдай адæ!
Е зæгъун æй: мæхе мадæ!
Къибирти Амурхани тæлмац
Гъ. Ке туххæй æй аци æмдзæвгæ?
С. Мади.
Гъ. Цума нæмæ циуавæр бæрæгбон æрбацæуй?
С. Мади бæрæгбон.
Гъ. Раст загътайтæ, æрхæстæг кæнуй 8-аг мартъи,
силгоймæгтæ æма уалдзæги бæрæгбон. Еци бон еугур
силгоймæгтæн дæр арфитæ фæккæнунцæ − маддæлтæн,
нанатæн, хуæртæн. Мæнæ хуæрз æрæги арфитæ кодтан
нæлгоймæгтæн. Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнайтæ, циуавæр
бæрæгбон адтæй е?
С. Фидибæстæ гъæуайгæнгути бæрæгбон.
Гъ. Кизгуттæ, сумах уæ къуари биццеутæн еци бæрæгбони
фæдбæл райарфæ кодтайтæ? Куд син арфитæ кодтайтæ æма
син уæ зæрдитæ цитæ уарзтонцæ?
85

Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Биццеутæ циуавæр цæстæй гъæуама кæсонцæ
кизгуттæмæ, куд син арфæ кæнгæ æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уæ маддæлтæ æма нанатæн арфæ кæндзинайтæ, уæ
зæрдæ син ци уарзуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Радзорайтæ, уæ маддæлтæ цитæ фæккосунцæ хæдзари?
Уæ маддæлтæ æма уæ уæ нанатæ цæбæлти ахур кæнунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
С./Гъ. «Ци косуй мадæ»
Сабийтæ, кезугай фæнзунцæ, мадæ бæлвурд ести косгæй
ци æзмæлдтитæ фæккæнуй, уони. Иннетæ ба гъæуама
базононцæ, мадæ ци косуй, уой.
Гъ. Уинетæ, уæ маддæлтæ ци берæ куститæ кæнунцæ,
уой. Æма син цæмæй æнцондæр уа, уой туххæй ци кæнун
гъæуй?
С. Æнхус кæнун, нæ сæ гъæуй хъор æма тингун кæнун,
фæлмæн æма рæвдаугæ гъæлæси уагæй сæмæ дзорун.
Гъ. Сумах, æвæдзи, фæндуй, цæмæй уæ маддæлтæ рæсугъд
æма хуæрзарæзт уонцæ.
Æма син уæд пъолцитæ равзаретæ.
Сабийтæ кæсунцæ пъолцитæ æма разгæнтти хузтæмæ.
Гъ. Аци пъолци цæмæн равзурстай?
(Сабийти дзуæппитæ.)Уæлдай лæмбунæгдæр æркæсун
гъæуй разгæнттæ, реуæгънæгутæ æма орнаментмæ.
Сабийтæн радзорун гъæуй, нæ рæстæги ауæхæн дарæс
айдагъдæр киндзитæ киндзæхсæвæрмæ æма силгоймæгтæ
(кафгутæ) сценæбæл кафунмæ искæнунцæ. Раздæр ауæхæн
дарæс еугур дигорон силгоймæгтæ дæр дардтонцæ,
æрмæст син сæбæл æрттевагæ рæсугъд фæлуст
минкъийдæр адтæй.
С./Гъ. «Пайдайаг лæвæрттæ»
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй, горцъебæл ци хузтæ
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ес, уонæмæ. Хузти мадæн ка бабæзза, уæхæн дзаумæуттæ:
къæвда бони – зонтик, пълащ, цулухътæ; сæрдигон тæвдæ
бони дони билæбæл уолæфгæй – кæсæнцæститæ, шляпæ,
зонтик; зуймон уазал бони – гъар ходæ, хъуртохæн,
къохæрходтæ. Сабийтæ дзаумæутти хузтæ æртæ
тæлиеми æвæрунцæ. Хузтæй ма еу байзадæй – сумки хузæ.
Сабийтæ расагъæс кæнунцæ æма æрцæунцæ хатдзæгмæ –
аци хузæ цийфæнди тæлий дæр æнгъезуй ниввæрун.
Гъ. Уæхе къохтæй ци искæнайтæ, е уодзæй мадæн тæккæ
хъазардæр лæвар. Мадæн арфи открыткæ искæнæн.
Сабийтæ гъонбæлгæнæги открыткæмæ гæсгæ искæнунцæ
открыткæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Циуавæр бæрæгбонмæ искодтайтæ мадæн лæвар?
Циуавæр цæстæй кæсгæ æй мадæмæ? Нанамæ? Цæмæн?
21-аг ахури усмæ
Темæ: «Дæсниæдти дуйне»
Нисан: – Ниффедар кæнун сабийти зонундзийнæдтæ
косæн дзаумæутти туххæй. Сабийтæн балæдæрун кæнун,
еуæй-еу архæйдтити бастдзинадæ дæсниæдти хæццæ ке æй,
уой. Дзуапп дæтгæй сæ хатдзæгтæ кæнунбæл ахур кæнун.
– Ирæзун кæнун сабийти логикон гъудикæнунадæ
æма имисунадæ. Предметти æцæг æма æримисгæ функцити туххæй зонундзийнæдтæ сæмæ ирæзун кæнун.
– Гъонбæл сæ кæнун еске кустæн аргъ кæнунбæл.
Рагагъонмæ куст
Бакæсун С. Михалкови æмдзæвгæ «Ци уæмæ ес» (а что у
вас?) æма Д. Родарий «Æрмгуст цæй тæф кæнуй? (Чем пахнет ремесло?).
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Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: аллихузон дæсниæдти косгути хузтæ
(хуæруйнаггæнæг, ахургæнæг, гъонбæлгæнæг, дзабурхуйæг,
артхуссунгæнæг, къирæйцæгъдæг).
Предметон хузтæ гъазтæн «Дæсниæдтæ».
Гъазæнтæ: узун, уасæнгæ, донбай, кенæ тигр, æхсæрсæттæг,
тикис, кенæ ба сæ хузтæ.
Иуарунмæ: содзийнæ, цъæпотæ æма кæрдæни хузтæ.
Ахури цуд
Горцъебæл лæуунцæ, аллихузон дæсниæдтæ кæмæ ес, уæхæн
адæни хузтæ. Гъонбæлгæнæг сабийтæн кæнуй, дæсниæдти
хæццæ баст ка æй, уæхæн бацеутæ. Сабийтæ ба син хузти
сæ дзуæппитæ ерунцæ.
Зæгъæн, мæнæ ауæхæнттæ (гъонбæлгæнæг дæсниæдти
туххæй цийфæнди бацеуæй дæр пайда кæнуй):
Гъ. Фидгунтæ, хъæбунтæ
Нæхуæдтæ сфицдзйан,
Хъæбунтæ, фидгунтæ
Мамæн дæтдзинан.
(Хуæруйнаггæнæг)
		
Скъодтати Эльбруси тæлмац
Нæ сабийтæ махæн
Зудгин æма хуарз æнцæ.
Нæ сабийтæ махæн
Бабай, нанай уарзунцæ.
(Ахургæнæг)
		
Къибирти Амурхани тæлмац
Æгас бон дæр дарæс худтон,
Нæ бийнонтæ исфæлустон.
Мæ тикис, нæ дæ иронх,
Дæумæ дæр хъæртдзæй мæ къох.
(Хуйæг)
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Æз мамæн æнхус кæнун,
Æз сæрфун нæ рæзтæ.
Дон нæ таси æвгæнун,
Æрæхснун къæрæзтæ
(Æнхусгæнæг)
		
Скъодтати Эльбруци тæлмацтæ
С.\Гъ. «Ке ци гъæуй»
Горцъебæл аллихузон косæн дзаумæутти хузтæ æвæрд:
цъæпо, цолпи, амонæн лæдзæг, дзæбокæ æма æнд. Сабийтæ,
адæнæн сæ дæсниæдтæмæ гæсгæ косунмæ ка бæззуй, уæхæн
дзаумæуттæ (сæ хузтæ) æвзарунцæ.
Æзм. гъазт «Хæйттæ æма æнæгъæнæ»
Гъонбæлгæнæг фæззæгъуй дæсниади ном. Сабийтæ ба
дзорунцæ, еци дæсниади хæццæ баст предметти нæмттæ.
Зæгъæн, гъонбæлгæнæг дзоруй: «Æз – хуæруйнаггæнæг».
Сабийтæ кезугай гъонбæлгæнæгмæ æрбауайунцæ æма ин
фæззæгъунцæ, хуæруйнаггæнæги ци предметтæ гъæуй,
уони:
«Æз – едуг»; «Æз – тæбæгъ»; «Æз –кард» æма у.и.
Гъ. Зæгъайтæ уæ ниййергути дæсниæдтæ. Ку исустур
уайтæ, уæд циуавæр дæсниæдтæ равзардзинайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Зæгъайтæ, алли дæсниадæ дæр гъæугæ æма ахсгиаг
цæмæн æй? Цума ци уидæ, дохтуртæ, хуæруйнаггæнгутæ,
ахургæнгутæ æма æндæртæ ку нæ уайуонцæ, уæд?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъонбæлгæнæг амонæн фæйнæгбæл æрæвæруй цæрæгойти
хузтæ: узуни, куййи, æхсæрсæттæги, уасæнги, тикиси,
домбаййи.
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Гъ. Абони нæмæ иуазæгуати æрбацудæнцæ цæрæгойтæ
(гъазæнтæ). Уони дæр фæндуй ести гъæугæ æма ахсгиаг
куст кæнун. Гъæйдæ, баунафæ син кæнæн. Узунæн æ бон
ци куст кæнун æй? Ци имæ ес?
С. Содзинттæ.
Гъ. Æ бон ци куст кæнун æй? Циуавæр дæсниади гъæуй
содзийнæ?
С. Хуйæги, æ бон хуйун æй.
Гъ. Уæд уасæнгæн ба æ бон ци куст кæнун æй? Ци кæнун
зонуй?
С. Зартæ зарун.
Гъ. Ци си рауадайдæ?
С. Зарæг, музыкант.
Гъ. Куй ба гъæуай кæнун зонуй. Ци си рауадайдæ?
С. Хъалагъур, гæс.
Гъ. Донбаййи ба дохтур исун фæндуй. Æма си цæмæй
тæрсгæ ма кæнонцæ, уой туххæй циуавæр гъæуама уа?
С. Хæларзæрдæ, рæвдауагæ.
Гъ. Мæнæ тикиси ба хуарæг исун фæндуй. Цъæпой бæсти
имæ ци ес?
С. Æ къæдзелæ.
Гъ. Æхсæрсæттæги ба хуæруйнаггæнæгæй фæндуй. Æ
минкъий бæдæлттæн цæмæйти кæндзæй хуæруйнаг?
С. Гуделтæй, æхсæртæй.
Гъ. Æма уæд цæрæгойтæй тæбæгътæ, æнæ донæй, ка
тагъддæр никкæдзос кæндзæй? Кутемæй?
С. Тикис, бастæрдзæнæй сæ е ’взагæй.
С\гъазт «Универсалон косæн дзаумæуттæ»
Стъолбæл содзийнæ, цъæпо æма кæрдæни хузтæ.
Сувæллон равзаруй цийфæндуй предмети хузæ æма радзоруй, циуавæр дæсниæдти багъæудзæй, уой.
Зæгъæн, сабиймæ содзийни хузæ – «Содзийнæ гъæуй хуйæги,
дзабуртæхуйæги, дохтури…» Кæд сабий кæрдæни хузæ
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равзара, уæдта зæгъуй: «Кæрдæн гъæуй хелдасæги, хуйæги
, гъонбæлгæнæги, дохтури…»
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибони ахуртæ уæ зæрдæмæ фæццудæнцæ? Циуавæр
дæсниæдтæ багъуди кодтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
22-аг ахури усмæ
Темæ: «Транспорт»
Нисан: – Сабийти базонгæ кæнун зæнхæбæл цæуæг
(толæг), уæлдæфи тæхæг, дони цæуæг транспорти уæдта си
ка косуй, еци адæни дæсниæдти хæццæ. Ниффедар кæнун
лæдæрунадæ «адæнласæн» æма «уæзласæн» транспортти
хузти туххæй, уæдта машинтти надбæл бахезуни фæткитæ.
– Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунади бундор,
гъосдарунадæ, æримисуйнадæ. Ахур сæ кæнун, предметтæ
рабаргæй, хатдзæгтæ кæнунбæл.
– Гъонбæл сæ кæнун, кæрæдземæ хуарз цæстæй
куд кæсонцæ, кæрæдзей куд уарзонцæ, нади сæрти
хезгæй ба лæмбунæг куд уонцæ, уæдта Райгурæн бæсти
рæсугъддзинадæ куд уинонцæ æма уарзонцæ.
Рагагъонмæ куст
Гъæунги уогæй сабийти гъос æрдарун, сфетофор куд косуй, сфетоформæ гæсгæ нади сæрти кæд цæун æнгъеузуй,
уомæ. Бакæсун аргъæуттæ «Дзеги фурт Дзег», «Сирдон
æртæ уæйугей куд басайдта» (Нарти кадæнгитæ). Сабийти гъос æрдарун, аргъæутти архайдтитæ цæбæл цудæнцæ,
уомæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: зæнхæбæл цæуæг, уæлдæфи тæхæг, дони
цæуæг транпорти æма сæбæл ка косуй, уони хузтæ.
Иуарунмæ: нимайæн къæбæлтæ кенæ ба Воскобовиччи
гъæзтитæ.
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Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг горæти цалдæр рауæней хузиститæ
райвæруй.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, аци хузиститæ кæци горæти æнцæ?
С. Аци хузиститæ æнцæ Дзæуæгигъæуи.
Гъ. Горæти еу рауæнæй иннемæ цæбæл фæццæун æнгъезуй?
С. Машини, автобуси, трамваййи æма у.и.
Горцъебæл аллихузон транспорти хузтæ (уæлзæнхон,
уæлдæфон, донбæл).
Гъ. Еу дзурдæй сæ куд исхонæн æнгъезуй аци машинтти?
С. Транспорт.
Гъ. Ка зонуй, транспорт цæмæн гъæуй, уой?
С. Уæргътæ кенæ адæн ласунмæ.
Гъ. Адæни ци транспорт фæлласуй, е ба куд хуннуй?
С. Пассажирон. (Адæн ласæн).
Сабийтæ æвзарунцæ адæн ласæн транспорти хузтæ æма
сæ æвдесæн фæйнæгбæл æвæрунцæ.
Гъ. Уæргътæ ци транспорт фæлласуй, е ба куд хуннуй?
С. Уæзласæн.
Сабийтæ æвзарунцæ уæзласæн транспорти хузтæ æма сæ
æвдесæн фæйнæгбæл æвæрунцæ.
Гъ. Аци транспорт еугурæй дæр зæнхæбæл цæуй æви
уæлдæфи?
С. Зæнхæбæл.
Гъ. Æма уæд куд хуннуй аци транспорт?
С. Зæнхон транспорт.
С./Гъ. «Зæгъæ дæсниадæ»
Гъонбæлгæнæг æвдесуй пассажирон транспорти хузтæ.
Гъ. Автобус кенæ машинæ ка фæттæруй, еци адæймаги
дæсниадæ зæгъайтæ?
С. Шофир.
Гъ. Трамвай ка фæттæруй, е ба куд хуннуй?
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С. Вагонтæрæг (аци дзурд цалдæр хатти еумæ зæгъун
æнгъезуй).
Гъ. Пассажирон транспорти медæгæ ба билеттæ ка
фæууæйæ кæнуй?
С. Кондуктор.
Гъ. Зæгъайтæ, транспорти хæццæ баст дæсниæдтæ ма
циуавæртæ зонетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сабийтæ, транспорти шофиртæ ба «пъи-пъипп» цæмæ
фæккæнунцæ?
С. Цæмæй адæн гъæунги нæдтæбæл тергади уонцæ,
айдагъдæр светофори цъæх рохсбæл цæуонцæ æма
гъæунгти цæуни æгъдауи фæткитæ ма ихалонцæ.
С./Гъ. «Цуппæрæймаг уæлдай æй»
3 пассажирон æма 1 уæзласæн уæлзæнхон транспорти
хузтæ. 3 уæзласæн æма 1 пассажирон транспорти хузтæ.
Сабийтæ кæсунцæ, горцъебæл ма ци уæлдæфон æма дони
цæуæг транспорти хузтæ байзадæй, уонæмæ.
Гъ. Мах зонæн, транспорт зæнхæбæл ке цæуй, уой. Æма ма
кæми æй æ бон цæун?
С. Дон æма уæлдæфи.
Сабийтæ хузтæ дууæ хæрхеми æвæрунцæ: сæ еуеми –
донбæл цæуæг, иннеми ба – уæлдæфи.
Гъ. Хуæдтæхæг кæми тæхуй?
С. Арвбæл, уæлдæфи.
Гъ. Æма куд гъуди кæнетæ, уæхæн транспорт куд хуннуй?
С. Уæлдæфон.
Гъ. Ка фæттæруй хуæдтæхæги?
С. Тæхæг (летчик).
Аци хузи æркæсун гъæуй дони цæуæг транспортмæ дæр.
С.⁄Гъ. «Тагъддæр ци æй»
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Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй æвдесæн
фæйнæгбæл æрæвæронцæ хуæдтæхæги, машини, велосипеди æма поезди хузтæ. Æрмæст хузтæ æвæрун гъæуй,
сæ цудмæ гæсгæ, сабурдæр транспортæй райдайæ æма
тæккæ тагъддæри уæнгæ.
Гъ. Шофир æ машинæмæ куд зелуй?
С. Нихснуй æй, кæдзос æй даруй æма æнд.
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг гъазт гиризи хузæмæ
раййевуй.
Гъ. Машинæ кæми нихснуй? Абанай? Циуавæр хуæруйнаг
ин радтуй? Машинæ ку нæ фæккосуй, уæд ин лихстæ
фæккæнуй?
Сабийтæй ходæгдæр дзуæппитæ ка радтуй, уой
гъонбæлгæнæг растауй.
Гъазт «Æрæмбурд кæнæ»
Гъазти испайда кæнун æнгъезуй нимайæн къæбæлтæй
кенæ Воскобовичи гъæзтитæй. Гъонбæлгæнæг коруй,
цæмæй æрæмбурд кæнонцæ тæккæ тагъддæр транспорти
хузæ кенæ ба дони транспорти æма у.и.
Гъонбæлгæнæг ма сæмæ фарстатæ дæр радтуй, зæгъæн:
Гъ. Циуавæр транспортбæл фæццæуиайтæ горæти медæгæ?
Сабийтæ транспорти ном фæззæгъунцæ, æ хузæ ба ин
къæбæлтæй исаразунцæ.
Гъ. Машинæ ку нæма адтæй, уæд адæн цæбæл цудæнцæ?
Сабийти дзуæппитæмæ гæсгæ, гъонбæлгæнæг æвдесæн
фæйнæгбæл æрæвæруй хузтæ: саргъи бæх, уæрдуни ефтигъд бæх æма у.и.
Гъ. Уæ зæрди æрæфтауайтæ, аргъæутти архайгутæ ба
цæбæлти цудæнцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Баба-Ягай цъилин транспорт исхонун æнгъезуй?
Хумæтæги цъилин ба? Горцъе-хуæдтæхæг ба? Хумæтæги
горцъе ба?
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Сабийти дзуæппитæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Цæбæлти дзурдтан? Транспорттæ циуавæртæ
фæуунцæ? Дзуапп радтайтæ мæнгард фарстатæн:
Машинттæ цæбæл цæунцæ? (зæнхæбæл)
Хуæдтæхгутæ цæбæл тæхунцæ? (арвбæл)
Наутæ цæбæл цæунцæ (накæ кæнунцæ)? (донбæл)
23-аг ахури усмæ
Темæ: «Уалдзæг»
Нисан: – Урухдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ анзи
афæнтти туххæй, сæ сæйрагдæр минеугутæ син зонун.
Сабийти ахур кæнун нихмæлæуддзийнадæ исбæрæг
кæнунбæл. Зонун предметти æхсæн бастдзийнадæ бæрæг
кæнун æма аллихузон фæззиндтитæ схематикон æгъдауæй
бавдесун.
– Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунадæ, имисунадæ
æма модельтæ кæнуни бундор.
– Гъонбæл кæнун æрдзæ уарзун æма цæмæдес унбæл.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хузæ «Уалдзæг»; диаграммæ –анзи афæнттæ;
ватман кенæ мел æма амонæн фæйнæг.
Иуарунмæ: гæгъæдий тъафæбæл мудадзон цирагъæй
гæбæлой кенæ дзæкъолони хузæ. Хуарæнтæ, цъæпо.
Ахури цуд
Сабийтæ къæлæтзилд рабадунцæ.
Гъ. Сабийтæ, байгъосайтæ æмдзæвгæмæ:
Рохс фæззæг, æрхъæрттæ, –
Ковæн дин ниллæг.
Хæссис нин лæвæрттæ –
Сатæг ’ма тиллæг.
Скъодтати Эльбруси тæлмац
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Куд гъуди кæнетæ, циуавæр анзи афони туххæй æй
æмдзæвгæ?
С. Фæззæги туххæй.
Гъ. Хуарз. Нур ба байгъосетæ æндæр æмдзæвгæмæ:
Зумæг нæма’й иронхи,
Фал æй уалдзæг афуй.
Æртавуй хор и хонхи,
Зæрин тунæ уафуй.
Къибирти Амурхани тæлмац
Циуавæр анзи афонæ æвдист цæуй æмдзæвги?
С. Уалдзæг.
Æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл ауигъд æй хузæ «Уалдзæг».
Гъ. Хъæбæр хуарз, нур ба æрбакæсетæ мæнæ аци хузæмæ
æма зæгъетæ, æ медесмæ гæсгæ имæ и æмдзæвгитæй кæци
хæстæгдæр æй.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, уалдзæги кой цæмæ гæсгæ ракодтан.
С. Уомæн æма уалдзæг ралæудтæй.
Гъ. Циуавæр æййивддзийнæдтæ æрцудæй æрдзи уалдзæги
æрбацуди, æрбакæсайтæ хузæмæ.
Сабийти гъос еума хатт æрдаруй хузæмæ.
Сабийтæ кезугай дзорунцæ уалдзæги минеугутæ: хор,
цъеутæ, мети тайун, дони къанæуттæ æма у.и.
Гъонбæлгæнæг ба еци минеугути схематикон æгъдауæй
ниббæрæг кæнуй устур гæгъæдий тъафæбæл.
Уой фæсте гъонбæлгæнæг, тъафæбæл ци уалдзæги
минеугутæ ес, уонæй алкæмæ дæр амонуй
хор

цъеутæ

къанæуттæ

æма у.и.

С. / Гъ. «Хуарз – лæгъуз»
Гъ. Мет ку тайа, уæд е хуарз æй æви лæгъуз? Цæмæ?
Цъеутæ æртахтæнцæ, е хуарз æй æви лæгъуз? Цæмæ?
Къанæутти дон ку цæуа, е хуарз æй æви лæгъуз? Цæмæ?
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Сабийти дзуæппитæ.
Æ./Гъ. «Къанау»
Сабийтæ кæрæдзей къохтæбæл хуæцгæй, зали ратас-батас кæнгæй (хелагау), кæрæдзей фæсте ледзунцæ.
Гъ. Меттæ, ехтæ æртадæнцæ,
Зумæг калуй æ бузуртæ.
Зарæг мæргътæ æртахтæнцæ,
Фæцъцъæх æнцæ нæ будуртæ.
		
Къибирти Амурхани тæлмац
С.\ гъазт «Ци цæй хæццæ баст æй»
Амонæн фæйнæгбæл хузтæ: хор, къанау, цъеу, бæласæ,
мет.
Гъонбæлæгæнæг еумæ баст дууæ объекти ханхæй баеу
кæнуй: хор-къанау; цъеу-бæласæ; хор-мет.
Гъ. Хор æма къанауи æхсæн ци бастдзийнадæ ес?
С. Мет хормæ ниттадæй æма си къанауи дон рауадæй.
Гъ. Бæласæ æма цъеу ба куд баст æнцæ?
С. Цъеутæ бæлæстæбæл цæрунцæ, астъæнттæ дæр уоми
искæнунцæ.
Гъ. Хор æма мет ба куд баст æнцæ?
С. Мет хори гъармæ ниттайуй.
Гъ. Хор ку нæ уа, уæдта ци уодзæй?
Къохæй хори хузæ нихгæнуй.
С. Уалдзæг нæ ралæудзæй æма алкæддæр уазал уодзæй.
Гъонбæлгæнæг æрæвæруй анзи афæнтти диаграммæ
(зилдæг цуппар хузгин хæйттæ кондæй).
Гъ. Аци дессаги зилдæги цæрунцæ анзи афæнттæ.
Гъонбæлгæнæг диаграмми кæрдæгхуз сектор æвдесуй.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, анзæн æ кæци афонæ æй? Цæмæ?
С. Уалдзæг, фæззиннуй цъæх кæрдæг, бæлæстæбæл ба –
сифтæ.
Гъонбæлгæнæг амонуй уорс сектормæ.
Гъ. Айæ циуавæр анзи афонæ æй?
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С. Зумæг.
Гъ. Уотæ цæмæ гъуди кæнтæ?
С. Зумæги берæ уорс мет фæууй?
Гъ. Мæнæ айæ ба циуавæр анзи афонæ æй?
Гъонбæлгæнæг амонуй бор сектормæ.
С. Фæззæг. Фæззæги сифтæ исбор унцæ.
Гъ. Зумæг, фæззæг, уалдзæг, етæ цитæ æнцæ?
С. Анзи афæнттæ.
Гъ. Циуавæр анзи афони туххæй феронх ан зæгъун?
Гъонбæлгæнæг амонуй сурх сектормæ.
С. Сæрди.
С./Гъ. «Уалдзæг ниххуарæ»
Сабийтæ райсунцæ гæгъæдий тъæфтæ, гъонбæлгæнæг
ба син сæбæл мудадзæй (воском) гæбæло æма дзæколони
хузтæ искæнуй. Сабийтæ архайунцæ, гъонбæлгæнæг ци
хузтæ искодта, уони базонунбæл. Уой фæсте æгас тъафæ
дæр хуарæнтæй ниххуарунцæ æма базонунцæ, ци хузæ си
ес, уой. Уотемæй, зумæг ма фæстагмæ æхе куд бавдиста,
уой базонунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Циуавæр анзи афони туххæй дзурдтан мах абони?
С. Уалдзæги туххæй.
Гъ. Уалдзæги цъеутæ куд зарунцæ?
С. Цъип-цъип-цъипп.
Гъ. Ехиндзæг куд тайуй?
С. Тъинк-тъинк-тъинк.
Гъ. Къанауи дон куд уайуй?
Сабийтæ сæ уати ледзунцæ.
24-аг ахури усмæ
Темæ: «Уалдзæг»
Нисан: – Урухдæр кæнун сабийти зонундзийнæдтæ
уалдзæги цæрæгойтæ æма зайæгойти царди уæдта æрдзи ме98

дæгæ ци æййивдтитæ æрцудæй, уони хæццæ. Æрдзи
уодæгас æма æнæуод объекттæ эмпатий мадзалæй æвдесун.
Амонун син æрдзæ æма хуæнхбæсти тæссаг рауæнтæ, экологи зонунади бундор.
– Ирæзун кæнун сорæт-уинунадон гъуди, имисунадæ,
гъосдарунадæ, кæдзос дзорун æма базонундзинади архайд.
– Гъонбæл кæнун сабийти, цæмæй цæрæгойтæ æма
зайæгойтæмæ хуарз цæстæй кæсонцæ, гъæди æрдозтæ ба
æфснайд даронцæ.
Рагъонмæ куст
Сабийти хæццæ исаразун эмблеми хæццæ туруса. Туруса
нисан кæнуй сабийти къуари ном.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хузтæ: еу хузи хуæнхрæбун цæугæдон,
фахсбæл фусти дзогæ, уалдзигон гъæдæ, уалдзигон
деденгутæ, мæргътæ, биндзитæ; дугкаг хузи: метæй
æмбæрзт айнæг къæдзæхтæ, мет тайуй, ледзунцæ дæнттæ,
дорбæл – гъуна. «Алфанбулай дуйней модель» – бæласи
къалеу сифтæ æма къомбохти хæццæ. Хузтæ: тæрхъос,
дзæбодур, арс æ бæдæлтти хæццæ.
Иуарунмæ: хузтæ – уалдзигон бæлæстæ, деденгутæ,
кæрдæг, биндзитæ, мæргътæ, хор, мегътæ, дортæ, мет,
цæугæдон.
Ахури цуд
Гъ. Сабийтæ, базонайтæ бацеу-бацеу.
Адтæй уорс æма сæнтуорс,
Исуагъта нур ба цъæх рохс.
Ивулд дæнттæ истагъд æнцæ,
Идзулд бæнттæ исдаргъ æнцæ.
Ка зæгъдзæнæй, ци дзаман æй,
Уотæ ирд хор кæд кæсуй?!
Скъодтати Эльбруси тæлмац
С. Е уалдзæгбæл æй.
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Гъ. Фæндуй уæ хонхмæ, уалдзигон хуæнхти хузæ
фæууинунмæ?
С. Гъо, фæндуй.
Гъонбæлгæнæг æвдесæн фæйнæгбæл æрæвæруй уорссæр
хуæнхти, хуæнхрæбун цæуæг цæугæдони хузæ.
Гъ. Нæ балци хуæнхрæбунæй райдайуй. Нæ рази тагъд
цæугæдони гъæр игъусуй. Е хуæнхаг цæугæдон æй, устур
дорти сæрти дæр ракæлуй. Мах дæр хуæнхбæсти цæрæн.
Нæ горæти ба ес цæугæдон. Куд хуннуй цæугæдон?
С. Терк.
Æ./С./Гъ. «Бавдесæ»
Сабийтæ хуæнхаг тагъд цæугæдон æвдесунцæ. Рæнгъæ
ралæугæй, кæрæдзей къохтæбæл æрхуæцунцæ æма
æвдесунцæ цæхъал – сæ еуетæ æрбадунцæ, иннетæ ба –
фестунцæ, уотемæй сæмæ рауайуй цæхъал.
Гъ. Сабийтæ, аци цæугæдон кæцæй цæуй, уой зонетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Бæрзонддæр ку исхезæн, уæд æй базондзинан.
Кæсайтæ, уалæ нæ ци цъоппмæ цæун гъæуй. Уордæмæ ма
нæ берæ гъæуй. Кæсайтæ, хуæнхрæбун гъæдтæ сифтæй
куд æмбæрзт æнцæ. Уæлæ арвбæл ба цæргæстæ тæхунцæ,
фæхстæбæл ба фустæ хезунцæ. Æрдози æрлæудзинан.
Горцъебæл, сабийти рази берæ уалдзигон бæлæсти æма
деденгути, биндзитæ æма мæргъти хузтæ.
Гъ. Ракæсайтæ, уæ рæбунтæ ци уинетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ами куд дзæбæх æй, гъар æма рæсугъд, ами уолæфгæ
дæр æма гъазгæ дæр ракæндзинан, нæ бугътæ ба æрæмбурд
кæндзинан.
С./Гъ. «Хузæ райгас кæнæ»
Гъ. Гъæйдæ, нæ цæститæбæл рауайун кæнæн, цума минкъий нæмгутæ ан æма зæнхи буни æнгъæлмæ кæсæн, хор
нæ кæд райгъал кæндзæй, уомæ.
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Сабийтæ дзодздзæги æрбадунцæ, игъусуй сабур музыкæ.
Гъ. Æз дæн гъар, ирд æма рæвдаугæ хор. Алке дæр мæ
фæлмæн гъар тунтæй райгъал кæнун. Нæмуг зæнхи буни
уазал æма талинги берæ фæххустæй. Фал имæ мæ гъар
тунтæ ку багъардтонцæ, уæдта бенцъу рауагъта, æ сæр
зæнхæй исдардта, фæззиндтæй ибæл бутон æма исбæрæг
æй, деденæг ке уодзæй, е.
Æма мæнæ еу сæумæ мæ гъар тунтæ банбалдæнцæ
бутонбæл æма æ сифтæ райхалдта. Еугурæй дæр рæсугъд
деденæгбæл цийнæ кодтонцæ.
Сабийтæ се змæлдтити архайд кæнунцæ гъонбæлгæнæги
амундмæ гæсгæ.
Гъ. Ду циуавæр уалдзигон деденæг дæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Идарддæр нæ балци кæнæн, гъæдæмæ бахъæрттан.
Ами бæлæстæ фæхстæбæл зайунцæ.
Гъ. Кæсайтæ, уалдзæги бæлæстæ кудтитæ ниццæнцæ.
Æнгъезуй къомбох ракалæг къалеу бавдесун.
С. Къалеутæбæл къомбохтæ æма минкъий сифтæ
фæззиндтæй.
Гъонбæлгæнæг хузæбæл æрæвæруй хузтæ: тæрхъос æма
арс æ бæдæлдти хæццæ.
Гъ. Сифтæй аци гъæди кæбæл фембæлун æнгъезуй?
С. Тæрхъосбæл.
Сабийтæ тæрхъоси æзмæлдтитæ фæнзунцæ.
Гъ. Æма æ къæреди хузæ ба цæхæн æй?
Сабийтæ
раст
ку
нæ
зæгъонцæ,
уæд
син
гъонбæлгæнæг
балæдæрун
кæнуй,
тæрхъос
уалдзæги æ хузæ раййевуй æма исуй фунукхуз.
Гъ. Ка уи зонуй, тæрхъос æ хузæ цæмæ феййевуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Кæбæл ма фембæлун æнгъезуй гъæди?
С. Арсбæл.
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Сабийтæ арси цуд фæндзунцæ.
Гъ. Мадæ арс еунæгæй нæ уодзæй, фал æ хъæбæлтти
хæццæ, етæ зумæги фæззиннунцæ æма фиццаг хатт
лæгæтæй уалдзæги ралæсунцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесæн фæйнæгбæл бæрзонд æрæвæруй
хуæнхаг пейзажи хузæ.
Гъ. Хонхмæ куд уæлдæр хезгæ цæуæн, уотæ уазалдæр
кæнгæ цæуй. Ами рæсугъд деденгутæ æма биндзитæ нæбал
ес. Зайуй си айдагъдæр хехгун бæлæстæ. Ами деденгутæ
æма биндзитæ цæмæннæ ес?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нигкидæр уæлдæр исхизтан, хуæнхти устур дортæ
уинæн, зайæгойтæ æстæм, гъуна фулдæр. Дортæ арæх
рахаунцæ, æма тергади ун гъæуй. Кæсайтæ, уæлæ дори
фæсте дзæбодур æхе баримахста.
Гъонбæлгæнæг хузæбæл дзæбодури хузæ æрæвæруй.
Гъ. Бавдесайтæ, дзæбодур къæдзæхтæбæл куд фæццæуй.
Сабийтæ дзæбодури цудтитæ фæнзунцæ.
Гъ. Мах дзæбæх бæрзонд исхизтан. Игъосетæ, дунгæ куд
заруй, ами ма уазал æй. Мет ма кæми ес, уæхæн рауæнтæ
си ес. Фæндуй уæ метбæл рагурун?
Сабийтæ къупбурæй метбæл рагурд æвдесунцæ.
Гъ. Хуæнхти тергади ун гъæуй. Æдасдзийнади
уагæвæрдтитæ нæ гъæуй иронх кæнун: устур дортæ,
хуæнхтæ, айнæг къæдзæхтæ æма, уомæ гæсгæ, къупбурæй
тергадигай гурун гъæуй. Мæнæ, ами кæмидæр, цæугæдони
сур-сур игъусуй. Дон си кæцæй ес?
С. Мет æма ехтæ тайунцæ.
Гъ. Цæугæдони дон рæсог æй, фал хъæбæр уазал. Мæнæ
ами райгуруй цæугæдон, хуæнхрæбуни ци дон фæууидтан,
е. Ами æй Терки дони райдайæн.
С./Гъ. «Дæ бунат иссерæ»
Гъонбæлгæнæг стъолбæл æрæвæруй «Алфанбулай дуйней
модель».
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Гъ. Нæ алливарс ци предметтæ ес, уони æнгъезуй æрдзи
уодæгас æма æнæуод уæдта къохæйконд дуйнебæл радех кæнун. Æнцон æртасæн æнцæ. Адæймаги къохæй
конд цидæриддæр æй, етæ къохæйконд дуйнемæ хаунцæ.
Гъонбæлгæнæг сæ æвдесуй «Алфанбулай дуйней модель»бæл. Уодæгас æрдзæ ба – ирæзгæ æма цæргæ ка кæнуй, етæ.
Сабийтæ, горцъебæл ци предметти хузтæ ес, уонæй
райсунцæ (деденгутæ, бæлæстæ, мæргътæ, мет, дортæ
æма у.и.) æма сæ «Алфанбулай дуйней модель»-и равзурст сектори æвæрунцæ, сæ архайдтитæ ба балæдæрун
кæнунцæ, зæгъæн:
С. Деденæг ирæзуй, дон æй фæгъгъæуй æма уомæ гæсгæ
уодæгас æрдзæмæ хауй.
Гъ. Мах хъæбæр бæрзондмæ исхизтан, хонхи тæккæ
цъоппмæ. Гъæйдæ, хонхи цъоппбæл нæ туруса ниууадзæн.
Хонхи цъоппмæ ка исхезуй, еци бæлццæнттæ дæр уотæ
фæккæнунцæ.
Сабийтæ хонхи цъопбæл туруса ниффедар кæнунцæ.
Гъ. Хонхæн æ тæккæ сæрмæ исхизтан æма уæ цийни
æнкъарæнтæ бавдесетæ. Фæцæй нæ балци. Нур ба нин
фæстæмæ цæугæ æй.
Ахури байдауæн
Гъ. Нæ балци уæ зæрдæмæ фæццудæй? Циуавæр хуæнхаг
цæугæдæнттæ зонетæ? Мет тайун анзæн æ кæци афони
райдайуй? Куд гъуди кæнетæ, цæугæдони дон фулдæр кæд
фæууй: зумæги æви сæрди? Цæмæ?
25-аг ахури усмæ
Темæ: «Уалдзæг»
Нисан: − Урухдæр кæнун сабийти еумæйаг зонундзийнæдтæ
анзи афæнтти зилдмæ (циклмæ) гæсгæ куд æййевгæ
цæунцæ, уой уæдта ма дуйней системон арæзти туххæй.
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− Ирæзун кæнун логикон гъудикæнунадæ, исфæлдистадон æримисунадæ, зонунадон архайд, кæдзос дзорун.
− Гъонбæл сæ кæнун цæмæдес унбæл, кæрæдземæ
хæлар зæрдæ дарун æма еумæ гъазунбæл.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: бæласи уалдзигон, сæрдигон, фæззигон æма
зумæгон хузтæ; уалдзигон деденæг, цирагъ, хузæ «Уалдзæги
пъолци» (пъолци ватмæнбæл хузæгондæй). Иллюстрацитæ
аргъæуттæмæ: «Тæрхъоси хæдзарæ» уалдзæги хузи
хæццæ, «Æртæ хъибили» фæззæги хузи хæццæ, «Хъæзтæ
– хъурройтæ» сæрди хузи хæццæ.
Иуарунмæ: рæзæ бæласи анзи алли афæнтти конд хузтæ;
хуарæнтæ, гæгъæдин деденгутæ уалдзигон пъолци
фæлосунмæ.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг
амонæн
фæйнæгбæл
хæлæмултæй
æрæвæруй бæласи 4 хузи – зумæгон, уалдзигон, сæрдигон
æма фæззигон.
Гъ. Æрбакæсайтæ мæнæ аци хузтæмæ, æма зæгъетæ, цитæ
си æвдист цæуй?
С. Бæлæстæ.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ?
С. Цуппар.
Гъ. Æма кæрæдземæй естæмæй хецæн кæнунцæ?
С. Гъо, бæлæстæй еу æй зумæгон, иннæ – уалдзигон æма
у. и.
Гъ. Мадта сæ уæд куд исхонæн ма æнгъезуй аци хузти?
С. Анзи афæнттæ: зумæг, уалдзæг, сæрдæ, фæззæг.
Гъ. Анзи афæнттæй кæци хъæбæрдæр цæуй уæ зæрдæмæ?
Сабийти дзуаппитæ.
Гъ. Нуртæккæ ба циуавæр анзи афонæ æй?
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С. Уалдзæг.
С./Гъ. «Анзи афæнттæ»
Сабийтæ æвæрунцæ рæзæ бæласи анзи алли афæнтти
хузти карточкитæ бæрæг уагбæл. Сабийтæй еу архайуй
амонæн фæйнæгбæл, иннетæ ба – горцъебæл.
С. гъазт «Раст дзуапп радтæ»
Гъ. Уалдзæги уæлдæф гъар фæууй æви уазал?
Уалдзæги мет берæ фæууй æви минкъий?
Цъеутæ уалдзæги фæттæхунцæ æви æрбатæхунцæ?
Кæрдæг уалдзæги фæцъцъæх уй æви ниббор уй?
Хъæбузатæ райгъал унцæ æви сæхе баримæхсунцæ?
Уалдзæги бæласæбæл сифтæ фæззиннуй æви ин æгъзæлгæ
фæккæнунцæ?
Сабийти дзуаппитæ.
Гъазт «Хуарз – лæгъуз»
Медес. Дууæ объектей минеугутæ, зæгъæн, деденæг æма
цирагъи, дзурд «пъолци»-й хæццæ исбæдтун æма си ци
«рауайа», уомæй ба аци гъазти пайда кæнун.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй уалдзигон деденæг, цирагъ æма
«уалдзæги пъолци»-й хузæ.
Гъ. Гъæйдæ, деденæг æма цирагъи минеугутæмæ кæбæл уа
уалдзæгæн, уæхæн пъолци æргъуди кæнæн.
Деденæг цæхæн æй?
С. Бор, рæсугъд, дзæбæх тæф кæнуй.
Гъ. Цирагъ ба цæхæн æй?
С. Авгæй конд, тæссонд, æрттевагæ.
Гъ. Пъолци хузгин ку уа æма дзæбæх тæф ку кæна, уæд е
хуарз æй æви лæгъуз?
С. Хуарз.
Гъ. Пъолци авгæй конд æма сæттагæ ку уа, уæд е ба хуарз
æй æви лæгъуз?
С. Лæгъуз.
Гъ. Æма æрттевгæ ку кæна уæдта хуарз уодзæй æви лæгъуз?
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С. Хуарз.
Гъ. Æма уæд деденæг æма цирагъи минеугутæй кæцити
райсдзинан уалдзæги пъолцийæн? Циуавæр пъолци уодзæй
уалдзæгæн?
С. Уалдзæгæн уодзæй æрттевагæ, хузгин æма, дзæбæх тæф
ка кæна, уæхæн пъолци.
Æндæр дзуаппити варианттæ дæр цæунцæ. Сабийтæ
пъолци фæлосунцæ деденгутæ, хуарæнтæ æма цæттæ
хурст гæгъæдитæй.
С. гъазт «Уалдзигон дзурдти дзурдуат»
Сабийтæ тумбулзилдæй лæуунцæ æма кезугай кæрæдземæ
деденæг дæдтунцæ, уалдзигон дзурдтæ дзоргæй (деденæг,
кæрдæг, дзæкъолон).
С./Гъ. «Аргъаумæ балци»
Гъ. Гъæйдæ, фæццæуæн, анзи афæнттæ ци аргъæутти
бæсти ес, уордæмæ.
Æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл аргъæутти иллюстрацитæ:
«Æртæ хъибили» фæззæги хузи хæццæ, «Тæрхъоси
хæдзарæ» – уалдзæги хузи хæццæ, «Хъæзтæ æма дони
хъæзтæ (лебеди)» – сæрди хузи хæццæ.
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй аргъау «Тæрхъоси
хæдзари» иллюстрацимæ.
Гъ. Хузи циуавæр аргъауи архайгути уинетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, аци аргъауи цаутæ анзæн æ кæци
афони цæунцæ? Робаси хæдзарæ кæд райдæдта тайун?
С. Уалдзæги.
Иннæ иллюстрацитæмæ кæсгæй дæр атæ бакосун гъæуй.
Гъ. Сабийтæ, кæсайтæ, аргъæутти куд, уотæ царди медæгæ
дæр цаутæ æрцæунцæ анзæн æ алли афони дæр.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон уæ зæрдæмæ фæццудæй? Циуавæр анзи
афæнттæ зонетæ?
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26-аг ахури усмæ
Темæ: «Æрдзæ»
Нисан:
−
Идарддæр
ирæзун
кæнун
сабийти
цæмæдесдзинадæ æрдзæмæ, æ гъæздугдзинæдтæ æма ин
æ рæсугъддзинадæ уинун. Идарддæр син амонун æрдзи
сæйрагдæр хæйттæ: дон æма уæлдæф. Ниффедар кæнун
алфанбулай дуйней системон арæзти лæдæрунадæ, æрдзи
объекти æхсæн бастдзинадæ ерун.
− Ирæзун кæнун сабийти логикон гъудикæнунадæ
æма хатдзæгтæ кæнун.
− Гъонбæл сæ кæнун хæлар зæрдæ дарун æма ауодун
æрдзи еугур уодæгæстæбæл дæр.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: «Гъæди унæр» магнитофони лентъæбæл
финст, ватмæн, фломастер кенæ мел æма амонæн фæйнæг.
Бæласæ, хор, кæрдæг, деденгутæ, мæргътæ, биндзитæ æма
цæугæдæнтти хузтæ.
Иуарунмæ: алли сабийæн дæр мæргъти, кæсæлгити,
дони æма зайæгойти предметон хузти фæлуст гъазт «Ци,
цæмæн»-æн.
Ахури цуд
Æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл бæласæ, куй æма деденгути
хузтæ.
Гъ. Сабийтæ, ци уинетæ фæйнæгбæл?
Сабитæ кезугай нимайунцæ объекттæ.
Гъ. Кæми фæууинун æнгъезуй бæласæ? Куй, деденгутæ
æма æнд.
С. Бæлæстæ – дзæхæрадони, куй – тургъи, деденгутæ татхай æма æнд.
Гъ. Æма берæгъ кенæ тæрхъос, цъеутæ æма будуйрон
деденгутæ ба кæми фæууинун æнгъезуй?
С. Гъæди, æрдози.
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Игъусуй магнитофонбæл финст – гъæди таус.
Гъ. Уæ цæститæбæл рауайун кæнтæ, цума гъæди ан. Цитæ
си фиууиндзинан?
С. Фæууиндзинан си хор, кæрдæг, бæлæстæ æма у.и.
Объектти нæмттæ куд дзоргæ цæунцæ, уотæ син
гъæнбæлгæнæг ба æвдесæн фæйнæгбæл се ’схематикон хузтæ кæнуй – хор, бæласæ, кæрдæг, цæрæгойтæ,
цæугæдæнттæ, биндзитæ.
С./Гъ.«Хуарз – лæгъуз»
Гъ. Мæргътæ сæ еугур дæр ку фесæфонцæ, уæд е хуарз
уидæ æви лæгъуз?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма æнæнгъæлæги дон ку нæбал уа, уæдта? Ци уидæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æрбацудæй нæмæ алæмæти лæг æма алцидæр кæрæдзей
хæццæ баеу кодта. Хор æма бæласæ баеу кодта. Куд гъуди
кæнетæ, цæмæ?
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг æма гъæйтдæр
сабийтæ объектти æхсæн бастдзийнæдтæ куд ергæ
цæунцæ, уотæ сæ хæнхитæй баеутæ кæнунцæ.
Гъ. Æма ма алæмæти лæг бæласæ цæй хæццæ баеу кодта?
С. Бæласæ цæугæдони хæццæ. Уомæн æма бæласи дон
гъæуй.
Атæ иннæ объекти хæццæ дæр куст цæуй: цæрæгой, хор,
дон, биндзæ, деденæг, къанау æма у.и.
хор

биндзæ
деденæг

дон

цæрæгой
бæласæ

108

Гъ. Сабийтæ, æрбакæсайтæ, гъæди цидæриддæр ес, етæ
кæрæдзей хæццæ баст разиндтæнцæ. Бæласæ æнæ дон æма
хорæй нæ уодзæй, цæрæгойти бон цæрун нæй æнæ дон, хор
хуæрдæ æма у.и.
Нæ бон зæгъун æй, æрдзæ нæ устур хæдзарæ æй, зæгъгæ?
С. Гъо.
Гъ. Алцидæр кæрæдзей хæццæ баст кæми æй, еци устур
хæдзари мах дæр цæрæн æма ин æ баст æма уагæвæрд не
’йхалдзинан.
С./Гъ. «Баледзай»
Гъонбæлгæнæг нимайуй, рæвдауæндони авари ци уодæгас
æрдзи объекттæ ес, уони минеугутæ, сабийтæ ба сæ
минеугутæмæ гæсгæ иссерунцæ. Зæгъæн:
Гъ. Е устур кенæ минкъий фæууй, тæф кæнуй. Гъæуй ибæл
дон кæнун. Уæлдæф кæдзос кæнуй.
Сабийтæ объект – деденæг базонунцæ æма имæ
баледзунцæ.
С./Гъ. «Кæмæн ци»
Гъонбæлгæнæг стъолбæл предметти хузтæ æрæвæруй.
Гъ. Равзаретæ цъеуи, биндзи, кæсалги æма цæрæгоййи
хузтæ.
Сабийтæ фæйнæ хузи райсунцæ. Нур ба ма си ци берæ
хузтæ байзадæй, уонæй, уе ’взурст объекти цæрунмæ
цитæ гъæуй, уони хузтæ равзаретæ. Зæгъæн, кæсалгæн –
дон, утъиртæ, донизайæгой æма у.и.
С./Гъ. «Æрдзæ гъæуай кæнæн»
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй хузтæ – нисанти
хæццæ: гъæди арт, æмпурст деденæг, саст къадотæ æма
æнд. ниффедар кæнуй, уодæгæстæмæ ауодгæ цæстæнгас
даруни уагæвæрдтитæ. Гъос æрдаруй, алфанбулай æрдзæн
зæран æрхæссун ке бон æй, уонæмæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Æрдзæ нæ еумæйаг хæдзарæ æй, зæгъгæ, зæгъун æн109

гъезуй? Æрдзæ куд багъæуай кæнун æнгъезуй? Куд анхос
гæнгæ æй цæрæгойтæн, мæргътæн, зайæгойтæн?
27-аг ахури усмæ
Темæ: «Хуарз æма фуд»
Нисан: − Сабийтæн байамонун лæдæруйнæдтæ
«хуарз» æма «фуд». Хуарз æма лæгъуз миути туххæй
зонундзийнæдтæ, уæдта хе даруни æма кæрæдзей хæццæ
дзубандий ездон æгъдæутти туххæй син радзорун. Ахур
кæнун адæймаги кустæн аргъ кæнунбæл.
− Ирæзун кæнун сабийти логикон гъудикæнунадæ,
зæрдæбæлдарунадæ, имисуйнадæ, кæдзос дзорунадæ æма
хатдзæгтæ кæнуни фæлтард.
− Гъонбæл кæнун сабийти, цæмæй уонцæ рæдау,
уарзонцæ рæстдзинадæ, кæрæдзей тухст куд лæдæронцæ
æма кæрæдзебæл мæтæ куд кæнонцæ.
Рагагъонмæ куст. Бакæсун В. Маяковскийи «Хуарз ци
æй æма ци æй лæгъуз». Бакæсун æмдзæвгитæ: А. Ивенсени «Ка банхус кæндзæй», Б. Ивлеви «Сæумæ раги æз
рæвдауæндонæмæ цæун..», Н. Найденови æмдзæвгæ
«Ольгæ Павловнæ»-й скъуддзаг, Бритъиати Е. киунугæ
«Сугъзæрийнæсиуæ саг»-æй сæргонд «Дууæ лæвари». Бакасти фæсте гъонбæлгæнæг сабийти хæццæ радзубанди
кæнуй. Сæ гъос син æрдаруй, сфæлдистадон архайгутæ
куд цæрунцæ? Цитæ косунцæ. Е сабийти ахур кæнуй, сæ
миутæн аргъ кæнунбæл.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: магнитофонбæл финст сабур музыкæ;
аргъæутти хуарз æма лæгъуз архайгути сюжетон хузтæ.
Иуарунмæ: гъазтæн «Ци æй хуарз æма лæгъуз» – 20 карточки (æмбестæбæл лухтæгондæй) алкæмæн дæр си æ дууæ
хаййи сюжетæй баст æнцæ. Карточки еу хайбæл – сабийти
миутæ æвдист, иннебæл ба – æ фæстеугутæ.
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Ахури цуд
Игъусуй музыкæ æма сабийтæ тумбулзилдæй ралæуунцæ.
Гъ. Сабийтæ, сумах зæрдæхæлар айтæ, кæрæдземæ
баходетæ æма уæ кæрæдзей къохтæбæл æрхуæцетæ. Мах
рагъаззинан гъазт «Сюрприз».
Сабийтæ музыкæмæ гæсгæ зилди цæунцæ æма дзорунцæ:
С. Мах, сабийтæ, аразæн
Куклатæн хæдзæрттæ.
Ке хæдзарæ хуæздæр уа,
Уомæн ба – лæвæрттæ.
			
Къибирти Амурхани тæлмац
«Сюрприз» гъазæн, кенæ фатæг уæд.
Сабийтæ æрлæуунцæ æма фатæг кæмæ баамона, уомæн
сабийтæ фæлмæн, зæрдæмæдзæугæ, рæвдаугæ дзурдтæ
кæнунцæ. Гъазт 2–3 хатти ракæнунцæ.
Гъ. Сумах уæ кæрæдземæн æхсидзгон дзурдтæ загътайтæ.
Алинæ (Таня, Барис æма æнд.) дæ зæрдиуагæ нур куд æй?
Цæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уæхæн дзурдти фæсте сумах, уæ еугур дæр,
фегъæлдзæгдæр æма зæрдæхæлардæр айтæ. Уомæ гæсгæ
ба, кæрæдземæн дзордзинан хуарз æма зæрдæмæдзæугæ
арфи дзурдтæ.
Идаррдæр гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй сæ
зæрди æрæфтауонцæ аргъæуттæ æма æмдзæвгити архайгути (персонажти) хуарз æма лæгъуз гъуддæгтæ.
Испайда кæнун æнгъезуй, темæ «Хуарз æма фуд»-мæ
гæсгæ ци литературон уадзимистæ зонунцæ, уонæй
иллюстрацитæ.
С./Гъ. «Ци æй хуарз æма ци æй лæгъуз»
Алли сабий дæр карточкæ æрдгутæй æмбурд кæнуй, карточки ци уавæр ес, уой дзоргæй. Уой фæсте сабийтæ кар111

точкитæ æмбурд кæнунцæ мæнæ æуæхæн минеугутæмæ
гæсгæ: еу стъолбæл – хуарз гъуддæгти хузтæ, иннебæл –
лæгъуз гъуддæгти.
Сабийтæ иллюстрацити туххæй дзорунцæ. Зæгъæн: «Аци
биццеу лæгъуз кæнуй, нæ ’й фæндуй гъазæнтæ æфснайун».
Гъ. Ка ’й зонуй аци хузти сумахæй æхе еске фæууидта?
Радзорайтæ, ка уи циуавæр хуарз кенæ лæгъуз гъуддаг бакодта.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъазт «Дессаги гъæдæ»
Игъусуй сабур музыкæ.
Гъ. Уæ цæститæбæл рагъазун кæнайтæ, цума дессаги
аргъауи гъæди фестадайтæ. Гъæди ка цæруй? Циуавæр
зайæгойтæ си зайуй? Равдесайтæ сæ уе ’змæлдтитæй, æз
ба сæ базонон.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мæнæ фæззиндтæй къæсибадæг уосæ, сæ еугуремæн
дæр хинттæ искодта æма сæ бунæтти цавддортау
байзадæнцæ. Гъæдæ фунæйти паддзахадæ фестадæй.
Гъæдæй еу сабиртт дæр нæбал игъусуй: нæдæр сифти сирсир, нæдæр цъеути цъубар-цъубур. Гъæди æнкъард æма
тæссаг æй. ци гæнгæ æй?
Сабийтæ кæрæдземæ æнгон æрбалæуунцæ.
Гъ. Фал мæнæ алæмæти хæларзæрдæ силгоймаг
фæззиндтæй, исиста син сæ хинттæ æма гъæдæ нæуæгæй
базмалдæй. Мах зонæн берæ аргъæуттæ, зæрдæхæлар æма
фудзæрдæ архайгутæ кæми ес, уæхæнттæ. Гъæйдæ, нæ
зæрди сæ æрæфтауæн.
Сабийтæ аргъæутти архайгути хузтæмæ кæсунцæ, уæдта
сæ дууæ хаййи фæккæнунцæ. Еу хаййи – хуарз гъуддæгтæ
гæнæг архайгутæ, иннеми ба – лæгъуз гъуддæгтæ гæнæг
архайгутæ.
Алли аргъауæн дæр æ кæрон цæхæн фæууй? Ка си
фæхъхъæбæрдæр, уй? Хуарз æви фуд?
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Сабийти дзуæппитæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон уæ зæрдæмæ фæццудæй? Зæгъайтæ, хуарз
гъуддæгтæбæл циуавæртæ нимаетæ, лæгъузтæбæл ба?
Лæгъуз миутæ ку кæнай, уæд дæмæ дæ алливарс адæн ци
цæстæй кæссæнцæ?
28-аг ахури усмæ
Темæ: «ОБЖ. Æдасдзийнадæ надбæл»
Нисан: – Ниффедар кæнун сабийти зонундзийнæдтæ
гъæунги хе даруни, светофорти æма надбæл цуди
уагæвæрдти туххæй.
– Ирæзун кæнун сабийти логикон гъудикæнунадæ,
имисунадæ, гъосдарунадæ æма кæдзос дзорунадæ.
– Гъонбæл кæнун сабийти кæрæдземæн æнхус кæнунбæл уæдта лæмбунæг унбæл.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хузтæ – машинтти над, тротуар, светофор, адæн æма машинттæ гъæунги. (Æдасдзийнадæ
надбæл.) Сюжетон хузтæ цуди уагæвæрдти туххæй. Гъазт
«Светофор»-æн сурх, бор æма кæрдæгхуз карточкитæ.
Иуарунмæ: тротуар æма сабийти машинтти надбæл ци
рауæн бахезун фæндуй (зебрæ си нæййес), уой хузæ.
Ахури цуд
Азæлуй музыкæ. Сабийтæ гъонбæлгæнæги алливарс
æрæмбурд унцæ.
Гъ. Уæ еугур дæр зонетæ, ци рæсугъд горæти цæрæн, уой
ном хуннуй…?
С. Дзæуæгигъæу.
Гъ. Циуавæр горæттæ ма зонетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Горæти, еу рауæнæй иннæ рауæнмæ цæбæл фæццæунцæ?
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С. Фестæгæй кенæ транспортбæл.
Гъ. Алли адæймаг дæр гъæуама зона, цæмæй ибæл фидбилиз ма æрцæуа, уой туххæй, гъæунгти цæугæй, хе куд
дарун гъæуй, уой.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй фæндаги, гъæунги æма фестæгути
надбæл бахезæнти хузтæ.
Гъ. Зонетæ, гъæунгти, машинттæ æма адæнæн кæбæлти
цæугæ æй, еци нæдтæ уæдта машинтти надбæл цæхгæрмæ
бахезун кæми æнгъезуй, еци рауæнтæ?
Сабийтæ хузæмæ кæсунцæ æма дзуæппитæ дæдтунцæ.
С. Адæн тротуарбæл цæунцæ, машинттæ ба – урух надбæл.
Гъ. Машинттæ ци надбæл цæунцæ, е ма хуннуй сосе. Адæн
сосей сæрти гъæуама хезонцæ айдагъдæр сæрмагонд рауæн
(гъолон хурст – «зебрæ»-бæл). Цæугæ ба фæккæнунцæ тергадигай.
Тротуарбæл цæуæг адæймаг хуннуй фестæг, транспорти
цæуæг ба – пассажир.
Æркæсайтæ хузтæмæ æма зæгъетæ, фестæг адæн си кæцитæ
æнцæ, уæдта – пассажиртæ?
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъазт «Кæронмæ фæууо хузæ»
Сабийтæ стъолбæл æрбадунцæ, алкæмæ дæр си хузæ –
сабийтæ тротуарбæл.
Гъ. Сабийтæн фенхус кæнетæ, надбæл цæхгæрмæ ци рауæн
бахезонцæ, уой нæ зонунцæ æма лæуунцæ тротуарбæл.
Хузи ма ци гъæуй, уой кæронмæ фæууотæ хузæгонд.
Сабийтæ хузæ кæнунцæ «Зебрæ» (переход).
Гъ. Сабийтæ, зæгъайтæ, ци æнгъезуй æма ци не’нгъезуй
кæнун машинтти надбæл? Фæндагбæл аллихузон уавæрти
хузтæ уин фенхус кæндзæнцæ.
Сабийтæ райсунцæ машинтти аллихузон ситуацити
хузтæ, надтæбæл. Зæгъæн: еу биццеу сосебæл къозойæй
гъазуй, иннæ ба – зæронд лæгæн æнхус кæнуй, нади сæрти
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бахезунбæл, кизгæ ба – машинтти нади сæрти кæми
не’нгъезуй, уоми цæуй æма у.и.
Гъ. Сумах нур зонетæ нади сæрти бахезуни уагæвæрдтæ.
Гъæйдæ базонæн, куд сæ багъуди кодтайтæ, уой. Æз
райдайдзæн гъудиадæ дзорун, сумах ба æй кæронмæ
зæгъиайтæ. Фестæгæй цæун гъæуй айдагъдæр..
С. Тротуарбæл.
Гъ. Нади сæрти хезун гъæуй айдагъдæр…
С. Бахезæн «зебрæ»-бæл.
Гъ. Сосебæл не ’нгъезуй...
С. Гъазун, велосипедбæл цæун.
Гъ. Нади сæрти хезун гъæуй...
С. Тергадигай, зæрæндтæ æма минкъий сабийтæн анхос
гæнгæй.
Гъ. Базонайтæ, ци ма нин анхос кæнуй нади сæрти
бахезунмæ.
Сурх рохс – цæун не’ нгъезуй!
Бор рохс – цæттæ уо цæунмæ!
Кæрдæгхуз рохс – цæугæ дин æй!
С. Светофор.
С. \гъазт «Светофор»
Сабийтæ тумбулзилдæй ралæуунцæ, гъонбæлгæнæг ба
– сæ астæу. Гъонбæлгæнæг кезугай æвдесуй светофори
сигналтæ: ку – сурх, ку – бор, ку ба – кæрдæгхуз.
Сурх сигналмæ гæсгæ сабийтæ дзодздзæги æрбадунцæ.
Бормæ – исистунцæ.
Кæрдæгхузмæ ба – зилдмæ гæсгæ сæ цуд кæнунцæ.
Гъазт 2–3 хатти ракæнунцæ.
Гъ. Нур сумах зонетæ, над ци æй æма æ сæрти куд хезгæ
æй, уой. Фал машинтти цуд æма адæни æдасдзийнадæмæ
ба ка кæсуй?
С. Милиционер.
Гъ. Милиционери бон æй, гъæунгти нæдтæбæл цæуни
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æдасдзийнади уагæвæрдтæ ка ихала, уони бафхуæрун. Ке
уи фæндуй милиционер исун? Цæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
С. \Гъ. «Хæйттæ æма æнæгъæнæ»
Гъ. Æз дæн гъæунг.
Сабийтæ гъонбæлгæнæгмæ æрбаледзунцæ æма ин
дзорунцæ, гъæунги цитæ фæууй, уони.
Зæгъæн:
Æз – машинæ,
Æз – фæндаг,
Æз – тротуар,
Æз – хæдзарæ,
Æз – фестæг,
Æз – светофор – æма у. и.
Гъ. Ци дзæбæх гъæунг нæмæ рауадæй.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон ахури рæстæг уæ зæрдæмæ фæццудæй?
Циуавæр гъæзтитæ кодтайтæ? Нади сæрти ци рауæн хезгæ
æй? Нади сæрти хезгæй, ци зонун гъæуй?
29-аг ахури усмæ
Темæ: «Сæрдæ»
Нисан: – Сабийти ахур кæнун сæрди сæрмагонд минеугутæ
дзорун, æрдзон объекти аллихузон минеугутæмæ гæсгæ
къуæрттæ кæнун, сæрди туххæй бацеу-бацеутæ зонунбæл.
Сабийтæн листæг биндзити туххæй зонундзийнæдтæ радтун.
– Ахур кæнун сабийти, цæмæй сæхе æрдзи объекти
бунати æвæронцæ æма уотемæй куд лæдæронцæ, æрдзи
хай ке æнцæ, уой.
– Гæгъæдий тъафæбæл ориентаци куд зононцæ,
мæнæ ауæхæн дзурдтæй пайда гæнгæй: æ рахесфарс, æ галеуфарс, æ сæрмæ; бунæй, астæуæй, рази, буни, сæри.
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– Ирæзун кæнун сабийти логикон гъудикæнунадæ,
гъосдарунадæ, имисунадæ, зонундзийнæдтæ базонуни архайд, æримисундзинадæ æма кæдзос дзорун.
– Гъонбæл сæ кæнун, цæмæй кæрæдземæ хуарз
цæстæй кæсонцæ, дзуапп дæтгæй кæрæдзей куд нæ хъор
кæнонцæ, райгурæн бæсти æрдзæ куд уарзонцæ æма алци
базонунмæ цæмæдес куд, уонцæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: диаграммæ – анзи афæнттæ (зилдæг 4 хаййи
гондæй); сæрдæ æма иннæ анзи афæнтти сюжетон хузтæ.
Хузтæ «Уалдзæг», «Сæрдæ». Магнитофонбæл финст
игъæлдзæг, ниллæг музыкæ. Биндзитæ æма хъæбузати
хузтæ.
Иуарунмæ: альбоми тъафæ, хузти фæлуст (хор, бæласæ,
деденæг, гæбæло, цъеу, хæдзарæ, кæрдæг, даргъ къела).
Ахури цуд
Сабийтæ гъонбæлгæнæги рази лæуунцæ.
Гъ. Сабийтæ, уæ цæститæбæл рауайун кæнайтæ, цума уин
ехæн æй.
Сабийтæ æвдесунцæ, куд уазал син æй, уой.
Гъ. Ци уæ фæндидæ нуртæккæ?
С. Цæмæй ралæууа сæрдæ æма гъар уа.
Гъонбæлгæнæг кæсуй æмдзæвгæ. Зæгъæн:
Ралæудтæй фæсуалдзæг ба сæрдæ,
Æрцудæй сурх сæрдæ æвеппайди,
Сахирд хор арвмæ рандæй сæрдæр,
Думгæ ма нæ а тæвди ку уайдæ...
Скъодтати Эльбрус
Гъ. Кæд фæццæунцæ багъæнбадæй кæрдæгбæл?
С. Сæрди, гъар ку фæууй, уæд.
Гъ. Сæрдигон гъар бони нæ алфанбулай цитæ фæууй?
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С. Цъæх кæрдæг, бæлæстæ, деденгутæ, мæргътæ, биндзитæ
æма æнд.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй дууæ хузи: «Уалдзæг» æма «Сæрдæ».
Сабийтæ хузтæ «рабарунцæ» æма дзорунцæ, æрдзи ци
æййивддзийнæдтæ æрцудæй. уони. Сæ гъос син æрдарун
гъæуй хуæнхтæ, хуæнхрæбунтæ æма цæугæдæнттæмæ.
С. \Гъ. «Анзи афæнттæ»
Анзи афæнтти хузтæ халæмултæй лæуунцæ. Сабийтæ сæ
диаграммæбæл раст æвæрунцæ (бор секторбæл – фæззигон
хузтæ, уорсбæл – зумæгон, кæрдæгхузбæл – уалдзигон,
сурхбæл – сæрдигон).
Гъ. Сæрдигон бонигъæдæ цæхæн фæууй?
С. Тæвдæ, гъар, хорбон, ирд.
Гъ. Уарунтæ ба фæууй сæрди?
С. Фæууаруй, фал гъар фæуунцæ.
С./Гъ. «Хуарз – лæгъуз»
Гъ. Къæвда уаруй. Е хуарз кæмæн æй? Цæмæ?
С. Кæрдæгæн, зайæгойтæн, деденгутæн, бæлæстæн æма
æндæртæн хуарз æй.
Гъ. Къæвда лæгъуз ба кæмæн æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Къæвда æхсицгæ кæд фæгъгъæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Æ./С./Гъ. «Æруодæгас кæнæ хузæ»
Сабийтæ сæрди хузæмæ кæсунцæ. Игъусуй сабур музыкæ.
Гъ. Сабийтæ, гъæйдæ нæ хузæ райгас кæнæн.
Гъонбæлгæнæг дзоруй, хузи ци æвдист цæуй, уой, сабийтæ
ба æй се ’змæлдтитæй æвдсеунцæ.
Гъ. Ралæудтæй сæрдæ. Хор цъæх арвæй кæсуй. Кæрдæг
фæцъцъæх æй. Бæлæстæ дæр сифтæй цъæх-цъæхид
радардтонцæ. Деденгутæ дзæгæрæг калунцæ, гъæди
ба гуделтæ фæззиндтæй. Гæбæлотæ, саскъитæ æма
мудибиндзитæ ратæх-батæх кæнунцæ. Мæргътæ зарунцæ,
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мулдзугутæ ба ралæс-балæс кæнунцæ. Сабийтæ сæхе дони
æртайунцæ, велосипедтæбæл гъазунцæ æма сæлдæгтæ
хуæрунцæ. Сæрди хуарз æй!
Гъонбæлгæнæг фарстати фæрци исбæлвурд кæнуй,
сабийтæ се’змæлдтитæй цитæ æвдистонцæ, уони.
Гъ. Ду ке фæнзтай? Цитæ кодтай?
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг сабийтæн бацеутæ
кæнуй, етæ ба син дзуæппитæ, горцъебæл ци хузтæ е,
уонæми ерунцæ.
Гъ. Нур ба базонетæ бацеу-бацеутæ.
Е устур гъостæ,
Зæлдагæхелæ ’й.
Е туппурростæ,
Къодакъæдзелæ ’й. 		
(Биндзæ)
		
Скъодтати Эльбруси тæлмац
Зад игуæрдæни еу биндзæ
Деденæгбæл аргъауй.
Разиндтæй мудгин и риндзæ, –
Æ мудæй нæ æргъæуй.
(Мудибиндзæ)
		
Къибирти Амурхани тæлмац
		
Зу-зун
Æз – игъæлдзæг хъæбуза,
Æз зонун рæзбунтæ хуарз.
Æз тæхун, фал нæ гъузун,
Мæ фæсномуг æй "Зу-зун".
		
Скъодтати Эльбруси тæлмац
Нæ’й сирд, нæй маргъ, –
Æ финдз æй даргъ.
Тæхуй – уасуй,
Сбадгæй гъос æй.			
(Саскъæ)
		
Къибирти Амурхани тæлмац
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Æй косагæ,
Æгъдаугин.
Æнгаруарзон,
Æнбалгин.
... – гулдзуг,
Къæбæлдзуг.
Æ хæсуйнаг,
Нæ гæлдзуй.
		
Рæмонти Александр
Гъ. Листæг цæрæгойтæ еугурæй дæр тæхгæ кæнунцæ?
С. Нæгъ, ес уæхæнттæ, кæцитæ хелунцæ, гæппитæ
кæнунцæ.
Гъ. Еугур листæг цæрæгойтæ дæр пайда æнцæ?
С. Нæгъ, се ’хсæн знаггадæгæнгутæ дæр ес.
С.\гъазт «Хуарз æма лæгъуз»
Гъ. Зæгъайтæ, циуавæр знаггадæгæнæг биндзитæ æма
хъæбузатæ зонетæ?
С. Биндзæ, æнæнездзийнадæн тæссаг ци микробтæ æнцæ,
уони æ къæхтæбæл фæххæссуй æма уомæй – лæгъуз æй.
Саскъæ ку фæххуæца уæдта хъæбæр фæрресуй, рæсуйгæ
дæр искæнуй.
Гъ. Саскъитæй хе куд гъæуай кæнун гъæуй, уой зонетæ?
С. Гъо. Бауæр игон кæми æй, еци рауæнтæ, саскъитæ
цæмæй тæрсунцæ, уæхæн сæрмагонд хуасæй байсæрдун
гъæуй.
Гъ. Æма еугур саскъитæ æма биндзити ниццæгъдун
æнгъезуй, цæмæй маке гъигæ даронцæ.
С. Нæгъ, уæд мæргътæ дæр фесæфдзæнцæ, уомæн æма етæ
сæ хуæруйнаг æнцæ.
Гъ. Биндзитæй адæймагæн пайда ка хæссуй, уæхæн ес?
С. Мудибиндзæ дæдтуй адæймагæн муд.
С.\Гъ. «Цуппæрæймаг уæлдай»
Биндзитæ æма хъæбузати 4 хуземæй рахецæн кæнун 3,
кæцитæ кенæ тæхгæ кæнонцæ, кенæ бургæ, кенæ ба –
гæппитæ.
С.\гъазт «Мах хузæ кæнæн»
Алли сабиймæ дæр альбоми тъафæ æма хузти фæлуст
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(хор,бæласæ, деденæг, гæбæло, кæрдæг, цъеу, хæдзарæ,
даргъ къела). Гъонбæлгæнæг дзоруй, хузтæ альбоми
тъафæбæл кæци рауæн гæнгæ æнцæ, уой туххæй мæнæ
ауæхæн дзурдтæй пайда кæнгæ ’й: сæрæй, бунæй, астæуæй,
рахесæрдæгæй, галеуæрдæгæй, рази.
Гъ. Æркæсайтæ уæ хузтæмæ æма зæгъетæ, кæцитæ си
хаунцæ уодæгас æрдзæмæ?
С. Бæлæстæ, мæргътæ…
Гъ. Уотæ уæмæ цæмæ кæсуй?
С. Уомæн æма ирæзунцæ, дон ниуазунцæ..
Гъ. Æма уæд къохæй конд дуйнемæ ба ци хауй?
С. Хæдзарæ, даргъ къела.
Гъ. Цæмæ?
С. Адæймаг сæ исаразта.
Гъ. Хор ба уæд кæцитæмæ хауй?
С. Æнæуод æрдзæмæ.
Гъазт «Гъо – нæгъ»
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй, цæбæл гъуди кæнуй, уой фарстати фæрци базононцæ. Сабийтæ,
уодæгас æма æнæуод æрдзи туххæй ци зонунцæ, уонæй пайда кæнунцæ.
Зæгъæн:
С. Уодæгас æрдзæй æй?
Гъ. Гъо.
С. Цæрæгой æй?
Гъ. Нæгъ.
С. Листæг биндзитæ æма хъæбузатæмæ хауй?
Гъ. Гъо.
С. Бургæ кæнуй?
Гъ. Нæгъ.
С. Тæхгæ кæнуй?
Гъ. Гъо.
С. Гæбæло æй?
Гъ. Гъо.
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Ахури байдауæн
Гъ. Ацибони ахур уæ зæрдæмæ фæццудæй? Уæ зæрдæмæ
кæци гъазт фулдæр фæццудæй? Анзæн æ кæци афони
фæууинун æнгъезуй еугур биндзитæ æма хъæбузати? Ци
хауй уодæгас æрдзæмæ, æнæуод æрдзæмæ ба?
30-аг ахури усмæ
Темæ: «Сæрдæ»
Нисан: – Ахур кæнун бацеу-бацеутæ зонунбæл. Ниввæрун
экологий туххæй, зонундзийнæдти бундор. Æрдзи
фæззиндтитæ æма объекттæмæ раст цæстæнгас куд
даронцæ, сæ фæййинд ба син æхцæуæн куд уа, уотæ сæ
гъонбæл кæнун.
– Ирæзун кæнун системон мадзали бундорбæл
гъудикæнунадæ, æримисунадæ, гъосдарунадæ æма кæдзос
дзорун.
– Гъонбæл сæ кæнун, цæмæй алфанбулай дуйне
базонунмæ тундзонцæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: диаграммæ – анзи афæнттæ; дзуæппитæ –
хузтæ; сюжетон хузтæ «Гъæди», «Уат» кенæ аллихузон
предметти хузти фæлуст.
Иуарунмæ: алли сабийæн дæр гъазт «Фæууо хузæ
кæронмæ»-н карточкæ цийфæнди объекти хузи хæццæ,
æрмæст цидæр элемент гъæуагæй.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сæрди темæбæл цийфæнди бацеутæ дæр
кæнуй.
Гъ. Сабийтæ, уарзетæ бацеу-бацеутæ ?
Сабийтæ бацеути дзуæппитæ хузти æхсæн ерунцæ æма
сæ æвдесæн фæйнæгбæл æвæрунцæ.
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Бацеу-бацеутæ
Сурх цæстæ исдаруй, –
Алке ни гъар даруй.			
(хор)
***

***

Будурти, гъæдти, унгти
Тургъити æркафуй.
Уæларвæй зæнхи уæнгти
Циллей тунæ уафуй.		
(къæвда)
***

Хизтан æй мах, фæхизтан...
Ку фæзиндтæй, фæллигъдан.		
(къæвда)
***

Хормæ симдта,
Гъазта тунтæй.
Думгæ сдумдта
’Ма фæддунд æй.		
(хъæппæ-хъуппæ)
		
Къибирти Амурхани тæлмац
***

Цъивви-цъувву,
Гъæс-къæс-къæс,
Æ фæцъцъувут–
Æндæкъæс.		
(зæрбатуг)
Скъодтати Эльбрус
Гъ. Хъæбæр хуарз! Раст базудтайтæ бацеу-бацеутæ.
Циуавæр анзи афони туххæй дзорунцæ аци хузтæ?
С. Сæрди.
Сабийтæ анзи афæнтти диаграмми сурх секторбæл
ниввæрунцæ хузтæ.
С./Гъ. «Фестдзæнтæ»
Сабиййæн æ цæститæбæл рауайун кæнун, цума æрдзон
объект æй æма тæссаг уавæри бахаудтæй.
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Гъ. Ду дæ – будури деденæг. Хор хъæбæр тавуй, къæвда ба
рагæй дæр нæбал адтай? Радзорай, циуавæр гъудитæ æма
æнкъарæнтæ дæмæ ес?
Кенæ ба:
Гъ. Æз – фудуаг биццеу, ду ба – рæсугъд деденæг. Мæн
фæндуй дæу æртонун. Ду ба мин балихстæ кæнæ, цæмæй
дæ ма æртонон.
Гъазт «Æсгаргутæ»
Стъолбæл предметон хузтæ æма еу утсур сюжетон (кенæ
пейзаж) хузæ. Гъонбæлгæнæги дзурд «Æсгаргутæ размæ»мæ гæсгæ, сабийтæ æвзарунцæ устур хузи хæццæ баст
предметон хузтæ, гъæди кенæ уати кæбæл исæмбæлун
æнгъезуй, уæхæнттæ æма сæ устур хузи рази æрæвæрунцæ.
Сабийтæ се ’взурст хузтæн аллихузон уавæртæ æргъуди
кæнунцæ.
Зæгъæн: кæд ферми размæ автобуси хузæ ниввардта, уæд
æй балæдæрун кæнуй, мæнæ атæ: «Автобуси æрбацудæнцæ
гъогдоцгутæ».
С. ⁄ гъазт «Гъо – нæгъ»
Гъонбæлгæнæг фиццаг сабийти хæццæ æхуæдæг рагъазуй,
уой фæсте ба син айдагъдæр æнхус кæнуй. Сабийтæ предметон хузтæ райсунцæ æма кезугай сæ еу инней фæрсуй,
æ хузи ци æвдист цæуй, уобæл (хузæ не ’вдесгæй). Хузæ ка
гъæуама базона е ба æй фæрсуй:
– Уодæгæстæмæ хауй?
– Гъо.
– Цæрæгой æй?
– Нæгъ.
– Зайæгой æй?
– Гъо.
– Деденæг æй?
– Гъо! (Бавдесуй хузæ).
Кенæ ба:
– Уодæгæстæмæ хауй?
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–Нæгъ, къохæй арæзт дуйнемæ.
– Уæледарæс æй?
– Нæгъ.
– Къæбеци дзаумау æй?– Гъо.
– Хуæруйнаг си фæццæттæ кæнунцæ?
– Нæгъ.
– Ниуазгæ си фæккæнунцæ?
– Гъо.
– Къоппа æй?
– Гъо! (Бавдесуй хузæ.)
Æзм. гъазт «Поезд»
Гъ. Нæ поезд рараст уодзæй сæрдæбæл исæнбæлунмæ. Исбадун ба си æнгъезуй айдагъдæр еци сабийтæн, кæцитæ
зæгъонцæ сæрди хæццæ баст дзурдтæ.
Сабийтæ кезугай дзорунцæ дзурдтæ æма кæрæдзей фæд
æрлæуунцæ. Поезд рараст уй.
Аци гъазтæй, иннæ анзи афæнттæмæ гæсгæ дæр, æнгъезуй
рагъазун.
Гъазт «Хузæ кæронмæ фæууо»
Сабийтæн райуарунцæ, элементтæй цох ка æй, уæхæн
объектти хузтæ. Сабийтæ ба син сæ гъæугæ элементти
хузтæ исхузæ кæнунцæ.
Зæгъæн:
Хорæн нæ фагæ кодта тунтæ æма ин тунти хузæ
искæнунцæ, бæласæн – сифтæ, гæбæлойæн – къæхтæ æма
у.и.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибони ахури рæстæг уæ зæрдæмæ фæццудæй?
Циуавæр анзи афæнттæ зонетæ? Еугур æрдзæ дæр циуавæр
анзи афони фæххуссуй? Кæци анзи афони æригъал уй
æрдзæ? Гъар къæвдатæ кæци анзи афони фæуунцæ?
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1-аг уæлæнхасæн
Системон анализи мадзал
Сабийти хæццæ цийфæнди объект анализ кæнгæй дæр,
фарстатæ дæдтгæ æй, цæмæй ин æ системон арæзт
базононцæ.
– Ци (ка) æй – æркæсуйнаг объект;
– Цæмæн æй – сæйраг функци;
– Цæхæн хæйттæй конд æй æма кæрæдзей хæццæ куд баст
æнцæ – объекти дæлсистемæ;
– Кæми цæруй – уæлсистемæ;
– Цæхæн (циуавæр) объект адтæй раздæр – системæ
кæддæр;
– Цæхæн (циуавæр) объект исуодзæй ескæд – системæ
ескæд.
кæддæр

уæлсистемæ
объект
дæлсистемæ

ескæд

2-аг уæлæнхасæн
Хузи æвдист æй схемæ «Алфанбулай дуйней модель»,
кæцимæй сабийтæ фæппайда кæнунцæ системон гъазт
«гъо – нæгъ» гæнгæй.
Символон
нисæнттæй
бæрæггонд
æнцæ
цаутæ
(фæззиндтитæ) æма предметти еумиадæ. Уотæ, игон
армитъæпæн – къохæйконд дуйней нисан, елкæ кенæ
гæбæлой æрдæг – æрдзон дуйней нисан.
Сослани æндурæ, мегъæ, мæйæ, æстъалутæ, къæвда æма
мет – æнцæ æрдзи æнæуод дуйней нисантæ кенæ æрдзи
фæззиндтитæ.
Игон армитъæпæнбæл ес транспорти нисантæ – сор зæнхон,
дони æма уæлдæфон.
Губорæ æй еугур къохæйконд дуйней хуæрунæн бæзгæ
фæрзеуи нисан, кæци дехтæ кæнуй уорсаг, фидæй конд,
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инсадæй конд æма адгийнæгтæбæл.
Игон армитъæпæни символбæл æнгъезуй æндæр
нисантæй пайда кæнун, кæцитæ æвдессæнцæ минкъийдæр
дзаумæутти къуари еумиадæ: электроприбортæ, къæбеци
дзаумæуттæ, хуйæн дзаумæуттæ (скъолай æма медицинон
дзаумауттæ) æма у. и.
Сабийти нæ дуйне æвдесæг модели хæццæ зонгæ гæнгæй,
гъонбæлгæнæг гъæуама ма дзора, ци амонунцæ нисантæ,
гъома, ци æвдесунцæ уой, фал архайæд, цæмæй сæ сабийтæ
сахуæдтæ базононцæ. Цæмæй бæрæггонд æй æрдзи дуйне? Къохæйконд дуйне ба схемæбæл циуавæр нисанæй
бæрæггонд æй.
Ци нисан кæнуй елки æрдæг? (Бæлæстæ.)
Гæбæлой æрдæг ба? (Биндзитæ.)
Гъонбæлгæнæг зæгъуй, цæмæй схемæбæл бæрæггонд, еугур цæрæгойти (тæрхъос) нисантæ дæр иссеронцæ, еугур
мæргъти (уасæнгæ), еугур кæсæлгити (кæсалгæ).
Уотемæй, хебæраги, гъазти медæгæ сабийтæ базонунцæ
æцæг дуйней хумæтæги нисанеуæг, сæ зонундзийнæдтæ ба
системон уагбæл æвæрд цæунцæ.
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Алфанбулай дуйней занунади бæрцæ бæлвурдкæнун скъолаагъонмæ астæугкаг
кари (4 – 5 анздзуд) сабийтæн

Æхе ном æма æ бийнонти
иуæнгти нæмттæ зæгъун
зонуй.
Гури иуæнгтæ бавдесун æма
куд хуннунцæ, уони зонуй.
Цалдæр дæсниади æ бон
зæгъун æй.
Анзи афæнтти (фæззæг, зумæг,
уалдзæг, сæрдæ) сæйрагдæр
минеугутæ æ бон зæгъун æй.
Мæргъти, хæдзайрон æма
гъæддаг цæрæгойти нæмттæ
æма сæ цæрæнуат бунæттæ
зæгъун зонуй.
Рæзæ æма халсарти нæмттæ
зонуй.

Мебели предметти,
хъæпбæлти æма къæбеци
дзаумæутти нæмттæ зæгъун.
Уæзласæн æма пассажирон
транспорттæ æртасуй æма сæ
фæззæгъуй.

Бантæсти бæрцæ.

Алфанбулай дуйней базунди бæрци бæрæггæнæтæ
1 балл – зонундзийнæдти бæрцæ минкъий æй. Сабий еугур
ихæслæвæрдтæ дæр гъонбæлгæнæги æнхусæй искæнуй.
2 балли – зонундзийнæдти бæрцæ рæстæмбе æй. Сабий
æртæ ихæслæвæрдемæй æхуæдæг айдагъдæр еу искæнуй.
3 балли – зонундзийнæдти бæрцæ берæ æй. Сабийæн æхе
бон æй æртæ ихæслæвæрдемæй дууæ искæнун.
Алфанбулай дуйне зонунадæ:
* сабийтæ, Республикæ Цæгат Иристон-Аланий бæрæг
горæти кенæ гъæуи ке цæрунцæ, уой зонæнтæ; уоми
сæ, еу – дууæ зæрдæмæдзæугæ бунатей хæццæ базонгæ
кæнун; сабийти зонгæ кæнун республики турусай хæццæ,
ахур сæ кæнун
æ фæсмæрунбæл; радзубанди кæнун,
циуавæр бæрæгбæнттæ фæббæрæг кæнунцæ анзи аллихузон афæнтти, куд сæмæ цæттæ кæнун гъæуй; æнхос кæнун
цитгиндæр æгъдæутти фæткитæ кæнунмæ;
* бæргъон адæни хæдзайрон куститæ æма архæйдтитæ куд
лæдæронцæ (туканмæ цуд, фатер æфснайун, бугътæ калун,
уагæвæрдтæ æнхæст кæнун, æфснайуни зеути (субботникти) архайун);
* лæдæрун кæнун, уодæгас æма æноуод æрдзи дуйнемæ
уæдта адæймаги къохтæй кондмæ цитæ хауй; æрдзубанди
кæнун, адæни цард горæти кенæ гъæуи куд æй (баргъон
адæн циуавæр куститæ кæнунцæ, кæми циуавæр тукæнттæ,
паркитæ, автобуси æрлæууæнтæ ес æма у. æ., ка æфснайуй
гъæунгтæ, сабийти бон ци кæнун æй);
* зонгæ кæнун транспорти хæццæ æма ахур кæнун гъæунги
хе растдаруни æгъдаубæл; амонун, кæми æма куд бахезун гъæуй гъæунги надбæл, циуавæр уагæвæрдтæ ес
велосипедбæл цæугæй;
* ахур кæнун, цæмæй лæдæронцæ, сæ нисан æмхузæн
кæмæн æй, еци дзаумæутти форми кæндтитæ æма, ци
æрмæгутæй конд æнцæ, етæ аллихузæнттæ ке фæуунцæ;
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бавналгæй куд æнкъаронцæ дзаумæутти уæзæ, бæрцуат, бакасти æма медæгон минеугутæ фæйнæхузон ке æнцæ, ахур
сæ кæнун дзаумæутти минеугутæ дзорунбæл;
* аллихузон архайди хузти (хузæкæнунадæ, конструкторон куст, аййевадон литературæмæ игъосун æма æнд.) сабийти зонгæ кæнун азгъунстити хецæндзийнæдти хæццæ
(хæдзæрттæ бæрзонд, дорæй дарст, балкъонтæ, æртайæн
уæттæ æма лифтити хæццæ; ниллæг хæдзæрттæ, арæхдæр
– агорийæй арæзт пеци хæццæ, рæзбун, куйдонæ æма у. и.)
* разæнгард кæнун сабийти цæмæдесдзийнадæ æрдзи
уодæгас æма æнæуод объекттæмæ: зайæгойтæмæ,
цæрæгойтæмæ, дортæмæ æма у. æ.; цæрæгойтæмæ æнгæс
дарунбæл сæ æфтаун;
* урухдæр кæнун сабийти равгитæ æрдзи объекттæ
базонунмæ, хæтуни уогæй ин æ гъос æрдарун æрдзи аллихузон фæззиндтитæмæ (къæвда, метуард, думгæ) æма
сæ минеугутæмæ (сифтæ æфтаугæ кæнунцæ æви хаугæ,
мæргътæ æрбатæхунцæ æви фæттæхунцæ);
* ахур кæнун æрдзи фæззиндтитæ æма сутки медæгæ
æййивдтитæ феппайунбæл (изæр – гъæунги æрталингæ й,
фæззиндтæй мæйæ æма у. æ.);
* ахур кæнун æрдзи объекттæ къуæрттæ кæнунбæл, предметти бæрæг минеугутæмæ гæсгæ еумитæ кæнун (бæлæстæ,
рæзæ, халсартæ, цæрæгойтæ æма у. æ.);
* анхос кæнун æрдзи медæгæ фуди хæццæ баст хумæтæги
фæстеугутæ бæрæг кæнунмæ (фиццаг гъарти фæззиннунцæ
зайæгойтæ; мæргътæ хонсармæ тæхунцæ, уомæн æма син
хуæруйнаг нæбал е; цæмæй багъæуай кæнæн цæрæгойти,
зайæгойти, уой туххæй син сæ «хæдзæрттæ» - цæрæнуæттæ
дæр гъæуай кæнун гъæуй); æрдзи объектти уавæртæ æма
алфанбулай дуйней æхсæн (зайæгойти дон гъæуй, рохс,
сикъит æма у. æ., цæрæгойтæн - дон, хуæруйнаг);
* сабиййæн фæдуæттæ аразун, цæмæй имæ баргъонæн
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фенхус кæнун цæуа, хæдзайрон æма рæвдауæндони тургъи
деденгутæмæ кенæ фонсмæ зелгæй.
* идарддæр архайун, цæмæй сабийтæ ауодгæ цæстæнгас
даронцæ æрдзи объекттæмæ, сæ хæццæ æрдзон æма
адæймаги конд объектти æхсæн еуæй-еу æгъдауи
уагæвæрдтæбæл дзорун (ци кæнун æнгъезуй, ци ба нæ,
уолæфти рæстæг, дæ фæсте цирагъ (рохс) цæмæ хуссун
кæнгæ æй, бугътæ нæ хæлеу кæнун, фал æфснайгæ æма у.
æ.) – экологион гъонбæлади бундор.
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М.В. Маркина

ХУМÆТÆГИ МАТЕМАТИКОН
ЛÆДÆРУЙНÆДТИ ЗОНУНАДÆ

132

133

1

Мæйæ

Рухæн – сентябрь

Мæ
рæвдауæндонæ

2
Мæ
бийнонтæ

1

3
1

Еумæйаг Сахæтти
темæ
бæрцæ

Ахури
Нисан
усмити
номер
4
5
6
Геометрион фигу1
Зæрди æрæфтаун, ци амонуй лæдæруйнадæ
рити хæрхæ
«Хæрхæ». Ахур кæнун геометрион фигуритæ:
зилдæг, дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат,
расткъумæг æртасун æма син сæ нæмттæ дзорун; геометрион фигурити хæрхитæ сæ форми
искондмæ гæсгæ хæйттæ кæнун, сæ бæрцæ,
хузтæ æма конди рахаститæмæ ба хъулай ун.
2
Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ «хæрхæ» зоПредметти
нун. Идарддæр сабийти ахур кæнун предметти
минеугутæ
лæвæрд бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ къуæрттæ
(хузæ, формæ,
кæнунбæл. Ниффедар кæнун 5-ей уæнгæ ниасæ). Лæвæрд
мад, ахур кæнунбæл дууæ кæрей предметти
бæрæггæнæнтæмæ
бæрцитæ баргæй пайда кæнун дзурдтæй: уал,
гæсгæ классифицал, æмбес (æнхузæн). Идарддæр ахур кæнун
каци
геометрион фигуритæ: зилдæг, дæргъдумбул,
æртикъумæг, квадрат, расткъумæг æртасун æма
син сæ нæмттæ дзорунбæл.

Темæ

Астæугкаг къуари хумæтæги математикон лæдæруйнæдти ирæзти
перспективон пълан
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Кæфти мæйæ – октябрь

1

Фæззæг

2

3
3

5

4

Хумæтæги сериаци базонун

Итигъдадон
рахаститæ

5
3

4
Хæрхити бæрцитæ рабарун æнкъæйттæ аразуни
фæрци

Идарддæр сабийти фæлтарун итигъдадæ æма
рæстæги (афони) ориентаци кæнунбæл мæнæ
ауæхæн дзурдтæй пайда гæнгæй: æ сæрмæ, æ
буни, идарддæр, хæстæгдæр, галеуæрдигæй,
рахесæрдигæй, разæй, фæстегæй. Идарддæр
ахур кæнун предметти хецæн бæрæггæнæнтæ

Сабийти базонгæ кæнун хумæтæги сериаций
хæццæ: ахур кæнун фæд-фæде цæуæг цаутæ,
логикон æгъдауæй бæлвурд кæнун. Рæстæгон
рахаститæ: раздæр, фæстæдæр, райдайæни,
уæдта. Идарддæр ахур кæнун пердметти хецæн
бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунмæ (хузæ,
формæ, асæ) æма сæ уонæмæ гæсгæ къуæрттæ
кæнун; ахур кæнун предметти хæрхити бæрцитæ
рабарун æнкъæйттæ аразуни фæрци, зонун
лæдæруйнæдтæ: фулдæр, минкъийдæр æма уой
бæрцæ. Ниффедар кæнун геометрион фигурити
туххæй зонундзийнæдтæ: зилдæг, дæргъдумбул,
æртикъумæг, квадрат, расткъумæг.

6
Ахур кæнун предметти хæрхити бæрцитæ рабарун æнкъæйттæ аразуни фæрци.
Зонун лæдæруйнæдтæ: фулдæр, минкъийдæр,
уой бæрцæ, 1 фулдæр, 1 минкъийдæр.
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1

3

1

2

Мæ бæсти
хай

Афони (рæстæги)
рахаститæ: суткæ

4

6

5

Сабийтæмæ рæстæг æма афони рахасти
туххæй зонундзийнæдтæ парахат кæнун:
базонгæ сæ кæнун лæдæруйнадæ «суткæ»
æма «сутки афæнтти» (хæйтти) хæццæ.
Идарддæр ахур кæнун предметти хецæн
бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунмæ (хузæ,
формæ) æма сæ уонæмæ гæсгæ, карточкитæйсимволтæй пайда гæнгæй, къуæрттæ кæнун.
Ахур кæнун предметти хæрхити бæрцитæ
æнкъæйттæ аразуни фæрци рабарун; зонун лæдæруйнæдтæ: фулдæр, минкъийдæр,
уойбæрцæ; арæхсун хæрхити бæрцитæ
æмхузон кæнунмæ. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ:
зилдæг, дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат,
расткъумæг.

6
бæлвурд кæнунмæ (хузæ) æма сæ уомæ
гæсгæ символæй пайда гæнгæй къуæрттæ
кæнун. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ: зилдæг,
дæргъдумбул,
æртикъумæг,
квадрат,
расткъумæг.
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Геуæргоба – ноябрь

1

Æз æма
мæ бауæр

2

2

3

Æгас (æнæгъæнæ)
æма хай.

4
2-ей уæнгæ нимад. Нимæдзæ 1
æма нимæдзæ 2.
Æнкъай.

8

5
7

Хæйттæ кæнунадæ. Сабийтæн бавдесун æгас
æма хаййи рахаст: хай æгасæй минкъийдæр
ке æй, æгас ба алкæддæр æ хаййæй устурдæр.
Идарддæр ахур кæнун 2-ей уæнгæ нимад; фæлтарун рæстæги (афони) ориентаци
кæнунбæл: ниффедар кæнун лæдæруйнадæ
«суткæ». Идарддæр ахур кæнун предмети
хецæн бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунбæл (асæ,
формæ) æма сæ еци бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ,
символтæй пайда гæнгæй, фæкъкъуæрттæ
кæнун. Ниффедар кæнун геометрион фигурити
туххæй зонундзийнæдтæ. Итигъдади рауæнтæ
еруни (ориентаций) арæхсдзийнæдтæ ниффедар кæнун.

6
Базонгæ ун нимæдзæ 1-и хæццæ, нимæдзæ 2-ей
хæццæ удта æ арæзт дууæ хæрхей рабарсти
бундорбæл ке æй, уой хæццæ.
Ахур сæ кæнун хæрхитæн сæ еуемæ 1 бафтаугæй
æмбæрцитæ куд исонцæ; 2-ей уæнгæ нимад.
Идарддæр ахур кæнун сутки афæнттæ хецæнтæ
кæнунбæл.
Геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ ниффедар кæнун.
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1

3
1

1

2
Культурæ

Театр

Лæдæруйнадæ
«астæугкаг»,
«рæстæнбес»

4
3-ей уæнгæ нимад
æма нимæдзæ 3.

10

5
9

Базонгæ ун нимæдзæ 3-и уæдта æ арæзти
хæццæ. Ахур кæнун 3-ей уæнгæ нимад дууæ
хæрхей рабарсти бундорбæл. Хæрхити бæрцитæ
исæмхузон кæнун, сæ еуемæ 1 бафтаугæй. Ахур
кæнун предметтæ (кенæ адæни) сæ асæмæ
гæсгæ рабарун куд зона, рабарсти хатдзæгтæ базæгъун.
Идарддæр ахур кæнун сутки афæнттæ хецæн
кæнунбæл: бонæ, æхсæвæ. Ниффедар кæнун
геометрион фигурæ – æртикъумæги туххæй
зонундзийнæдтæ; дзоргæй нимад, итигъдади
ориентаци кæнун.
Базонгæ кæнун лæдæруйнадæ «астæугкаг»-и
(рæстæмбеси) хæццæ. Ниффедар кæнун предметти сæ дæргъцæ, асæ æма бæрзондæмæ
гæсгæ рабаруни арæхстдзийнæдтæ. Идарддæр
ахур кæнун 3-ей уæнгæ нимад, хæрхитæ
исæмбæрцитæ кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй;
зонун сутки хæйттæ æртасун: бонæ, æхсæвæ.
Ниффедар кæнун дзоргæй нимад, геометрион
фигурити туххæй зонундзийнæдтæ: зилдæгутæ,
расткъумæгтæ.

6
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Цæппорсе – декабрь

1

2
Зумæг

3
4

4-ей уæнгæ нимад.
Нимæдзæ 4.

4
Радон нимад 3-ей
уæнгæ.

12

5
11

6
3-ей уæнгæ радон нимади фæлтæрунбæл косун.
Ахур сæ кæнун фарст «цалæймаг æй нимади»,
уой лæдæрунбæл. Бавдесун, предметти бæрцæ,
сæ нимад ци æрдæмæ цæуй, уомæй уæлдай ке нæ
кæнуй, уой. Ниффедар кæнун нимæдзæ 3 арæзт.
Ниффедар кæнун предметти сæ уæрхæ æма
бæрзæндæмæ гæсгæ рабаруни арæхсдзийнæдтæ.
Ниффедар кæнун дзоргæй нимад, геометрион
фигурити туххæй, зонундзийнæдтæ: зилдæгти,
расткъумæгти. Идарддæр архайун рæстæг æма
афони зонунбæл: бонæ – æхсæвæ. Ниффедар кæнун
сабийти зонундзийнæдтæ анзи афонæ – зумæги
туххæй.
Базонгæ ун, нимæдзæ 4 æма æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити
бæрцитæ исæмхузон кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Ахур кæнун цуппарей уæнгæ нимайунбæл.
Идарддæр ахур кæнун радон нимад 4-ей уæнгæ.
Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ:
цуппаркъумæгти
туххæй
зонундзийнæдтæ баеумæ кæнун. Ниффедар кæнун
анзи афонæ – зумæги туххæй зонундзийнæдтæ.
Къæбæлтæй хумæтæги геометрион фигуритæ аразун куд зононцæ, уобæл архайун.
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1

2

3

5
13

14

4
Пълан

5-ей уæнгæ нимад.
Нимæдзæ 5.

6
Базонгæ ун лæдæруйнадæ «пълан»-и хæццæ,
амонæг-карточки фæрци пълани ориентаци кæнун
арæхсунбæл архайун. Идарддæр ирæзун кæнун
рæстæг æма афони туххæй зонундзийнæдтæ.
Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ. Ниффедар кæнун итигъдади
ориентаци кæнуни арæхстдзийнæдтæ; нимад æма
радон нимад 4-ей уæнгæ.
Царди медæгæ символон-карточкитæй раст испайда кæнуни фæлтардбæл архайун.
Базонгæ ун нимæдзæ 5 æма æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити
бæрцитæ исæмхузон кæнун сæ еуемæ си 1
бафтаугæй. Идарддæр ахур кæнун радон нимад
5-ей уæнгæ.Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ. Сабийти ахур кæнун
æртикъумæгти сæ асæмæ гæсгæ рабарун, уæдта си
нæуæг (æндæр) геометрион фигуритæ аразунбæл.
Ниффедар кæнун анзи афонæ – зумæги туххæй
зонундзийнæдтæ.
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Æнсур – январь

1

Уæледарæс,
хъæпбæлтæ.

2
Къæбеци
дзаумæуттæ
(посуда) æма
хуæруйнæгтæ

1

3
1

Итигъдадæ æма
лигъз будури ориентаци
(фæлхатун).

4
6-ей уæнгæ нимад.
Нимæдзæ 6.

16

5
15

6
Базонгæ ун, нимæдзæ 6 æма æ арæзт дууæ
хæрхей рабарсти бундорбæл ке æй, уой
хæццæ. Хæрхити бæрцитæ исæмхузон кæнун,
сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Ахур кæнун
æхсæзей уæнгæ нимад. Ахур кæнун радон
нимад 6-ей уæнгæ. Фæлтарун итигъдадæ æма
рæстæги (афони) ориентаци кæнунбæл. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ. Сабийти фæлтарун, геометрион фигуритæ сæ асæмæ гæсгæ барун уæдта
сæ, сæ асæмæ гæсгæ, устурдæрæй райдайгæй
минкъийдæри уæнгæ фæд-фæде æвæрунбæл.
Идарддæр ахур кæнун геометрион фигурити
хецæн бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунбæл
æма сæ еци бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символон-карточкити фæрци фæкъкъуæрттæ
кæнун.
Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ «хæрхæ»
зонун. Сабийти идарддæр ахур кæнун предметти лæвæрд бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ
къуæрттæ кæнунбæл. Ниффедар кæнун радон нимад 6-ей уæнгæ. Ахур кæнун æндæр
къуæртти предметти бæрцитæ барунмæ,
дзурдтæ: цал ... уал, æмбес (æмхузон), фулдæр
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Комахсæн – февраль

1
3

1

2

Мебель,
хæдзари
дзаумæуттæ

Пълан

4

17

5

6
æма минкъийдæрæй пайда гæнгæй. Идарддæр ахур кæнун геометрион фигуритæ:
зилдæг, дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат,
расткъумæг æртасун æма син сæ нæмттæ
дзорун. Фæлтæрун итигъдадæ æма лигъз будури ориентаци кæнун. Ниффедар кæнун сутки афони лæдæрд. Фæлтарун предметти сæ
уæрхæ æма дæргъæмæ гæсгæ бæрститæ, уæдта
сæ устурæй райдайгæй минкъийдæри уæнгæ
фæд-фæде æвæрун, рабарсти хатдзæгтæ ба
зæгъæнтæ дзурдтæй: даргъдæр – цубурдæр,
фæтæндæр – нарæгдæр.
Хумæтæги пълан аразуни арæхсдзийнадæ
фæхъхъулайдæр кæнун. Фæлтарун итигъдадæ
æма лигъз будури ориентаци кæнун. Ниффедар
кæнун лæдæруйнадæ «хæрхæ» зонун. Сабийти
идарддæр ахур кæнун предметти сæ лæвæрд
бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ фæкъкъуæрттæ
кæнунбæл. Ниффедар кæнун радон нимад 6-ей
уæнгæ. Ахур кæнун предметти дууæ къуарей
бæрцитæ рабарунбæл. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ:
тумбулæг (шар), куб, зилдæг, дæргъдумбул,
квадрат, расткъумæг.
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1
3
1

1

2

Музей

Фидибæстæ
гъæуайгæнгутæ

Фæлхатун.

7-ей уæнгæ нимад.
Нимæдзæ 7.

4

19

18

5
Базонгæ ун, нимæдзæ 7 æма æ арæзт дууæ
хæрхей рабарсти бундорбæл ке æй, уой
хæццæ. Хæрхити бæрцитæ исæмхузон кæнун,
сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Ахур кæнун радон
нимад 7-ей уæнгæ. Фæлтарун итигъдадæ æма
рæстæги (афони) ориентаци кæнунбæл. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ. Сабийти фæлтарун геометрион фигуритæ сæ асæмæ гæсгæ барунбæл.
Ахур сæ кæнун геометрион фигурити сæ
асæмæ гæсгæ, устурдæрæй райдайгæй
минкъийдæри уæнгæ æвæрунмæ. Идарддæр
ахур кæнун геометрион фигурити хецæн
бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунбæл æма сæ
еци бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символонкарточкити фæрци фæкъкъуæрттæ кæнун.
Идарддæр ахур кæнун æма зонун предметти сæ бæрзæндæмæ гæсгæ рабаруни
арæхстдзийнæдтæ. Идарддæр ахур кæнун
авдей уæнгæ нимад. Фæлтарун итигъдади ориентаци кæнунбæл. Ниффедар кæнун
лæдæруйнадæ «хæрхæ» зонун.
Идарддæр ахур кæнун геометрион фигурити
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Хумидайæн – март
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1

1

Мади бон

Дæсниæдти
дуйне.

3

2

8-ей уæнгæ нимад. Нимæдзæ 8.

Фæлхатун.

4

21

20

5

6
хецæн бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунбæл æма
сæ еци бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символонкарточкити фæрци фæкъкъуæрттæ кæнун.
Ниффедар кæнун итигъд будури ориетаци
кæнуни арæхсдзийнадæ. Ниффедар кæнун сутки афони лæдæрд. Предметти бæрзæндæмæ
гæсгæ бæрститæ фæлтарун. Ахур кæнун
устургай кенæ сæ минкъийгай уагæвæрдбæл
æвæрунбæл. Рабарсти хатдзæгтæ зæгъæнтæ
дзурдтæй: даргъдæр – цубурдæр. Ниффедар
кæнун авдей уæнгæ нимад. Фæлтарун авдей
уæнгæ радон нимад. Идарддæр ахур кæнун
хæрхитæ аразунбæл, геометрион фигуритæ
хецæн бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символонкъарточкити фæрци, къуæрттæ гæнгæй.
Базонгæ ун нимæдзæ 8 æма æ арæзт дууæ
хæрхей рабарсти бундорбæл ке æй, уой
хæццæ. Хæрхити бæрцитæ исæмхузон кæнун,
сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Ахур кæнун астей
уæнгæ нимайун.Предметти бæрцæ сæ нимад ци
æрдæмæ цæуй, уомæй уæлдай ке нæ кæнунцæ,
уой ниффедар кæнун. Ниффедар кæнун сутки афонæ æма геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ.
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Транспорт

Уалдзæг

Базонун
лæдæруйнæдтæ
«уæззау»,
«рæуæг».

4
Рæстæги (афони)
лæдæруйнæдтæ
«æзинæ», «ацибон», «исон».
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5
22

6
Рæстæги (афони) рахасти туххæй зонундзийнæдтæ парахат кæнун: сабийти базонгæ кæнун
лæдæруйнæдтæ «æзинæ», «ацибон» æма
«исон»-и хæццæ. Фæлтарун итигъдади ориентаци кæнунбæл. Ахур кæнун радон нимад
астей уæнгæ. Ниффедар кæнун геометроин
фигурити туххæй зонундзийнæдтæ.
Сабийти базонгæ кæнун лæдæруйнæдтæ
«уæззау» æма «рæуæг»-и хæццæ. Фæлтарун
уæзæмæ гæсгæ рабарст æма итигъдади ориентаци кæнун. Идарддæр ахур кæнун астей
уæнгæ нимад. Ниффедар кæнун геометрион
фигурити туххæй зонундзийнæдтæ, сæ хецæн
бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ сæ зонун бæлвурд
кæнун, уæдта сæ еци бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ,
символонкарточкити фæрци фæкъкъуæрттæ
кæнун. Ниффедар кæнун анзи афонæ –
уалдзæги туххæй зонундзийнæдтæ.Идарддæр
зонгæ кæнун сериаций хæццæ: логикон
гъудикæнунади фæрци базонун цаути фæдфæдей (кезуй) цуд. Лæдæрун рæстæги (афони)
цуд: раздæр, фæстæдæр, райдайæн, уой фæсте
(уæдта).
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Хумидайæн – апрель
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2
Уалдзæг
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Фæлхатун

4
9-ей уæнгæ нимад. Нимæдзæ
9.

25

5
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6
Базонгæ ун, нимæдзæ 9 æма æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити
бæрцитæ исæмхузон кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй.
Ахур кæнун 9-ей уæнгæ нимайун æма предметти
къуар нимайгæй фæстаг нимæдзон син сæ бæрцæ ке
амонуй, уой. Ахур кæнун радон нимад 9-ей уæнгæ.
Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ; итигъдади ориентаци кæнуни
фæлтард ниффедар кæнун. Ниффедар кæнун анзи
афонæ – уалдзæги туххæй зонундзийнæдтæ. Геометрион фигуритæй хумæтæги конструкцитæ аразуни
арæхсдзийнæдтæ хъулайдæр кæнун.
Ниффедар кæнунт анзи афонæ – уалдзæги туххæй
зонундзийнæдтæ. Идарддæр ахур кæнун 9-ей уæнгæ
нимад, уæдта ин æ радон нимад ниффедар кæнун.
Предметти къуæртти бæрцитæ – хæрхитæ нимайгæй
зонун, нимади фæстаг нимæдзон предметтæн сæ
бæрцæ ке амонуй, уой; ахур кæнун урзæй нимайунбæл.
Фæлтарун, предметти сæ уæзæ æма асæмæ гæсгæ
бæрститæ, ахур
сæ кæнун предметтæ сæ асæмæ
гæсгæ, устурдæрæй райдайгæй минкъийдæри уæнгæ
æвæрунмæ. Ниффедар кæнун геометрион фигурити
туххæй зонундзийнæдтæ, зонун итигъдади ориентаци кæнун.
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Кæрдæгæзмæлæн – апрель
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Хуарз
æма фуд

2
Æрдзæ
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3
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Нæфæткуй
æма æ символ.

4
10-ей уæнгæ
нимад.
Нимæдзæ
10.

27

5
26
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Базонгæ ун, нимæдзæ 10 æма æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити
бæрцитæ исæмхузон кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй.
Ахур кæнун дæсей уæнгæ нимайун; предметти къуар нимайгæй, фæстаг нимæдзон еугур предметтæмæ
дæр хауй. Балæдæрун син кæнун, предметти бæрцæ
уæлдай ке нæ кæнуй се ’вæрд æма сæ ци æрдæмæ нимайай, уомæй. Ахур кæнун радон нимад 10-ей уæнгæ.
Идарддæр ахур кæнун рæстæг (афонæ) æма итигъдади
ориентаци кæнунбæл, зонун предметтæ сæ асæмæ гæсгæ
рабарун, хæйттæй æгас (æнæгъæнæ) исаразун. Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ, «хæрхæ» æма геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ. Идарддæр ахур
кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ.
Идарддæр ахур кæнун геометрион фигурити хецæн
бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунбæл æма сæ еци
бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символ-карточкити фæрци
фæкъкъуæрттæ кæнун.
Базонгæ ун нæфæткуй æма æ нисани хæццæ. Идарддæр
ахур кæнун хæрхитæ аразун символонкарточкити
фæрци, кæцити медæгæ нæфæткуй символтæ дæр ес.
Ниффедар кæнун радон нимад 10-ей уæнгæ. Идарддæр
ахур кæнун итигъдадæ æма рæстæги (афони) ориентаци
кæнунбæл.

147

Ханси мæйæ – май

1

2

1

Царди
æдасдзийнадæ
гъæуайадæ

Сæрдæ
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Хæрхити рауæги
системон каст
нæ алфамбулай
дуйнемæ.

Фæлхатун.
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29

28
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Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ æма сæ асæй рабаруни
арæхстдзийнæдтæ.
Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ нæфæткуй (не
’нгъезуй) æма æ нисан. Идарддæр ахур кæнун
хæрхитæ аразунбæл символон-карточкити
фæрци (сæ хæццæ нæфæткуй символтæ дæр).
Ниффедар кæнун радон нимад 10-ей уæнгæ.
Идарддæр ахур кæнун итигъдади ориентаци
кæнунбæл. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ æма сæ асæй
рабаруни арæхстдзийнæдтæ.
Алфанбулай туххæй зонундзийнæдтæ хæрхити
фæрци системон уагбæл æвæрун. Ниффедар
кæнун нæфæткуй символтæ лæдæрун. Идарддæр
ахур кæнун хæрхитæ аразун нæфæткуййи символон-къарточкити фæрци. Ниффедар кæнун
радон нимад 10-ей уæнгæ, итигъдадæ æма
рæстæги (афони) ориентаци кæнун. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ æма лæдæруйнадæ «уæлдай».
Ниффедар кæнун предметтæ сæ хузтæмæ гæсгæ
баруни арæхсдзийнадæ.
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Фæлхатун.
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Ниффедар кæнун радон нимад 10-ей уæнгæ.
Идарддæр ахур кæнун итигъдадæ æма рæстæги (афони) ориентаци кæнунбæл. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ æма сæ
асæй рабаруни арæхстдзийнæдтæ. Ниффедар кæнун
лæдæруйнадæ «уæззау – рæуæг».

1-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ : «Мæ бийнонтæ»
Темæ : «Геометрион фигурити хæрхæ»
Нисан : – Зæрди æрæфтаун, ци амонуй лæдæруйнадæ
«Хæрхæ». Ахур кæнун геометрион фигуритæ: зилдæг,
дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат, расткъумæг; æртасун
æма син сæ нæмттæ дзорун; геометрион фигурити хæрхитæ
сæ форми искондмæ гæсгæ хæйттæ кæнун, сæ бæрцæ,
хузтæ æма конди рахаститæмæ ба – хъулай ун.
– Ирæзун кæнун рабаруни æма анализи арæхсдзийнæдтæ,
æфсонæ æма æ фæстеуæгон бастдзийнæдтæ бæлвурд
кæнун. Ирæзун кæнун модельтæ кæнуни фæлтарунадæ.
– Амонун фембæлди æгъдæуттæ, сабиймæ æвзурун
кæнун уарзон æнкъарæнтæ хеуонтæ æма хæстæгутæмæ.
Æнхуси æрмæг
Иуарунмæ: 2 тæлий, сæ хузæ æма асæмæ гæсгæ аллихузон
геометрион фигуритæ; фæйнæ 2 æмхузон карточки геометрион фигурити хæццæ (сувæллæнтти нимæдзæмæ гæсгæ);
нимайæн къуæцæлтæ, дæнцæн – карточкитæ нимайæн
къуæцæлтæ æрæвæрунмæ.
Ахури цуд
Гъ. Æнгулдзитæй рагъазæн.
Толдзæ ’нгулдзæ, кæми хаттæ?
Сувæллæнттæ кезугай
Æз ай хæццæ бæхбæл бадтæн,
сæ æнгулдзитæ таАй хæццæ ба гъæди адтæн.
сун кæнунцæ, хестæр
Мæнай хæццæ разардтон,
æнгулдзæй райдайгæй.
Амæн сехуар бадардтон.
Гъ. – Мæнæ ци берæ æнсувæртæ ес æнгулдзи бийнонти. Нур ба ма нæмæ иуазæгуати æрбацудæнцæ æндæр
бийнонтæ дæр.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй геометрион фигурити хæрхæ.
Гъ. Æрбакæсайтæ, атæ циуавæр бийнонтæ æнцæ?
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С. Геометрион фигурити бийнонтæ.
Гъ. Цал фигури си ес?
С. Берæ.
Гъ. Геометрион фигурити хæрхæ.
С. ⁄ Гъ. «Райвæрæ хæрхæ»
Гъонбæлгæнæг радугай æвдесуй аллихузæн геометрион
фигуритæ, сувæллæнттæ ба син, сæ нæмтæ дзорунцæ:
зилдæг, дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат, расткъумæг.
Гъ. Тæлитæ æнцæ геометрион фигурити хæдзæрттæ. Геометрион фигурити ниввæретæ тæлий – хæдзари: еу тæлий
ниввæретæ æнæкъум фигуритæ, иннеми ба – къумти
хæццæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Циуавæр фигуритæ цæруй аци тæлий – хæдзари?
С. Æнæкъум фигуритæ: зилдæгтæ, дæргъдумбултæ.
Гъ. Цæмæй æмхузæн æнцæ æма цæмæйти хецæн кæнунцæ
зилдæг æма дæргъдумбул?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Иннæ хæдзари ба циуавæр фигуритæ цæруй?
С. Къумти хæццæ фигуритæ: æртикъумæгтæ, квадраттæ
æма расткъумæгтæ.
Гъ. Аци фигуритæ цæмæй æмхузæн æнцæ æма цæмæйти
хецæн кæнунцæ?
Сабийти дзуæппитæ. Уой фæсте гъонбæлгæнæг сабийтæн
зæгъуй, цæмæй рагъазонцæ.
Гъазт «Хуæдтолгитæ»
Сувæллæнттæ райсунцæ стъолæй фæйнæ карточки геометрион фигурити хæццæ. Карточкæбæл гъæуама уа еу,
дууæ кенæ ба æртæ геометрион фигури, сувæллæнттæ
куд цæттæ уонцæ, уомæ гæсгæ. Уобæл ма уодзæнæй
хуæдтолги номертæ. Хуæдтолги гараж ба æй къела, уобæл
дæр карточкæ, фиццаги хузæн.
Гъобæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй етæ машинттæ
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уонцæ. Алли машинæн дæр си – æхе «номер». Хуæдтолгитæ
горæти нæдтæбæл уайунцæ, уой фæсте ба, гъонбæлгæнæги
амундмæ гæсгæ, «Хуæдтолгитæ – гаражмæ» , зæгъгæ,
ку фæззæгъуй, уæд алли хуæдтолгæ дæр æ гаражмæ,
карточкæмæ гæсгæ, бацæуй. Гъазти кæрони сувæллæнттæ
гъæуама зæгъонцæ, иннетæй уæлдай аци гараж цæмæн
равзурстонцæ, уой. Сувæллæнттæ нæуæгæй гъазунцæ.
Æрмæст сæ карточкитæ – хуæдтолгити номертæ
баййевунцæ.
Гъ. – Махмæ æрæмбурд æнцæ хуæдтолгити устур
бийнонтæ.
Алли хуæдтолгæн дæр ес гараж?
С. – Гъо, ес.
Гъ. – Кæцитæ фулдæр æнцæ: хуæдтолгитæ æви гаражтæ?
С. – Æмхузæн æнцæ, æмбæрцæ.
Гъ. – Гараж æй хуæдтолги хæдзарæ.
Гъæйдæ, нæ хуæдтолгити бийнонтæн хæдзарæ исаразæн –
нимайæн къуæцæлтæй.
С. ⁄ Гъ. «Аразæн хæдзарæ»
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сувæллæнттæмæ дæнцæн –
карточкитæ. Сувæллæнтти бон æй нимайæн къуæцæлтæ
карточкитæбæл æвæрун кенæ ба къуæцæлтæй хебарæй
«хæдзарæ» искæнун.
Гъ. Циуавæр геометрион фигуритæ уæмæ рауадæй хæдзарæ
аразгæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Ахури байдауæн
Гъ. – Уæ зæрдæмæ фæццудæй хæдзæрттæ кæнун? Циуавæр
геометрион фигури хузæн æй, кæми цæретæ еци хæдзарæ.
Ка ма цæруй уæ хæдзари?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Сумах хъæбæр коммæгæс, хæларзæрдæ æма сæрæн сувæллæнттæ ке айтæ, уомæ гæсгæ уин алцидæр хуарз рауадæй.
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2-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мæ рæвдауæндонæ»
Темæ: «Предметти минеугутæ (сæ хузæ, сæ конд, сæ
асæ). Предметти классификаци лæвæрд минеугутæмæ
гæсгæ»
Нисан: – Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ «хæрхæ» зонун. Идарддæр сабийти ахур кæнун предметти лæвæрд
бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ къуæрттæ кæнунбæл. Ниффедар кæнун 5-ей уæнгæ нимад, ахур кæнун, дууæ кæрей
предметти бæрцитæ баргæй, пайда кæнун дзурдтæй: уал,
цал, æмбес (æнхузæн). Идарддæр ахур кæнун геометрион
фигуритæ: зилдæг, дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат,
расткъумæг æртасун æма син сæ нæмттæ дзорун.
– Ирæзун куæнун хебæрагон гъосдард, итигъдадон
гъудикæнунадæ æма се ’ргъуди кæнун (зæрди æрæфтаун).
– Кæрæдземæ хæларзæрдæ куд даронцæ, уоцихузи сæ
гъонбæл кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: цийфæнди 5 гъазæни.
Иуарунмæ: кубиктæ 2 устур æрвхуз цъæхи,
2 устур сурхи, 1 минкъий æрвхуз цъæх; шартæ; 1 устур
сурх, 2 минкъий сурхи, 2 минкъий æрвхуз цъæхи (гъæугæ
кубиктæ ку нæ уа, уæд сæ раййевæн ес геометрион
фигуритæй – зилдæгтæ æма квадраттæй) ; аллихузæн геометрион фигуритæ райвæрунмæ дæнцитæ æрæвæрун.
Ахури цуд
Гъ. Нæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæн, нæ иуæнгтæ куд
фæййивазæн, уой.
Еу – фестæ, дæхе райвазæ,
Дууæ – ’ртасæ ’ма ратасæ,
Æртæ – къохтæ æртæ тъæппи,
Æртæ гæппи, æртæ сæппи,
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Цуппарбæл – къохтæ уæлæмæ, Сувæллæнттæ текФæрсæрдæмæ ’ма дæлæмæ.
сти дзурдтæмæ гæсгæ
Къохтæ бателæ фондз хатти,
змæлунцæ .
Нур æрлæууæ дæ бунати.
Гъ. Не ’уæнгтæ кæми райвазæн?
С. Хæдзари, рæвдауæндони.
Гъ. Ниггидæр ма ци фæккосæн рæвдауæндони?
С. Фæгъгъазæн.
Гъ. Берæ гъазæнтæ уæмæ ес?
С. Гъо, берæ.
Гъ. Берæ гъазæнтæ, гъазæнти хæрхæ.
Гъонбæлгæнæг, горцъебæл ци гъазæнти хæрхæ ес, уомæ
сувæллæнтти æркæсун кæнуй.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ уæ гъазæнтæ?
С. Берæ.
Гъ. Аци гъазæнтæ æмхузæнттæ æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Фæйнæхузтæ: кубиктæ æма шартæ, устуртæ æма
минкъийтæ, сæ хурститæ дæр аллихузæнттæ.
Гъ. Гъæйдæ, цидæр еудзийнадæ кæмæ ес, еци гъазæнтæ
тæлити ниввæрæн. Зæгъæн: еу тæлий ниввæрæн кубиктæ,
иннеми ба – шартæ, гъазæнтæ сæ кондмæ гæсгæ тæлитæмæ
æрæмбурд кæнетæ.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Банимаетæ гъазæнтæ еу тæлий дæр æма иннæ тæлий
дæр. Кæцитæ фулдæр æнцæ: кубиктæ æви шартæ?
С. 5 кубики æма 5 шари. Шартæ цæйбæрцæ æнцæ, кубиктæ
дæр уойбæрцæ, гъома, æмбæрцæ.(Сæ нимæдзæ æмхузæн
æй.)
(Атæ идарддæр сувæллæнттæ и гъазæнтæ къуæрттæ
кæнунцæ сæ асæ æма хуарæнти хузтæмæ гæсгæ. Гъæуама
алли хатт дæр предметти бæрцитæ нимад цæуонцæ куд
еу тæлий уотæ иннеми дæр, цæмæй ниффедар кæнонцæ
дзурд «æмбæрци» медес.)
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Гъазт «Ци си æрбайсавдæй?»
Гъонбæлгæнæг сувæллæнттæн стъолæбæл æрæвæрун кæнуй
5 цифæнди гъазæни дæр æма син фæззæгъуй, цæмæй нигъгъуди кæнонцæ, циуавæр гъазæнтæ æнцæ, уой. Сабийтæ
сæ цæститæ ницъцъундæ кæнунцæ, гъонбæлгæнæг ба си
еу раримæхсуй. Сувæллæнттæ ракæсунцæ, сæ гъазæнтæ
ранимайунцæ æма базонунцæ, еу гъазæн си ке нæ фагæ
кæнуй, уой. Зæгъунцæ ин æ ном. Гъонбæлгæнæги бон æй
гъазæн нæ райсун, фал ин æ бунат æндæри хæццæ феййевун. Ихæслæвæрд гъонбæлгæнæги барæ æй.
Гъ. Рæвдауæндони мах гъазунмæ æндæнæ фæццæуæн. Фал
уарун ку райдайуй,уæдта сабийтæ ци фæккосунцæ?
С. Сæхе уарунæй баримæхсунцæ.
Гъазт «Хор æма уарун»
Гъ. Гъæйдæ, нур ба рагъазæн. Исбадетæ уæ къелатæбæл,
етæ уодзæнæнцæ уæ хæдзæрттæ. Уæ еугуремæн дæр ес
хæдзæрттæ?
С. Гъо.
Гъ. Сувæллæнттæ цæйбæрцæ æнцæ, уойбæрцæ æнцæ
хæдзæрттæ дæр – æмбæрцæ. «Хор» , зæгъгæ, ку зæгъон,
уæд уæ хæдзæртти римæхсун нæ гъæуй. «Къæвда» ку
зæгъон, уæдта уæ, хæдзæртти римæхсун гъæуй.
Гъазт гъæуама 2 – 3 хатти фæлхатгонд æрцæуа, æма
алли хатт дæр гъонбæлгæнæг сувæллæнтти хæццæ бæрæг
кæнуй, хæдзæрттæ сувæллæнтти æмбæрцæ ке æнцæ, уой.
Гъазт «Геометрион конструктор»
Дæнцæнмæ гæсгæ сувæллæнттæ геометрион фигуритæй
æрæвæрунцæ кæстæр къуæртти сабийтæн аллихузæн
гъазæнтæ. (Зæгъæн: хуæдтолгитæ, матрешкитæ æма æнд.)
Уой фæсте ба гъонбæлгæнæг бафæрсуй сабийти, циуавæр
геометрион фигуритæй испайда кодтонцæ, уобæл.
Ахури байдауæн
Гъ. – Хъæбæр хуарз гъазæнтæ искодтайтæ иннæ сабийтæн,
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уæхуæдтæ дæр берæ цидæртæ базудтайтæ. Гъазгæ ба кæми
кодтан? Ци ма фæккосæн рæвдауæндони? Уæ зæрдæмæ ци
фæццудæй? Зиндæр уæмæ ци фæккастæй?
3-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фæззæг»
Темæ: «Предметти хæрхити бæрцитæ барун æнкъæйттæ
кæнуни фæрци»
Нисан: – Зæрди æрæфтаун, ци амонуй лæдæруйнадæ
«Хæрхæ». Ахур кæнун геометрион фигуритæ: зилдæг,
дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат, расткъумæг æртасун
æма син сæ нæмттæ дзорунбæл; геометрион фигурити
хæрхитæ сæ форми искондмæ гæсгæ хæйттæ кæнун, сæ
бæрцæ, хузтæ æма конди рахаститæмæ ба хъулай ун.
– Идарддæр архайун афони (рæстæги) туххæй
зонундзийнæдтæ
рапарахатбæл;
ниффедар
кæнун
зонундзийнæдтæ анзи афонæ – фæззæги туххæй.
– Ирæзун кæнун исфæлдистадон æримист. Ахур кæнун
ассоциативон рæнгъæ райвæрунбæл.
– Гъонбæл сæ кæнун, æрдзæ куд уарзонцæ, кæрæдземæн
фенхус кæнун сæмæ куд цæуа. Урухдæр кæнун сабийти
равгитæ æрдзи объекттæ базонунмæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хузæгонд зокъотæ æма æхсæртæ(æнгозтæ).
Иуарунмæ: къелатæ (сувæллæнтти бæрцæ), тæрхъостæ
æма æпхитæ кæми уа, уæхæн хузтæ (суввæлæнтти бæрцæмæ
гæсгæ ).
Ахури цуд
Гъ. Не’уазгутæ æнцæ æнгулдзитæ.
Устур æнгулдзæ – фусунмæ
Æрбацудæнцæ фæрсунмæ
Амонæн ’ма астæугкаг,
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Æнæном æма фæстаг.
Минкъий æнгулдзæ – кæстæр –
Сувæллæнттæ кезугай
Бахуаста ин æ къæсæр,
тасун кæнунцæ
Зин, дан, нин æй хецæнтæй,
cе’нгулдзитæ,
Еумæ цæрун – нæ фæндæ’й.
устурдæрæй
Уæд хестæр загъта: «Арази,
райдайгæй.
Æз алкæддæр дæн уæ рази,
Æнсувæртæ ан,– нæ къох
Хъаурæгин уодзæй æдзох!»
Гъ. Æнгулдзитæ гъæди æмбурд кодтонцæ æхсæртæ æма
гуркъотæ. Кæд фембурд кæнунцæ тиллæг ?
С. Фæззæги
Гъ. Мадта, тиллæг есуни афонæ æй. Мæнæ ци тиллæг
æрæмбурд кодтонцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй гуркъотæ æма æхсæрти хузтæ.
Гъ. Зæгъайтæ , гуркъотæ цал æнцæ? Цал æнцæ æхсæртæ?
С. Берæ.
Гъ. Куд базонæн, ци си фулдæр ес : æхсæртæ æви гуркъотæ?
С. Алли гуркъой фарсмæ дæр æрæвæрун гъæуй æхсæрæ.
Алли сувæллон дæр есуй еу гуркъо æма еу æхсæрæ.
Гъ. Гъенур нæ бон зæгъун æй кæцитæ фулдæр æнцæ:
гуркъотæ æви æхсæртæ ?
С. Гъо. Гуркъотæ цал æнцæ, æхсæртæ дæр æнцæ уал.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æхсæртæ.
Гъ. Мæнмæ дæр ес æхсæрæ. Нур ба кæцитæ фулдæр æнцæ:
æхсæртæ æви гуркъотæ?
С. Æхсæртæ фæффулдæр æнцæ.
Гъ. Цал фулдæр фæцæнцæ?
С. Еу.
Гъ. Кæд æхсæртæ фулдæр æнцæ, уæд гуркъотæ ба–
минкъийдæр. Цал минкъийдæр æнцæ гуркъотæ æхсæртæй?
С. Еу минкъийдæр.
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Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй гуркъотæ æма æхсæртæ
нæуæгæй æмбæрцитæ исонцæ?
С. Бафтаун сæмæ гъæуй еу гуркъо, кенæ ба исесун гъæуй
еу æхсæрæ.
Гъ. Раст айтæ. Хъæбæр хуарз! Нур ба рагъазæн, фал бал
дзуапп радтетæ еу бацеу-бацеуæн:
Толдзи буни монт базмалдæй,
Цидæр сирд си исистадæй,
Æ сæрæй стурдæр æ гъостæ,
Ка лæууй медханс, нийгъосгæ?!.
С. Тæрхъос
Сув./гъаст «Тæрхъостæ»
Гъ. Байгъосетæ гъазти уагмæ.
Сумах – тæрхъостæ. Къелатæ ба – гъæди хæдзæрттæ.
Уонæми тæрхъостæ сæхе римæхссæнæнцæ берæгъæй.
Алли хæдзари дæр римæхсæн уодзæнæй еунæг тæрхъосæн.
Æма кæд исбадтайтæ еу къелабæл, уæд е амондзæнæй
– уæхе берæгъæй хæдзари баримахстайтæ. Сумах тезгъо кæнетæ гъæди æрдози, æз куддæр зæгъон «Берæгъ»,
уотæ уæхе римæхсетæ хæдзари, гъома, æрбабадтайтæ
къелатæбæл. Лæдæрд æй? Гъазт 2-3 хатти кæнгæ æй æма
алли хатт дæр гъонбæлгæнæг суввæллæнтти æнхусæй
бæлвурд кæнуй, æрдози тæрхъостæ цал æнцæ, хæдзæрттæ
дæр уал ке æнцæ, гъома, æмбæрцæ. Уæдта гъонбæлгæнæг
исесуй еу къела æма тæрхъосæн берæгъæй римæхсæн бунат нæбал фæууй.
Гъ. Фулдæр кæцитæ æнцæ – тæрхъостæ æви хæдзæрттæ?
С. Тæрхъостæ.
Гъ. Цал фулдæр?
С. Еу фулдæр.
Гъ. Куд банхус киндæуа тæрхъосæн?
С. Тæрхъосæн æ хæдзарæ фæстæмæ раттун гъæуй, цæмæй
исæмхузон уонцæ хæдзæрттæ æмæ тæрхъостæ.
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Гъ. Арфæгонд уотæ! Сумах хъæбæр банхус кодтайтæ тæрхъосæн. Куд гъуди кæнетæ, тæрхъос берæгъæй цæмæй
тæрсуй?
С. Берæгъи бон æй тæрхъос бахуæрун.
Гъ. Тæрхъостæ ба ци фæххуæрунцæ?
С. Кæрдæг, къабусга, æпхæ.
Гъ. Кæми син æрæмбурд кæнун æнгъезуй къабусга æма
æпхæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ.
Гъ. Тæрхъостæн æпхитæ радтетæ.
С/гъазт. Хуæруйнаг радтæ тæрхъосæн
Сувæллæнттæмæ равардтонцæ хузтæ. Хузти – тæрхъостæ æма æпхитæ. Сувæллæнттæ къариндасæй еу кæнунцæ
тæрхъостæ уæдта, æпхитæ æма бæрæг кæнунцæ: фагæ
кæнуй алли тæрхъосæн дæр æпхæ.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ – тæрхъостæ æви æпхитæ?
С. Тæрхъостæ æпхитæй фулдæр æнцæ.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй æмбæрцитæ исонцæ.
С. Æпхи хузтæ ма искæнун.
Сабийтæ нæхъæртгæ æпхи хузтæ кæнунцæ.
Гъ. Нур ба тæрхъостæн æпхитæ фагæ æнцæ?
С. Гъо.
Гъ. Хъæбæр хуарз!
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон кæмæн банхус кодтайтæ?
С. Тæрхъостæн.
Гъ. Етæ хъæбæр цийнæ кæнунцæ. Сумах син бахуæрун
кодтайтæ, уæдта сæ исахур кодтайтæ берæгъæй сæхе гъæуай
кæнунбæл. Тиллæг ба анзæн æ кæци афони фæййесунцæ?
С. Фæззæг.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, тиллæг есуни афонæ æрцудæй?
С. Гъо, уомæн æма нур æй фæззæг – тиллæг æфснайуни
афонæ.
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4-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: Фæззæг
Тема: «Хумæтæги сериаций хæццæ базонгæ ун»
Нисан: – Сабийти базонгæ кæнун хумæтæги сериаций
хæццæ: ахур кæнун фæд-фæде цæуæг цаутæ, логикон
æгъдауæй бæлвурд кæнун. Рæстæгон рахаститæ: раздæр,
фæстæдæр, райдайæни, уæдта. Идарддæр ахур кæнун
пердметти хецæн бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнун (хузæ,
формæ, асæ) æма сæ уонæмæ гæсгæ къуæрттæ кæнунбæл;
ахур кæнун предметти хæрхити бæрцитæ рабарунбæл
æнкъæйттæ аразуни фæрци, зонун лæдæруйнæдтæ:
фулдæр, минкъийдæр æма уой бæрцæ. Ниффедар кæнун
геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ: зилдæг,
дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат, расткъумæг.
– Ирæзун кæнун исфæлдистадон æримисунадæ, логикон гъудикæнунади бундор: зонун æма уинун фæдфæде цæуæг архæйдти цуд. Ирæзун кæнун комбинаторон
арæхсдзийнæдтæ.
– Лæвæрд ихæстæбæл косгæй, сæ æнтæститæмæ сæ
зæрдитæ куд ирайонцæ æма сæмæ игъæлдзæг æнкъарæнтæ
куд æвзура, уобæл архайун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хузтæ, кæцити æвдист цæунцæ къабусгай
муггæгтæ аразун, æвзари исирæзт æма къабускай сæр –
фиццаг – минкъий кæрдæгхуз, уæдта – устур уорс. Цетенæ
халсартæ æма рæзи хæццæ; 2 банки – устур æма минкъий.
Иуарунмæ: алли сувæллонæн дæр – карточкæ, кæцими
хузæгонд ес 2 банки – устур æма минкъий, уæдта устур
æма минкъий помидортæ æма хуæргæнæстæ. Хузтæ,
кæцити æвдист цæунцæ хуæргæнаси (помидори) муггæгтæ
аразун, æвзари исирæзт, уæдта исрæгъæдуогæ хуæргæнасæ
(помидор). Берæ геометрион фигуритæ зелдæктæ,
квадраттæ, расткъумæгтæ, æртикъумæгтæ, – асæ æма
хузæй аллихузæнттæ.
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Ахури цуд
Гъ. Анзæн æ кæци афонæ æй?
С. Фæззæг.
Гъ. Гъо, нур фæззæг æй. Зумæгмæ æвæрæнтæ кæнун афонæ
æй. Гъæйдæ рафæлтарæн.
Сувæллæнттæ текКъабусга листæг кæрдæн,–
сти дзурдтæмæ гæсгæ
(Æ ком циргъ æй нæ кардæн)
сæ къохтæ æзмæлун
Къабуска цæхгун кæнæн,
кæнунцæ.
Цæнхæ ибæл рагæнæн.
Ба нæ гъудæй насхафæн.
Нæ цæхгунбæл –гъæцæнæн,
Цивзæ дæр нæ гъæудзнæй.
Гъ. Къабусга фæууй донгун, хуарзадæ. Æма куд ирæзуй,
уой ба зонетæ?
С. Нæгъ.
Гъонбæлгæнæг амонуй хузæмæ, кæцими хузæгонд ес къабусгай муггаг æма хузæ æвæруй амонæн фæйнæгбæл.
Гъ. Айæ æй къабусгай муггаг. Фиццаг æй зæнхи
ниййаразунцæ.
Уой фæсте си фæззиннуй минкъий æвзарæ.
Гъонбæлгæнæг ниввæруй амонæн фæйнæгбæл еума хузæ,
уоми хузæгонд ес минкъий æвзарæ, уой фæсте ба ма
ниввæруй æндæр хузæ, уоми ба ес минкъий къабусга.
Гъ. Æвзарæ ирæзуй æма исуй минкъий къабусга. Уæдта
еци къабусга устурæй устурдæр кæнуй æма си рауайуй
мæнæ ауæхæн устур къабусгай сæр.
Гъонбæлгæнæг æвæруй фæстаг хузæ – устур къабусгай
сæр.
Гъ. Уотæ ирæзуй къабусга. Базонун уæ фæндуй, куд
зайунцæ хуæргæнæстæ æма помидортæ?
С. Гъо
Гъ. Æма уæд ци хузтæ уæмæ ес, уони раст æрæвæрун
гъæуй.
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Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд. Уæдта
сæмæ гъонбæлгæнæг æвдесуй, рæзæ æма халсартæ ци цетени ес, уой.
Гъ. Атæ ци æнцæ?
С. Халсартæ æма рæзæ.
Гъ. Зонæн, рæзæй ци исфицун æнгъезуй, уой?
С. Компот.
Гъ. Халсартæ ба ниццæхгун кæнун æнгъезуй бæнккити.
Фал сæ раздæр рахецæн кæнæн, рæзæ еу тæбæгъмæ,
халсартæ ба – æндæр тæбæгъмæ.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Цæмæй раст ниццæхгун кæнæн халсартæ бæнккити,
уой туххæй сæ равзарун гъæуй асæмæ гæсгæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, асæй фæйнæхузон ка æй, уæхæн 2
банки (æнгъезуй хузæгондæй дæр).
Гъ. Айæ циуавæр банкæ æй?
С. Устур.
Гъ. Мадта цихузи халсартæ æвæрдзинан аци банки?
С. Устуртæ.
Гъ. Аци банкæ ба цæхæн æй?
С. Минкъий. Уоми ба æвæрдзинан минкъий халсартæ.
Гъонбæлгæнæг сувæллæнтти æркæсун кæнуй, сæ размæ
ци хузтæ ес, уонæмæ. Уонæми хузæгонд ес 2 банки: устур
æма минкъий, уæдта устур æма минкъий помидортæ æма
хуæргæнæстæ.
Гъонбæлгæнæг син зæгъуй: хузи ци халсартæ ес, уони,
асæмæ гæсгæ, баеу кæнетæ хæнхитæй, кæци банкити
æвæргæ æнцæ, уони хæццæ.
Гъ. Кæми ирæзунцæ халсартæ?
С. Дзæхæрадони.
С/гъазт «Дзæхæрадонæ»
Æз нанамæ игъосун,
Сувæллæнттæ зелдогъ
Нæ дзæхæрай фæккосун:
кæнунцæ гъонбæлгæнæги
хæццæ.
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Сæ къохтæ фæйнердæмæ
Æфсадæн мæрæ донæй,
ракæнунцæ. Хæрдмæ сæ
Хæмпæлгæрдæг æртонæн.
æргъувунцæ.
Æ тиллæг нин хуæрзадæ ’й; Нæуæгæй бабæй
Къабусга си æрзадæй,–
тумбулзелæ кæнунцæ
Мæнæ гъе уой бæрзæндæн.
гъонбæлгæнæги хæццæ.
Сæ къохтæ æргъувунцæ
Æрзадæй ма си æпхæ;
хæрдмæ. Æрсæ уадзунцæ
Цæхæн хуарз фæцæй,
æма сæ армитъæпæнтæй
цæхæн!
æвдесунцæ
Мæнæ гъе уой æстæвдæн,
«нарæгдзийнадæ».
Мæ гъе уой бæрзæндæн.
С/гъазт «Хæрхитæ»
Гъ. Цæхæн геометрион фигурити хузæн æнцæ
хуæргæнæстæ? Помидортæ?
Сувæллæнтти дзуæппитæ: дæргъдумбултæ æма зилдæгти.
Гъонбæлгæнæг сæмæ æвдесуй аллихузон геометрион фигуритæ, зæгъуй син, цæмæй си равзаронцæ
дæргъеццонтæ æма зилдæгтæ.
Гъ. Цæмæй хецæн кæнунцæ дæргъдумбултæ æма зилдæгтæ
иннæ фигуритæй?
С. Зилдæгтæ æма дæргъдумбултæбæл къумтæ нæййес,
иннæ фигуритæн ба ес къумтæ.
Гъ. Еци фигурити формитæ æнцæ фæйнæхузи, гъома,
кæрæдземæй хецæн кæнунцæ формæй. Лæмбунæгдæр
æркæсæн,къумтæ кæмæн нæййес, еци хæрхи фигуритæмæ.
Циуавæр фигуритæ ес аци хæрхи?
С. Зилдæгтæ æма дæргъдумбултæ.
Гъ. Хецæнæй æрæвæретæ дæргъдумбултæ дæр, уæдта
зилдæгтæ дæр.
Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Мах æрæвардтан фигуритæ сæ форми хецæндзийнадæмæ гæсгæ. Куд базонæн ес, циуавæр фигуритæ фулдæр
æнцæ: зилдæгтæ æви дæргъдумбултæ?
С. Гъæуй ниввæрун алли зилдæги рази дæр дæргъдумбул.
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Сувæллæнттæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд æма
искæнунцæ хатдзаг: зилдæгтæ æнцæ 1 фулдæр, кенæ ба
æндæрхузи зæгъгæй:дæргъдумбултæ æнцæ 1 минкъийдæр.
Гъ. Мах сумах хæццæ æвардтан фигуритæ сæ формитæмæ
гæсгæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон нæуæгæй ци базудтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Цæхæн геометрион фигуритæй гъазтан ацибон?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Циуавæр халсари хузæн æй дæргъдумбул? Зилдæг?
Хъæбæр хуарз!
5-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: « Фæззæг»
Темæ: «Итигъдадон рахаститæ»
Нисан: – Идарддæр сабийти фæлтарун рæстæг æма
итигъдади ориентаци кæнунбæл, мæнæ ауæхæн дзурдтæй
пайда гæнгæй: уæле, дæле, разæй, фæстегæй, изолдæр
(идарддæр), хæстæгдæр, галеуæрдигæй, рахесæрдигæй.
Ахур сæ кæнун предметти сæйрагдæр минеугутæ бæрæг
кæнунбæл (хузæ) æма сæ еци минеугутмæ гæсгæ символти
фæрци фæкъкъуæрттæ кæнунбæл. Геометрион фигурити
туххæй зонундзийнæдтæ ниффедар кæнун: зилдæг, даргъдумбул, æртикъумæг, квадрат, расткъумæг.
–
Ирæзун
кæнун
гъосдарунадæ,
итигъдадон
гъудикæнунадæ, гъудити фæлварунадæ – гъуддаг хуæздæр
исаразунмæ.
– Цæмæдес сæ кæнун уодæгас æрдзи объекттæмæ,
урухдæр кæнун сæ хæццæ базонгæ уни равгитæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: æзмæлгæ хузæ; æзмæлгæ хузи байвæрунмæ
лухгонд хузтæ – фæткъу бæласæ, узун, фæткъути кæрæ
æма æнд.
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Иуарунмæ: алли сувæллонæн дæр: хъæбæр гæгъæдий
кæдзос тъафæ æма хузтæ-силуэттæ кæцити сабийтæ
æвæрунцæ æзмæлгæ хузæбæл: фæткъу бæласæ, узун,
фæткъути кæрæ æма æнд. Гъæддаг сирдти хузтæ кенæ
гъазæнтæ. Геометрион фигурити хæрхæ.
Ахури цуд
Гъ. Циуавæр анзи афонæ æй нур?
С. Фæззæг.
Гъ. Бонигъæдæ фæззæг цæхæн фæууй?
С. Фæззæги гъар дæр фæууй, уæдта уазал дæр.
Гъ. Нæ цæститæбæл рауайун кæнæн, цума тæрхъостæ ан
æма нин фæззæги уазал æй.
С. Махæн уазал æй.
Гъ. Цæмæй исгъар уæн, уой туххæй ци кæндзинан?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ.
Сабийтæ æрбадунцæ,
Æргъæвсуй метбæл тæрхъос,
фестунцæ.
Къах-ехæн, ехæн-æ гъос.
Армитъæпæнтæ
Фæггæпп кодта, уæд, æваст,–
кæрæдзебæл хафунцæ.
Ракодта гурæ ивазт.
Къохтæ уæлæмæ,
Æргъувуй хæрдмæ æ къах,
дæлæмæ кæнунцæ. Къахи
Низзелуй еу къахбæл сах…
фийтæбæл ислæуунцæ,
Цалдæр хатти – бауæгæ’й,–
уæдта сæхе къахи
Исгъар æй хуарз, бæрæг æй!
фадтæбæл æруадзунцæ.
Гъ. Атæ фæгъгъар кæнунцæ сирдтæ сæхе. Зумæгмæ ба
мæнæ атæ фæццæттæ кæнунцæ сæхе.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй исаразонцæ
æзмæлгæ хузæ: райуаруй син хъæбæр гæгъæдий тъафтæ
æма сæ контуртæбæл лухгонд предметти фæлуститæ.
Сабийтæй хуæздæр ка арæхсуй, е æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл архайуй. И фæйнæг уотæ исæвæрцн гъæуй, цæмæй
иннæ сувæллæнттæмæ ма зинна, ци ибæл архайунцæ, е.
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Фал сабийтæ къулумпитæ ку кæнонцæ, уæд æрмæгæвдесæн
фæйнæг сабийтæмæ куд зинна, уотæ разелун гъæудзæй.
Гъ. Æз дзордзæнæн, сумах ба уæ хъæбæр гæгъæдитæбæл
æвæретæ хузтæ.Сослан ба архайдзæй æрмæгæвдесæн
фæйнæгбæл. Райдайæн!
Астæуæй ирæзуй фæткъу бæласæ…Фæткъубæласи буни
бадуй узун. Узунæн æ рахес фарс ес фæткъути кæрæ æма
у.и.
Сабийтæ куст ку фæууонцæ, уæд сæмæ гъонбæлгæнæг
разелуй æрæмæгæвдесæн фæйнæг, цæмæй сæ куститæ
фæйнæгбæл конди хæццæ рабаронцæ.
Гъ. Уой фæсте мегъæ æрбадтæй æма æппундæр нецибал
зиндтæй. Уæ цæститæ ницъцъундæ кæнтæ.
Сабийтæ сæ цæститæ нихгæнунцæ, еци рæстæг
гъонбæлгæнæг хузтæй кедæрти сæ бунæттæй баййевуй,
кенæ ба сæ рандæ кæнуй. Сабийтæн ба зæгъуй, цæмæй сæ
цæститæ байгон кæнонцæ. Сабийтæ сæ цæститæ байгон
кæнунцæ æма дзорунцæ, ци æййивдтитæ æрцудæй, уони.
Аци гъазт 2-3 хатти ракæнун æнгъезуй.
Гъ. Сирдтæ бонигон гъæди фæххæтунцæ. Æхсæвæ ба уæд
ци фæккосунцæ?
С. Фунæй фæккæнунцæ.
Æзм.\гъазт. «Бонæ-æхсæвæ»
Сабийти рази гъæддаг цæрæгойти хузтæ, кенæ гъазæнтæ.
сабийтæ гъазунцæ дууæ къуаремæй. Сæ еуетæ сæ цæститæ
ницъцъундæ кæнунцæ, иннетæ ба, еци рæстæг, цæрæгойти
хузтæ кенæ гъазæнтæй фæйнæ – уати баримæхсунцæ.
Гъ. Цæрæгойтæ сæхе цæмæн римæхсунцæ?
С. Уомæн æма æхсæвæ ралæудтæй.
Гъ. Нур ба æхсæви фæсте ралæудтæй….
С. Сæумæ.
Гъ. Цæрæгойтæн афонæ æй сæ бунæттæй рахезунмæ. Сæ
иссерунмæ фæккæсетæ.
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Хузтæ кенæ гъазæнтæ ци къуар баримахста, етæ
иннетæн дзорунцæ, хузтæ кæмити агоргæ æнцæ, еци
рауæнтæ. Цæмæй гъазт цæмæдессагдæр уа, уой туххæй
æнкъæйттæй гъазун гъæуй. Уотемæй алли гъазæн
баримæхсæг дæр е’нкъай-агорæгæн баамонуй, гъазæн ци
рауæн римæхст æй, уой. Уотемæй агоргутæ сæ гъазæнтæ
тагъддæр иссерунцæ, гъазт дæр тагъддæр цæуй.
С\гъазт «Хæрхæ»
Сабийти рази геометрион фигурити хæрхæ. Гъонбæлгæнæг æвдесуй карточкитæ –символтæ (æвдесунцæ
хуарæни хузæ) æма сæмæ сабийти хæццæ æркæсунцæ. Алли
сувæллонæн дæр раттуй хузи карточкæ-символ, сабийтæй
алкедæр æмбурд кæнуй геометрион фугурити кæрæ еци
символмæ гæсгæ. Сабийтæ æнхæст кæнунцæ се ’хæс.
Дæнцæн: еу сувæллон æрæмбурд кодта цъæх фигурити
хæрхæ, иннæ ба –сурх фигурити хæрхæ æма у.и. Уой хæццæ
ма гъонбæлгæнæг исбæлвурд кæнуй, циуавæр минеугутæмæ
гæсгæ æрæмбурд кодта алли сувæллон дæр æ хæрхæ
(хуарæни хузæмæ гæсгæ).
Ахури байдауæн
Гъ. Абони берæ фæгъгъазтайтæ. Уæ зæрдæмæ фулдæр
циуавæр гъæзтитæ фæццудæй? Зин уин ци адтæй?
Æнцондæр ба уин ци адтæй? Нур анзæн æ кæци афонæ æй?
Цæрæгойтæ фæззæги ци фæммурхунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
6-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мæ бæстихай»
Темæ: «Суткæ»
Нисан: − Сабийтæмæ рæстæг æма афони рахасти туххæй
зонундзийнæдтæ парахат кæнун: базонгæ сæ кæнун
лæдæруйнадæ «суткæ» æма «сутки афæнтти» (хæйтти)
хæццæ. Идарддæр ахур кæнун предметти хецæн бæрæггæ166

нæнтæ бæлвурд кæнунбæл (хузæ, формæ) æма сæ
уонæмæ гæсгæ, карточкитæй-символтæй пайда гæнгæй,
къуæрттæ кæнунбæл. Ахур кæнун предметти хæрхити
бæрцитæ æнкъæйттæ аразуни фæрци рабарунбæл; зонун
лæдæруйнæдтæ: фулдæр, минкъийдæр, уойбæрцæ; арæхсун
хæрхити бæрцитæ æмхузон кæнунмæ. Ниффедар кæнун
геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ: зилдæг,
дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат, расткъумæг.
− Ирæзун кæнун исфæлистадон æримисунадæ, анализ
æма синтез кæнуни бундор, æсгаруни нæуæг амæлттæ
æвзарун æма зундгондти бæлвурд кæнуни арæхстдзийнадæ.
− Райгурæн бæстихай куд уарзонцæ æма ин æ рæсугъддзийнадæ куд уинонцæ, уотæ сæ гъонбæл кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: сутки афæнтти 4 хузи; 4 зилдæги:
фæлорссурх, уорс, æрвхуз, сау; сутки афæнтти модель −
цуппархузгин зилдæги фатæги хæццæ; 2 тæлий, хузтæ −
символтæ: хуарæни хузæ, формæ.
Иуарунмæ: алли сабиййæн дæр, сæ хузæ, асæ æма конд
алихузон кæмæн æнцæ, уæхæн геометрион фигуритæ.
Зилдæгтæ (алли сабиййæн дæр еу): фæлорссурх, уорс,
æрвхуз æма сау.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй хузæ: хор фæсхонхæй
искастæй.
Гъ. Хор фæсхонхæй искастæй. Исистун æма зарядкæ
искæнунмæ дæр афонæ æй.
Сабийтæ, кæрæдзей къохтæбæл
Алли бон дæр сæумигон
æрхуæцгæй, тумбул зелунцæ,
Гъизт зумæг уа, сæрдигон,–
æрлæуунцæ.
Нæ гъар хуссæн ниууадзæн,
Нæ хуæрз фунтæ, нивæрзæн. Сабийтæ тексти дзурдтæмæ
гæсгæ æзмæлунцæ.
Гъæунгæмæ ивазæн;
Нæ иуæнгтæ ивазæн;
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Нæ къахи исист–æмцæф,
Нæ къохтæй дæр–æмæрдзæф.
Цæрдæг цæуæн –æфсæрæн,
Исрæуæг уæн, æрцæрæн!
Гъ. Мадта, кæд райгъал уæн æма фæккæнæн зарядкæ?
С. Сæумæй.
Гъонбæлгæнæг горцъебæл æрæвæруй сутки афонтæй 4
хузи: сæумæ, бон (рæфтæ), изæр, æхсæвæ æма зæгъуй
сабийтæн, цæмæй æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл сæуми
хузæ ниввæронцæ, гæнæн ку уа, уæд пайда кæнун гъæуй
райгурæн бæстæ, кенæ гъæуи хузтæй, зæгъæн: сæумæ – хор
фæсхонхæй искастæй, æхсæвæ – цирæгътæ парки содзунцæ
æма у.и.
Сабийтæ косунцæ ихæслæвæрдбæл. Гъонбæлгæнæг хузи
фарсмæ æрæвæруй рохснæг зилдæг.
Гъ. Сæумæ ниббæрæг кæнæн рохснæг хуарæнæй, уой
туххæй, æма сæумæй хор ку райгъал уй, уæд бæстæ
фæлорссурх радаруй. Нур ба байгъосетæ бацеу-бацеумæ:
Хуссунцæ хъурæй–хъурмæ
Куй æма тикис.
Сæхе тавунцæ хормæ
Куй æма тикис.
Кæд фæууй еци рæстæг?
С. Бонæй.
Гъ. Гъæугæ хузæ равзаретæ æма æй æрмæгæвдесæн
фæйнæгбæл ниввæретæ. (Сабийтæ сæ ихæс кæнунцæ.)
Гъонбæлгæнæг хузи фарсмæ æрæвæруй уорс тумбулæг.
Гъ. Рæфти рохс ке фæууй, уомæ гæсгæ æй ниббæрæг кæнæн
уорс хузæй. Байгъосетæ ма еумæ бацеу-бацеумæ:
Арви стъалутæ цæфсунцæ,
Сувæллæнттæ æрхуссунцæ.
Нур ду дæр, рæфтæ, фесæфæ. –
Дæу раййевдзæй тар …
С. Изæр.
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Гъ. Гъæугæ хузæ иссеретæ æма æй æрмæгæвдесæн
фæйнæгбæл ниввæретæ.
(Сабийтæ сæ ихæс кæнунцæ.) Гъонбæлгæнæг хузи фарсмæ
æрæвæруй æрвхуз зилдæг.
Гъ. Изæр æрвхуз хуарæнæй исбæрæг кæнæн, уомæн æма
бон талингæ кæнун райдайуй. Нур ба байгъосетæ фæстаг
бацеу-бацеумæ.
Хор хуæнхти аууон фæцæй,–
Тар…..æрхъæрттæй.
С. Æхсæвæ.
Гъ. Æркæсайтæ фæстаг хузæмæ. Суткæн æ кæци афони
хузæ æй, е?
С. Æхсæвæ.
Гъ. Раст базудтан бацеу-бацеу?
С. Гъо.
Гъ. Аци хузæ ниввæретæ æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл.
Сабийтæ се ’хæс кæнунцæ.
Гъ. Æхсæвæ талингæ ке фæууй, уомæ гæсгæ неци
фæззиннуй æппундæр. Сумахмæ гæсгæ, циуавæр хуарæни
хузæй бæрæг кæнгæ æй æхсæвæ?
С. Сауæй.
Гъонбæлгæнæг хузи фарсмæ æрæвæруй сау зилдæг.
Гъ. Мах сутки еугур афæнтти хæццæ дæр базонгæ
ан. Ранимайайтæ сæ кезугай, хузтæ дæр уин фенхус
кæндзæнцæ.
С. Сæумæ, рафтæ, изæр, æхсæвæ.
Гъ. Æхсæвæ ку раевгъуйа уæдта ци ралæудзæнæй?
С. Сæумæ.
Гъ. Раст загътайтæ, нæуæгæй райдайдзæй суткæ: сæумæ,
рафтæ, изæр. æхсæвæ. Суткæ сутки æййевуй æма рæстæг
цæуй, суткæ рæстæги ампъез æй. Гъонбæлгæнæг æвдесуй
сутки модель − цуппархузгин тумбулæг. Зæгъуй сабийтæн,
цæмæй сæхуæдтæ æрæвæронцæ сутки афонти хузтæ
тумбулæги.
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Гъ. Раст ниввардтайтæ хузтæ?
С. Гъо, раст.
Гъ. Багъуди кæнæн, сутки афæнттæ ци хузи хуарæнтæй
ниббæрæг кодтан, уони.
Гъонбæлгæнæг моделæй райсуй хузæ æма ин æ астæу
æрæвæруй фатæг (стрелкæ).
Гъонбæлæгæнæг фатæгæй амонуй хуарæни хузæмæ,
сабийтæ ба гъæуама базононцæ., суткæн æ кæци афонæ
æй, уой. Нигки ба ма гъонбæлгæнæг дзоруй: «Фатæг,
фатæг кинау зелуй! Сутки афæнттæ æвдесуй!»
Змæлгæ \гъазт «Суткæ»
Алли сабийæн дæр радтунцæ хузгин хузæ, уотемæй, музыки цагъдмæ гæсгæ, сæ уати рахæлеу унцæ. Уой фæсте
ба гъæуама рæхиси цæгтау ралæууонцæ: сæумæ, рæфтæ,
изæр, æхсæвæ, сæ къохти ци хузтæ ес, уонæмæ гæсгæ.
I вариант –сабийти æнгъезуй 2-3 къуари фæккæнун. Алли
къуар дæр − суткæ.
II вариант − сабийтæ кæрæдзей фарсмæ лæуунцæ сутки
афæнтти хузæн, гъеууотемæй даргъ рæхис исаразунцæ.
С\гъазт «Хæрхæ»
Сабийти рази геометрион фигурити хæрхæ, сæ хурст, асæ
æма формæ аллихузон кæмæн æнцæ, уæхæнттæ.
Гъ. Атæ ци æнцæ?
С. Геометрион фигурити хæрхæ.
Гъ. Куд гъуди кæнтæ, сумах фулдæр айтæ æви фигуритæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Кутемæй æй базонун æнгъезуй?
С. Алли сувæллон дæр гъæуама райса еу геометрион
фигурæ.
Гъ. Райсетæ фæйнæ фигури.
Сабийтæ райсунцæ фигуритæ æма искæнунцæ хатдзæг:
фигуритæ сабийтæй 1 фулдæр æнцæ, кенæ сабийтæ мин-
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къийдæр æнцæ.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй æмбæрцитæ исуонцæ?
С. Еу фигурæ си рандæ кæнæн, кенæ ба ма еу сабиймæ
фæдздзорæн.
Гъонбæлгæнæг еу фигурæ рандæ кæнуй.
Гъ. Нур ба сабийтæ фулдæр æнцæ æви фигуритæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Раст загътайтæ! Дæумæ циуавæр фигурæ ес? Дæумæ
ба?
Сабийтæ дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг горцъегондбæл
æрæвæруй 2 карточки-символи: сурх хузæ (хуарæн амонуй)
æма æртикъумæг (фигури конд). Еу символ æрæвæруй еу
тæлий, инней ба − дугкаги.
Гъ. Ниввæретæ уæ геометрион фигуритæ тæлити карточкæсимволтæмæ гæсгæ.
Сабийтæ се ’хæс æнхæст кæнунцæ. Идарддæр гъонбæлгæнæги фæрци исбæлвурд кæнунцæ: циуавæр кæртæ
сæмæ рауадæй æма сæ циуавæр минеугутæмæ гæсгæ
æрæмбурд кодтонцæ. Сабийтæ искæнунцæ хатдзæг:
еу хæрхи æрмæстдæр сурх фигуритæ ес, иннеми ба −
æртикъумæгтæ.)
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон мах базудтан сутки афонтæ бæрæг кæнун; геометрион фигуритæ, сæ кондмæ гæсгæ, хæрхитæ кæнун.
Зин адтæй ацибон?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Байгъосетæ æмдзæвгæмæ.
Сæумæ. Рæфтæ, тар изæр…
Сæ еугур дæр нин –хъазар.
Хуæздæр уодзæй нæхецæн,
Алли сахат ку хинцæн;
Тумбул къозо фæлгъаун.
Хузæ кæнун, ракафун,
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Æрдзи нивтæ æстæфун.
Æнхус кæнун бабатæн,
Æнхус кæнун нанатæн.
7-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Æз æма мæ бауæр»
Темæ: «Нимæдзонтæ 1æма 2. Æнкъай»
Нисан: − Сабийтæн байамонун нимæдзæ 1 æма нимæдзæ
2, уæдта, сæ равзурст нимæдзтæ кæрæдзебæл баруни бундори хæццæ баст ке æй, уой. Ахур сæ кæнун, хæрхитæн сæ
еуемæ еу бафтаугæй, æмбæрцитæ ке исунцæ; дууей уæнгæ
нимад. Идарддæр сутки афонтæ æртасунбæл ахур кæнун.
Геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ ниффедар
кæнун.
− Ирæзун кæнун æримисунадæ, модельтæ кæнуни
фæлтарунадæ æма комбинаторон арæхстдзинæдтæ.
− Сабийти гъонбæл кæнун, кæрæдзей хæццæ дзорун куд
зононцæ, куд лæдæронцæ сæхе «æз».
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: 2 гъазæн киндзи кенæ сæ хузтæ æма 2
деденæги.
Иуарунмæ: алли сабийæн дæр: 2 зилдæги æма 2 квадрати; дæргъдумбул − фонар, æ фарсбæл ба 2 кенæ 1 зилдæги
хузæ, кенæ ба æппундæр неци; карточкæ æрходтæ æма
цъиндати хузти хæццæ.
Ахури цуд
Гъ. Сæумæ ку фестæн, уæд ци фæккæнæн?
С. Зарядкæ.
Гъ. Гъæйдæ, нæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæн, зарядкæ куд
фæккæнæн, уой.
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Мах ирæзæн устургæнгæ,
Къохтæ ’йвазæн цари уæнгæ. Сабийтæ тексти дзурдтæмæ гæсгæ æзмæлунцæ.
Еу дууæ – къохтæ уæлæмæ,
Æртæ, цуппарбæл – дæлæмæ.
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл æрæвæруй
гъазæн киндзæ (æнгъезуй хузæ дæр).
Гъ. Цал æнцæ киндзитæ?
С. Еу.
Гъ. Киндзæн балæвар кæнæн деденæг.
Гъонбæлгæнæг киндзи фарсмæ æрæвæруй деденæг.
Гъ. Киндзæмæ цал деденæги ес?
С. Еу.
Гъ. Киндзитæ ба цал æнцæ?
С. Еу.
Гъ. Киндзитæ фулдæр æнцæ æви деденгутæ?
С. Æмбæрцæ.
Гъонбæлгæнæг ма еу киндзæ æрæвæруй.
Гъ. Еу киндзæ ма иуазæгуати æрбацудæй. Цал иссæнцæ
киндзитæ?
С. Дууæ.
Гъ. Æма куд бадууæ æнцæ?
С. Адтæй еу киндзæ уæдта имæ еума æрбацудæй æма дууæ
иссæнцæ.
Гъ. Нур ба фулдæр кæцитæ æнцæ: киндзитæ æви деденгутæ?
С. Киндзитæ фулдæр æнцæ, деденгутæ ба – минкъийдæр.
Гъ. Киндзитæ деденгутæй цал фулдæр æнцæ?
С. Еунæг фулдæр.
Гъ. Æмбæрцæ сæ кутемæй искæнæн?
С. Еу деденæг сæбæл бафтаун гъæуй.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Нур ба рагъазæн геометрион фигуритæй. Гъазти нин нæ
къохтæ фæййагъаз кæндзæнцæ. Киндзитæ нин зилдæгутæ
уодзæнцæ, деденгутæ ба – квадраттæ.
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С\гъазт «Банимайæ»
Сабийтæ стъоли алливарс æрбадунцæ. Алке рази дæр си 2
зилдæги æма 2 квадрати. Гъонбæлгæнæг син зæгъуй, цæмæй
еугай квадраттæ райсонцæ æма сæ, сæ рази æрæвæ-ронцæ.
Гъонбæлгæнæг æхуæдæг дæр, сабийтæ ци куст кæнунцæ,
уой кæнуй, æрмæст – æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл.
Гъ. Ду цал квадрати райстай? Ду ба? Алкедæр райста еугай
квадраттæ. Нур ба фæйнæ зилдæги райсетæ æма сæ квадратти фæрстæмæ æрæвæретæ.
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Цал зилдæги дæмæ ес? Дæумæ ба?
С. Еу.
Гъ. Уæ еугуремæ дæр еугай зилдæгтæ ес. Кæцитæ фулдæр
æнцæ зилдæгтæ æви квадраттæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Раст айтæ. Зилдæгтæ цæйбæрцæ æнцæ, квадраттæ дæр
уой бæрцæ æнцæ. Еу æма еу æнцæ æмбæрцæ. райсетæ ма
фæйнæ зилдæги æма сæ уæ рази ниввæретæ.
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Нур ба квадраттæ æма зилдæгтæ æмбæрцæ æнцæ?
С. Нæгъ.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ? Минкъийдæр ба?
С. Зилдæгтæ – фулдæр, квадраттæ ба –минкъийдæр.
Гъ. Зилдæгтæ цал æнцæ?
С. Дууæ.
Гъ. Квадраттæ ба цал æнцæ?
С. Еу.
Гъ. Цæмæй æмбæрцæ исуонцæ, уой туххæй ци бакæнун
гъæуй?
С. Еу квадрат сæмæ бафтаун, кенæ ба си еу зилдæг рандæ
кæнун гъæуй.
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Гъ. Бафтауетæ сæмæ еу квадрат.
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихсæлæвæрд.
Гъ. Цал иссæнцæ квадраттæ?
С. Дууæ.
Гъ. Цал æнцæ зилдæгтæ ба?
С. Дууæ.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: зилдæгтæ æви квадраттæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Зилдæгтæ цæйбæрцæ æнцæ, квадраттæ дæр уойбæрцæ
æнцæ. Дууæ æма дууæ æнцæ æмбæрцæ.
Гъ. Раст айтæ!
Гъонбæлгæнæг син зæгъуй, цæмæй рагъазонцæ.
Æзмæлгæ\гъазт «Фонартæ»
Гъ. Бон дæр æма изæр дæр раевгъудæнцæ æма ралæудтæй…
С. Æхсæвæ.
Гъ. Иссугъдæнцæ фонартæ. Уæртæ æнцæ. Кутемæй базонун æнгъезуй, сумах фулдæр айтæ, æви фонартæ?
С. Алкедæр фæйнæ фонари райсæд.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй райсонцæ фæйнæ
фонари (дæргъдумбули).
Гъ. Цал фонари дæмæ ес? Дæумæ ба?
С. Еу фонар.
Гъ. Алкæмæ дæр уи ес фæйнæ фонари. Сумах фулдæр
айтæ, æви фонартæ?
С. Æмбæрцæ ан.
Гъ. Фонартæ æмхузæнттæ æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Фæйнæхузти.
Сабийтæ, фонартæмæ кæсгæй, исбæрæг кæнунцæ, сæ
зилдæгти бæрцитæ æмхузæн ке нæ ’нцæ.
Гъ. Фонартæ æхсæвигон фæссодзунцæ, мæнæ нæ гъæунгти
фонарти хузæн.
(Сабийтæ сæ уати лæуунцæ.)
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Гъ. Сæумæрдæмæ фонартæ ниххуссунцæ. Раздæр ниххуссунцæ, еугай зилдæгтæ кæбæл ес, еци фонартæ.
Еу зилдæг ке фонарти ес, етæ дзодздзæги æрбадунцæ.
Гъ. Уой фæсте ниххуссунцæ, дууæ зилдæги кæбæл ес, еци
фонартæ.
Дууæ зилдæги ке фонартæбæл ес, еци сабийтæ дæр
дзодздзæги æрбадунцæ.
Гъ. Циуавæр фонартæ ма цæфсунцæ?
С. Еу зилдæг дæр кæбæл нæййес, етæ.
Гъ. Нур ба еци фонартæ дæр ниххустæнцæ.
Лæугæ ма ка кодта, етæ дæр æрбадунцæ.
Гъ. Бон æма бабæй изæр раевгъудæнцæ æма æрбалæудтæй
æхсæвæ. Фонартæ бабæй исцæфстæнцæ.
Гъазт æнгъезуй еума хатт ракæнун.
Гъ. Уæ фонартæбæл цалгай зилдæгей хузтæ адтæй?
С. Еугай; дугай.
Гъ. Гъæйдæ, нур ба зæгъæн, ци нæбæл ес еугайттæ уæдта –
дугæйттæ? Ес нæбæл еугай сæртæ.
С. Еу гъæлæс, еу фий.
Гъ. Нæ къохтæ ба цал æнцæ?
С. Дууæ.
Гъ. Нæ къæхтæ ба цал æнцæ?
С. Дууæ.
Гъ. Уæ зæрди æрæфтауайтæ, дууæ æмхузæн предметти еу
загъдæй куд хуннунцæ?
С. Æнкъæйттæ.
Гъ. Раст зæгътайтæ.
С\гъазт «Иссерæ æнкъай»
Алли сабиййи рази дæр карточкæ. Карточкитæбæл ба,
æнæнкъай, цъиндатæ æма æрходти хузтæ. Гъонбæлгæнæг
зæгъуй, цæмæй алли æрходæн дæр æма алли цъиндайæн
дæр иссеронцæ æхе хузæн æнкъай. Æнкъай предметти ба
ханхæй баеу кæнонцæ.
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Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Дзаумæуттæн се æнкъæйттæ раст иссердтайтæ. Нур ба
геометрион фигурити дæр испълан кæнæн. Хæнхитæй баеу
кæнтæ, сæ формитæ æмхузæн кæмæн æнцæ, еци геометрион фигуритæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн байуаруй, геометрион фигуритæ
кæбæл ес, уæхæн карточкитæ. Сабийтæ ихсæлæвæрд
æнхæст кæнунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон нæуæгæй ци базудтан?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нур ба уотæ ислæууетæ, цæмæй бæрæг уа, æнкъæйттæй
ке лæууетæ, е. Хъæбæр хуарз!
8-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Æз æма мæ бауæр»
Темæ: «Æнæгъæнæ (æгас) æма хай»
Нисан: − Хæйттæ кæнунбæл ахур кæнун. Сабийтæн бавдесун æгас æма хаййи рахаст: хай æгасæй минкъийдæр ке
æй, æгас ба – алкæддæр æ хаййæй устурдæр. Идарддæр
ахур кæнун 2-ей уæнгæ нимад; фæлтарун рæстæги (афони) ориентаци кæнунбæл: ниффедар кæнун лæдæруйнадæ
«суткæ». Идарддæр ахур кæнун предмети хецæн
бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунбæл (асæ, формæ) æма сæ
еци бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символтæй пайда гæнгæй,
фæкъкъуæрттæ кæнун. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ. Итигъдади рауæнтæ еруни
(ориентаций) арæхсдзийнæдтæ ниффедар кæнун.
− Ирæзун кæнун хебæрагон гъосдард, логикон гъудикæнунади бундор, конструкцитæ кæнуни
фæлтарунадæ.
− Архайун хуæдбарон куст кæнуни фæлтардбæл.
Æнхуси æрмæг
Æвдеснумæ: геометрион фигуритæ; 3 тæлий.
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Иуарунмæ: алли сабийæн дæр: дæнцæн- геометрион
фигуритæй хузæгонд; геометрион фигуритæ; гъæдин конструктор; карточкитæ-адæймаги хузтæ бæлвурд позити.
Ахури цуд
Гъ. Нæ къохтæ æнкъард нæ зонунцæ, алци кæнун дæр
зонунцæ.
Сабийтæ сæ къохтæ
Дууæ къохи–дууæ хуæри,–
æвдесунцæ æма текти
Фæнди уарун, фæнди хори,
дзурдтæмæ гæсгæ æзмæЕумæ æнцæ –æмдзæрийнæ.
лунцæ.
Æмгуст æнцæ, æнæхийнæ.
Æртонунцæ, хъæбæр цæрдæг,
Цъух–дзæхæрай хæмпæлгæрдæг.
Арт кæнунмæ арæхсунцæ,
Кæрæдзей дæр æрæхснунцæ…
Гъ. Нуртæгкæ дæр нин нæ къохтæ гъазунмæ фенхус
кæндзæнцæ.
С. ⁄ Гъ. «Геометрион конструктор»
Сабийтæ стъоли уæлгъос æрбадунцæ. Алке рази дæр си
берæ геометрион фигуритæ.
Гъ. Уæ рази ци ес?
С. Геометрион фигуритæ.
Сабийтæ гъонбæлгæнæги загъдмæ гæсгæ æвдесунцæ геометрион фигуритæ æма син сæ нæмттæ дзорунцæ.
Гъ. Аци геометрион фигуритæй ести исаразун æнгъезуй.
Зæгъæн, машинæ. Гъæйдæ, бавзарæн.
Гъонбæлгæнæг кенæ сабийтæй еске æрмæгæвдесæн
фæйнæгбæл геометрион фигуритæй машинæ æмбурд
кæнуй. Сувæллæнттæ ба − стъолтæбæл.
Гъ. Мах, хецæн хæйттæй, æрæмбурд кодтан машинæ.
Циуавæр хæйттæй испайда кодтан?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Аци геометрион фигуритæ машинæн æ кæци хæйтти
хузæн æнцæ?
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С. Кабинæ, цæлхитæ, цирæгътæ æма гуфи.
Гъ. Геометрион фигуритæй ма ци исаразун (æрæмбурд
кæнун) æнгъезуй?
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг сабийтæн дæнцæн
æрмæг райуаруй, етæ ба уомæ гæсгæ æмбурд кæнунцæ сæ
хузæгонд.
С\гъазт «Хæйттæ кæнун»
Гъ. Мах хæйттæй æрæмбурд кодтан æнæгъæнæ. Нур ба
æнæгъæнæ иуардзинан хæйттæбæл.
Гъонбæлгæнæг райсуй квадрат æма сабийтæн æвдесуй,
2 хаййебæл æй куд фæддех кæнунцæ: е’мбесбæл æй
æрбадудуагъ кæнуй. Уой фæсте сабийтæн зæгъуй,
цæмæй етæ ба 2 хаййи ракæнонцæ зилдæг, расткъумæг,
æртикъумæг. Алли сабиймæ дæр ес æхе хецæн фигурæ.
Гъ. Нур ба рагъазæн.
С./ Гъ. «Дессаги голлагæ»
Сабийтæ кезугай «дессаги голлагæй» есунцæ карточкитæ.
Карточкитæбæл адæймаги хузтæ бæлвурд позити.
Дæнцæн:
кенæ

æма у.и.

Гъонбæлгæнæг зæгъуй, цæмæй сабийтæ, карточки лæг
циуавæр пози æвдист цæуй, уой рафæнзонцæ. Сабийтæ
ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Цал адæймаги ес дæ хузæбæл? Дæуæн ба?
С. Еу адæймаг.
Гъ. Фулдæр кæмæ е?
С. Æмбæрцæ. Еугуремæ дæр еугæйттæ.
Гъ. Сабийтæ æма лæгтæ æмбæрцæ æнцæ. Алкæмæ дæр уи
еунæг лæг ес.
Идарддæр гъонбæлгæнæг зæгъуй, цæмæй сабийтæй алкедæр е ’нкъай иссера, гъома æ хузи хузæн кæмæ ес, уой.
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Сабийтæ сæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.)
Гъ. Раст иссердтайтæ уе’нкъæйттæ æма нур ба кæнæн
нæуæг гъазт.
С. / Гъ. «Аразгутæ»
Гъ. Мах нæ алливарс ци предметтæ уинæн, етæ еугурæй
дæр арæзт æнцæ циуавæрдæр хæйттæй. Еугур хæйттæ дæр
раст æмбурд гæнгæ æнцæ æгас предмет исаразунмæ. Аци
гъуддаги нин фенхус кæндзæнцæ: сæр, кæци гъуди кæнуй,
æма къохтæ, кæцитæ аразунцæ. Гъæдин конструкторæй
исаразæн хæдзарæ.
Сабийтæ косунцæ æнкъæйттæй. Гъæдин конструкторæй
цитæ аразунцæ, уони дзорунцæ. Гъонбæлгæнæг баханхæ
кæнуй, хецæн хæйттæй сабийтæ æнæгъæнæ хæдзарæ,
машинæ ке исаразтонцæ, уой.
С\гъазт «Гъудиадæ кæронмæ зæгъæ»
Гъонбæлгæнæг сабийтæн дзоруй, цæмæй мæнæ аци
гъудиæдтæ кæронмæ зæгъонцæ.
Гъ. Фунæй æхæсæвæ фæккæнæн, зарядкæ ба…
С. Сæумæй.
Гъ. Сехуар сæумæй фæккæнæн, рæфтад ба…
С. Рæфти, бонигон.
Гъ. Рæфтад бонæй фæккæнæн, æхсæвæр ба…
С. Изæрæй.
Гъ. Æхсæвæр изæрæй фæккæнæн, фунæй ба…
С. Æхсæвæ.
Гъ. Сæумæ, бон, изæр, æхсæвæ − уобæл суткæ фæцæй.
Гъазгæ ба кæд фæккæнæн?
С. Бонæй.
Гъ. Рагъазун ма уæ фæндуй?
С. Гъо.
С\гъазт «Хæрхитæ»
Сабийти рази геометрион фигурити хæрхæ. Гъонбæлгæнæг
сабийтæмæ æвдесуй символ – устур фигуритæ æма син зæ180

гъуй, цæмæй еу тæлий медæгæ, аци символмæ гæсгæ,
æрæмбурд кæнонцæ гъæугæ фигуритæ. Символи æстæ
æнцæ
– устур

– минкъий

Сабийтæ тæлимæ устур фигуритæ æрæмбурд кæнунцæ.
хæрхи ма байзадæй аци символмæ, æ асæмæ гæсгæ ка нæ
хауй, етæ.
Идарддæр гъонбæлгæнæг æвдесуй иннæ символ квадрат
æма зæгъуй, цæмæй фигурити хæрхæй дугкаг тæлимæ
равзаронцæ гъæугæ фигуритæ.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ. Гъонбæлгæнæг
исбæлвурд кæнуй, дугкаг тæлий циуавæр фигуритæ ес, уой
æма еци тæлий æрæвæруй дууæ символи: асæ æма форми.
Гъ. Циуавæр минеугутæмæ гæсгæ равзурстайтæ фигуритæ?
С. Сæ асæ æма формæмæ гæсгæ.
Сабийтæ искодтонцæ хатдзæг: æрæмбурд кодтонцæ
устур квадратти хæрхæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон ци базудтан?
С. Мах ацибон базудтан хæдзæрттæ æма машинтти конструкцитæ кæнун, гъома, аллихузон предметтæ æмбурд
кæнун.
Гъ. Уæ зæрдæмæ фæццудæй? Зиндæр уæмæ ци фæккастæй?
Æнцондæр кæнæн ци адтæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хай устурдæр æй æви æгас?
С. Æгас æ хаййæй устурдæр æй.
9-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Æгъдау – культурæ»
Темæ: «Æртей уæнгæ нимад. Нимæдзæ 3»
Нисан: − Базонгæ ун нимæдзæ 3-ей уæдта æ арæзти хæццæ.
Ахур кæнун 3-ей уæнгæ нимад дууæ хæрхей рабарсти бун181

дорбæл. Хæрхити бæрцитæ исæмхузон кæнун сæ еуемæ 1
бафтаугæй. Ахур кæнун предметтæ (кенæ адæни) сæ асæмæ
гæсгæ рабарун куд зона, рабарсти хатдзæгтæ ба-зæгъун.
Идарддæр ахур кæнун сутки афæнттæ хецæн кæнунбæл:
бонæ, æхсæвæ. Ниффедар кæнун геометрион фигурæ –
æртикъумæги туххæй зонундзийнæдтæ; дзоргæй нимад,
итигъдади ориентаци кæнун.
− Ирæзун кæнун фæлгонццон æма итигъдадон гъудикæнунадæ, рабарун æма анализ кæнуни
арæхсдзийнæдтæ, ахсгиагдæр минеугутæ ерун.
− Сабийтæмæ гъонбæл кæнун, сæ алфанбулай еугуремæ
дæр хæлар зæрдæ дарун æма культурон æгъдауи уагтæ
зонунбæл.
Æнхуси æрмæг
Иуарунмæ: алли сабиййæн дæр: 6 кубики; 3 устур æма 3
минкъий кæрдæгхуз æртикъумæги, «фонартæ» − аллихузон геометрион фигуритæ – сæ уæле зилдæгути хузтæ: еу,
дууæ, кенæ æртæ.
Ахури цуд
Гъ. Кæрæдзей къохтæбæл æрхуæцетæ æма тумбул зилдæй
æрлæууетæ. Еумæ нин дзæбæх æй.
Кæрæдзей къохтæ райстан, Сабийтæ тумбул
Федар рæхистæй баст ан.
зилдæй лæуунцæ, сæ
къахи фийтæбæл ислæуунцæ,
Устур фæууæн истадæй,
Раминкъий уæн æрбадгæй. дзодздзæги æрбадунцæ,
ислæуунцæ.
Куд дзæбæх ан, лимæн ба!
Неке ни æй æнæ ’мбал.
Куститæй дæр нæ тæрсæн,
Кæрæдземæ фæккæсæн.
Кæрæдземæ баходæн æма зæгъæн: «Сæумæ хуарз», «Æгас
цо».Сабийтæ кæрæдземæн салам дæдтунцæ ездон дзурдтæ
дзоргæй.
Гъ. Нур ба кубиктæй рагъазæн.
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Сабитæ
горцъебæл
кубикти
рази
æрбадунцæ.
Гъонбæлгæнæг дæр сабийти хæццæ ихæслæвæрдбæл
коссæй. Фал бал уой размæ æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл
æрæвæруй хуæнхаг, зæронд хъалагъур мæсгути хузтæ.
Гъ. Раздæр Иристони хуæнхти адæн аразтонцæ хъалагъурон мæсгутæ. Сумах ба мæсгутæ аразун зонетæ?
С. Гъо.
Гъ. Дууæ кубикемæй мæсуг исаразетæ. Исбæлвурд кæнтæ,
цалгай кубиктæ ес уæ мæсуги.
Сабийтæ се ’хæс бакодтонцæ, æма банимадтонцæ
кубиктæ – 2 кубики.
Гъ. Æ фарсмæ ма еу уæхæн мæсуг исаразетæ. Цал кубики
райсун гъæуй?
С. Дууæ кубики.
Сабийтæ еумæ мæсуг аразунцæ.
Гъ. Аци мæсугбæл ма еу кубик бафтауетæ. Мæсуг
фæббæрзонддæр æй. Цæмæн?
С. Еу кубик ма ибæл ке бафтудтан, уой туххæй.
Гъ. Кубиктæ фæффулдæр æнцæ? Цæйбæрцæ фулдæр?
С. Еу фулдæр.
Гъ. Банимайайтæ, устур мæсуг исаразунмæ цал кубики
райстайтæ.
С. Еу, дууæ, æртæ.
Гъ. Еугурæй æртæ кубики. Минкъий мæсуги ба цал кубики
багъудæй?
С. Дууæ кубикки.
Гъ. Байархаетæ, дууæ мæсугеми дæр кубиктæ æмбæрцæ
куд уонцæ, уобæл.
(Сабийтæ дзорунцæ: бæрзонд мæсугæй еу кубик рандæ
кæнæн кенæ ба минкъий мæсугбæл еу кубик бафтауæн.
Гъ. Минкъий мæсугбæл кубик бафтауетæ.
Сабийтæ се ’хæс кæнунцæ.
Гъ. Банимайайтæ, цал кубики ес, еу мæсуги, уæдта иннеми.
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Кæми си фулдæр ес?
С. Еуеми дæр 3, иннеми дæр 3. Кубиктæ æнцæ æмбæрцæ.
Гъ. Нур ба кæци мæсуг бæрзонддæр æй?
С. Сæ бæрзæндæ æмхузæн æй.
Æзм. ⁄гъазт «Фонартæ»
Гъ. Бон раевгъудæй æма ралæудтæй изæр. Афонæ æй
цирæгътæ иссодзунмæ. Кæд иссодзунцæ цирæгътæ?
С. Æхсæвæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй фонарти бæсти
райсонцæ фæйнæ геометрион фигури.
Гъ. Уæ фонартæн цæхæн формитæ ес?
Сабийти дзуæппитæ. Уой фæсте гъонбæлгæнæг сабийти
гъос æрдаруй фонартæбæл ци зилдæгутæ ес, уонæмæ (еу,
дууæ кенæ æртæ). Гъонбæлæгæнæг сабийтæн балæдæрун
кæнуй, фонартæ æхсæвæ кезугай кафгæ ке фæккæнунцæ,
уой æма син байхæс кæнуй.
Гъ. Нуртæккæ кафунцæ сабийтæ, сæ фонартæ квадратти
хузæн кæмæн æнцæ, етæ. Нур ба кафунцæ, сæ фонартæбæл
3-гай зилдæгтæ кæмæн ес, еци сабийтæ.
Нур ба кафунцæ, æ фонар æртæкъумæги хузæн кæмæн æй,
еунæг зилдæги хузи хæццæ, еци сабийтæ.
Сабийти цæттæдзийнадæмæ гæсгæ, гъонбæлгæнæги бон
æй ихæслæвæрд æййевун.
С⁄гъазт «Нæзитæ»
Сабийтæ стъоли уæлгъос æрбадунцæ. Сæ рази
æртикъумæгтæ: устуртæ æма минкъийтæ. Гъонбæлгæнæг
сабийтæй коруй, цæмæй си алкедæр зæгъа, æ рази циуавæр
фигуритæ ес æма цæййасæ æнцæ, уой. Уой фæсте син бацеу-бацеу ракæнуй.
Гъ. Сæрдæй – зумæгæй æ хузæ не ’ййевуй. Ци æй е?
С. Нæзи бæласæ.
Гъонбæлæгæнæг коруй, цæмæй райсонцæ 3 устур
æртикъумæги æма си нæзи бæласæ исаразонцæ. Уой фæс184

те ба 3 минкъий æртикъумæгемæй дæр, еумæ нæзи бæласæ
исаразонцæ.
Гъ. Цал æртикъумæги уæ бæгъудæй еу нæзи бæласæ
исаразунмæ?
С. Æртæ.
Гъ. Иннæ нæзийæн ба цал æртикъумæги багъудæй?
С. Уомæн дæр æртæ.
Гъ. Нæзи бæлæсти бæрзæндæ æмхузæн æй?
С. Нæгъ.
Гъ. Цæмæннæ? Алли нæзийæн дæр æртигай æртикъумæги
ку райстайтæ.
С. Уомæн æма æртъикъумæгти æстæ фæйнæ хузти адтанцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Абони нæуæгæй ци базудтайтæ? Цæмæдессагæй си ци
адтæй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Абони арæзтан сæ бæрзæндæ фæйнæхузи кæмæн
адтæй, уæхæн мæсгутæ. Сумах ба уæ еугур дæр асæй
æмиæстæ айтæ?
С. Нæгъ, аллихузæнттæ.
Гъ. Тæккæ бæрзонддæр ка æй? Уомæй бæрзонддæр ба ка
æй? Еци лæгæй бæрзонддæр ба ци æй?
Байархайун цæмæй сабийтæ зæгъонцæ: тæккæ бæрзонддæр
æнцæ хуæнхтæ, мегътæ, арв.
Гъ. Мах ма ахур кодтан нимайун дæр. Æз цал хатти
никъкъæрцц кæнон, сумах дæр уал хатти никкæнетæ. Нур
ба еу хат фулдæр (кенæ минкъийдæр) никъкъæрцц кæнетæ.
Хъæбæр хуарз!
10-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Театр»
Темæ: «Лæдæрунадæ «астæугкаг-рæстæмбес»
Нисан: − Базонгæ кæнун лæдæрунадæ «астæугкаг»-и
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(рæстæмбеси) хæццæ. Ниффедар кæнун предметти сæ дæргъцæ, асæ æма бæрзондæмæ гæсгæ рабаруни
арæхстдзийнæдтæ. Идарддæр ахур кæнун 3-ей уæнгæ
нимад, хæрхитæ исæмбæрцитæ кæнун, сæ еуемæ си 1
бафтаугæй; зонун сутки хæйттæ æртасун: бонæ, æхсæвæ.
Ниффедар кæнун дзоргæй нимад, геометрион фигурити
туххæй зонундзийнæдтæ: зилдæгутæ, расткъумæгтæ.
− Ирæзун кæнун модельтæ кæнуни æма зонунади
хъæппæреси фæлтардтæ, хебæрагон гъосдард, зæрдæбæлдарунадæ æма итигъдади рауæнтæ зонунадæ.
− Сабийти гъонбæл кæнун кæрæдзей хæццæ дзорунмæ
æмхиц унбæл, ахур сæ кæнун, театри хе даруни æгъдауи
фæткитæбæл.
Рагагъонмæ куст: бакæсун аргъау «Æртæ арси»
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хъæбæр гæгъæдийæй конд æртæ арси; æртæ
арсей «цæрæн» хæдзари дзаумæуттæ:стъол, 3 къоси, 3 къелай.
Иуарунмæ: сæ æстæ аллихузон кæмæн æнцæ, уæхæн 3
зилдæги æма 3 расткъумæги алли сабийæн дæр; устур
тæлитæ.
Ахури цуд
Гъ. Цæмæй цийфæнди хæдзарæмæ дæр бацæуай, уой
туххæй къума байгон кæнун гъæуй.
Æнгулдзити гимнастикæ «Къума»
Нæ дуарбæл ауигъд къума,
Æнгулдзитæ къумай
хуæст æркæнунцæ,
Куд игон гæнгæ ’й, цума?
ирæмбуйникъæдзтæ
Дæгъæлтæ ин æвзарæн,–
райвазунцæ фæйнердæмæ,
Æ аккаг ин нæ ерæн.
Разиндтæй нин æ дæгъæл,– къохти армитъæпæнтæ
Дуар райгон æй æнæ ’нгъæл. зелунцæ, бахуайун,
æнгулдзитæ ма райхалгæй.
Æнгулдзитæ исраст унцæ æма
къохтæ фæууæгъдæ унцæ.
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Гъ. Цæмæй хæдзарæмæ бацæуай, уой туххæй къума байгон кæнун гъæуй. Театрмæ цæмæй бахауай, уомæн ба ци
бакæнун гъæуй?
С. Билет балхæнун гъæуй.
Гъ. Сумах ескæд театри адтайтæ? Циуавæр театртæ зонетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ацибон мах театрмæ цæудзинан.
Гъонбæлгæнæг сабийти стъоли размæ бацæун кæнуй.
Стъолæбæл ба аргъау «Æртæ арсей» декорацитæ (хæдзари дзаумæуттæ.
Гъ. Аци хæдзари цæрунцæ нæ аргъауи архайгутæ. катæ
æнцæ − уони ба уæхуæдтæ базонетæ.
Ес хæдзарæ гъæди ханси:
Къæрæзтæ ин, цуппар фарси.
Хуæруйнаггæнæн – еу уати,
И алли дзаума – бууати.
Ци нæййес хуæрдæй сæ финги:
Фиди фæзгъæртæ – тæвинги,
Гъæддаг кæрдтутæ, æнгозтæ,
Мудæйдзагæй – гъæдин къостæ.
Сæ ниххуст ба – æндæр уати;
Никкæнунцæ æртæ уати,
Æртæ хуссæни æмвæрстæ, –
Æд гобæнттæ ’ма æд бæзтæ.
Аци тари, гъæди ханси,
Ка æрцардæй?...
С. Æртæ арси.
Гъ. Æрситæ æмхузæнттæ æнцæ æви аллихузæнттæ?
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг дзоргæй, хæдзари
макетти цори кезугай æрæвæруй æрсити.
Гъ. Æрцæй цæунцæ, и фахси,
Азгæ-уозгæ æртæ арси.
Арси луби, луб-луб,
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Сæ хъæболæ сæ хæццæ’й,
Уой хæссунцæ сæ дзай-дзай.
Арси луби, луб-луб.
Гъ. Цæййасæ æй фидæ-арс?
С. Устур.
Гъ. Равдесайтæ, цæййасæ æй.
Сабийтæ сæ къахи фийтæбæл ислæуунцæ.
Гъ. Хъæболæ арс ба цæййасæ æй?
С. Тæккæ минкъийдæр.
Гъ. Равдесайтæ, цæййасæ æй.
Сабийтæ дзодздзæги æрбадунцæ.
Гъ. Уæд мадæ-арс ба цæййасæ æй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мадæ асæй хъæболæй бæрзондæр æй, фал фидæй ба
– ниллæгдæр. Мади асæ æй рæстæмбес. Цалинмæ æрситæ
сæхемæ цæунцæ, уæдмæ син сæ хæдзарæмæ бакæсæн.
Хæдзари ес стъол. Стъолæбæл ба – къостæ. Цал æнцæ?
С. Æртæ къоси.
Гъ. Цæййæстæ æнцæ?
С. Устур, рæстæмбес æма минкъий.
Гъ. Устур къос ке æй?
С. Фидæ-арси.
Гъ. Минкъий къос ба?
С. Хъæболи.
Гъ. Рæстæмбес къос ба?
С. Е ба мадæ – арси.
Гъ. Стъоли фарсмæ лæуунцæ къелатæ.
Циуавæртæ æнцæ бæрзæндæмæ гæсгæ?
С. Бæрзонд, ниллæгдæр (рæстæмбес) æма ниллæг.
Гъ. Цал æнцæ? Ба сæ нимайайтæ.
С. Æртæ къелай.
Гъ. Рæстæмбес къела си ке æй?
С. Мадæ – арси.
Гъ. Нур ба стъолти уæлгъос æрбадæн æма рагъазæн.
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С⁄гъазт «Асæмæ гæсгæ барун»
Сабийтæ стъоли уæлгъос æрбадунцæ. Сæ рази расткъумæгтæ æма зилдæгутæ сæ æстæ аллихузæнттæ.
Гъ. Стъолбæл цитæ ес?
С. Геометрион фигуритæ.
Гъ. Æрсити хæдзари ма адтæй хуссæнтæ æма тæбæгътæ
дæр. Куд гъуди кæнетæ, циуавæр геометрион фигури хузæн
æнцæ хуссæнтæ?
С. Расткъумæги хузæн.
Гъ. Тæбæгътæ ба циуавæр геометрион фигурити хузæн
æнцæ?
С. Зилдæгти хузæн.
Гъ. Æрæвæрайтæ уæ рази зилдæгтæ, етæ æрсити тæбæгътæ
æнцæ. Цал æнцæ?
С. Æртæ.
Гъ. Асæй æмхузæнттæ æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Аллихузæнттæ.
Гъ. Минкъий тæбæгъæй райдаетæ æма сæ фæд-фæде сæ
асæмæ гæсгæ æрæвæретæ.
Сабийтæ ихæслæврд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Сумах тæбæгътæ сæ асæмæ гæсгæ рæнгъæ райвардтайтæ,
сæ минкъийдæрæй райдæдтайтæ, уотемæй. Нур ба расткъумæгти – хуссæнти дæр, фæд-фæде рæнгъæвæрд ракæнетæ,
æрмæст сæ даргъдæрæй райдайдзинайтæ.
Сабийтæ ихæслæврд æнхæст кæнунцæ.
Змæлгæ⁄гъазт «Æрситæ»
Гъ. Нур ба рагъазæн.
Кæрæдземæ хæстæг устур тæлитæ пъолбæл гæлстæй
лæуунцæ. Етæ æрсити хæдзæрттæ – лæгæттæ æнцæ.
Алли ихæдзари дæр си цæруй æртæ арси. Гъонбæлгæнæг
балæдæрун кæнуй, сабийтæ еугурдæр «æрситæ» ке æнцæ,
уой. Бонигон æрситæ гъæди рацо-бацо фæккæнунцæ,
æхсæвæ ба сæ хæдзæртти фунæй фæккæнунцæ: алли хæ189

дзари дæр æртæ арси.
Гъазт райдæдта. Сабийтæ сæ уати гъазунцæ. Гъонбæлгæнæг куддæр «æхсæвæ» зæгъгæ, фæззæгъуй, уотæ
сабийтæ баледзунцæ тæлитæмæ. Гъонбæлгæнæг ма син
еума хатт балæдæрун кæнуй, алли тæлий дæр гъæуама
æртæ арсемæй фулдæр ма уа. Кæд ескæци тæлий 3
сабийемæй минкъийдæр разинна, уæд сæмæ гъонбæлгæнæг
фарстатæ радтуй.
Гъ. Еугур лæгæтти дæр æрсити бæрцæ æмхузæн æй? Аци
лæгæтмæ ма цал арси гъæуама æрбацæуа, цæмæй иннети
бæрцæ уонцæ?
Сабийти дзæппитæ. Гъазт ракæнунцæ 2-3 хатти.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон мах кæми адтан?
С. Театри.
Гъ. Циуавæр аргъаумæ адтан иуазæгуати?
С. Æртæ арсемæ
Гъ. Æрситæй, æ асæмæ гæсгæ, рæстæмбес кæци адтæй?
Мадæ – арси тæбæгъ, æ асæмæ гæсгæ, цæхæн адтæй? Æ
хуссæн? Аргъауи цал арси адтæй, уал хатти æрæрдзæф
кæнайтæ уæ къохтæй. Нур ба – еу æрдзæф минкъийдæр.
Хъæбæр хуарз!
11-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг»
Темæ: «Радон нимад 3 уæнгæ»
Нисан: − 3-ей уæнгæ радон нимади фæлтæрунбæл косун. Ахур сæ кæнун фарст «цалæймаг æй нимади», уой
лæдæрун. Бавдесун, предметти бæрцæ сæ нимад ци æрдæмæ
цæуй, уомæй уæлдай ке нæ кæнуй, уой. Ниффедар кæнун
нимæдзæ 3 арæзт. Ниффедар кæнун предметти сæ уæрхæ
æма бæрзæндæмæ гæсгæ рабаруни арæхсдзийнæдтæ. Ниффедар кæнун дзоргæй нимад, геометрион фигурити
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туххæй, зонундзийнæдтæ: зилдæгти, расткъумæгти.
Идарддæр архайун рæстæг æма афони зонунбæл: бонæ –
æхсæвæ. Ниффедар кæнун сабийти зонундзийнæдтæ анзи
афонæ – зумæги туххæй.
− Ирæзун кæнун сабийти гъосдард æма дзубандий
уаг; æртасун æма æвзарун зонуни фæрци ихæслæвæрдтæ
æнхæст кæнун.
− Ирæзун кæнун коммуникативон арæхстдзийнæдтæ.
− Цæмæдес куд уонцæ æрдзи аллихузон фæззиндтитæмæ,
сæ минеугутæмæ, фепбайун афойнон (сезонон)
æййивддзийнæдтæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: 3 тæлий, 6 зилдæги, сæ бæрзæндæ фæйнæ
хузти кæмæн æй, уæхæн 3 нæзий.
Иуарунмæ: алли сабиййæн дæр 3 зилдæги (устур –уорс,
рæстæмбес-æрвхуз, минкъий-уорс); 3 хузгин ратскъумæги
(фæтæн, рæстæмбес, нарæг) алли сабиййæн дæр.
Ахури цуд
Æнгулдзити кæрæнттæй
Гъ. Не ’нгулдзитæ мети
кезугай, кæстæрæй
тъæфилтау рæуæг æнцæ.
райдайгæй, стъолæбæл
Хаунцæ тъæфилтæ – уорс
банбæлун, фиццаг сабургай,
пакъутæ.
уæдта тагъддæр.
Гъ. Кæд мети тъæфилтæ хауй, уæд циуавæр анзи афонæ
æй?
С. Зумæг.
Гъ. Байгъосайтæ бацеу-бацеумæ.
Фæуун æд сæрдæ, æд зумæг
Еци-еу цъæх фæлусти.
Зумæг цийфæнди уæд тузмæг, –
Нæ мæ’рдæмуй æ зусти.
Гъ. Е ци æй?
С. Нæзи бæласæ (ёлкæ).
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Гъ. Раст загътайтæ. Иристони ба ёлкитæ зайуй? Кæми
зайунцæ?
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл æвдесуй 2
нæзий: сæ еу бæрзонд иннæ ба ниллæг.
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Атæ цитæ æнцæ?
С. Ёлкитæ.
Гъ. Цал æнцæ?
С. Дууæ.
Гъ. Банимайайтæ сæ: фиццаг нæзи, дугкаг нæзи. Æмиæстæ
æнцæ?
С. Нæгъ.
Гъ. Кæци си бæрзонддæр æй: фиццаг æви дугкаг?
С. Фиццаг нæзи бæрзонддæр æй дугкагæй.
Гъ. Æндæр хузи зæгъун дæр æнгъезуй: дугкаг нæзи
ниллæгдæр æй фиццагæй. Еу хатт ма зæгъайтæ, цал æнцæ
ёлкитæ?
С. Дууæ.
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл æвæруй
æртигкаг ёлкæ − сæ еугуремæй минкъийдæр.
Гъ. Нур ба ёлкитæ цæйбæрцæ иссæнцæ?
С. Æртæ.
Гъ. Кутемæй иссæнцæ æртæ?
2-3 сувæллони бафæрсун æнгъезуй.
С. Ёлкитæ адтæнцæ 2, еу ма сæмæ бафтудтан æма 3
иссæнцæ.
Гъ. Æдеугурæй 3 ёлки. Зæгъайтæ, ёлкитæ сæ бæрзæндæмæ
гæсгæ циуавæртæ æнцæ?
С. Аллихузæнттæ.
Гъ. Банимайæн ёлкитæ галеуæрдæгæй рахесæрдæмæ
сæ асæмæ гæсгæ. Райдайæн бæрзонддæрæй: фиццагтæккæ бæрзонддæр, дугкаг-рæстæмбес, æртигкаг – тæгкæ
ниллæгдæр. Нур ба сæ рахесæрдæгæй галеуæрдæмæ бани192

майæн, минкъийдæрæй райдайæн: фиццаг – тæгкæ ниллæгдæр ёлкæ, дугкаг – рæстæмбес, æртигкаг – тæгкæ
бæрзонддæр. Æдеугурæй цал æнцæ, ёлкитæ, еухатт ма
зæгъайтæ.
С. Æртæ.
Гъ. Ёлкитæ галеуæрдæгæй рахесæрдæмæ ку банимадтан,
уæд цал адтæнцæ?
С. Æртæ.
Гъ. Рахесæрдæгæй галеуæрдæмæ уæдта?
С. Уæддæр æртæ.
Гъ. Сæ нимæдзæ раййивта?
С. Нæгъ.
Гъ. Цæмæннæ?
С. Уомæн æма си нæдæр есгæ искодтан, нæдæр сæмæ
æфтаугæ бакодтан.
С⁄гъазт «Метин лæг»
Сабийтæ стъоли уæлгъос æрбадунцæ. Алке рази дæр си 3
зилдæги: уорс-устур; æрвхуз-рæстæмбес, уорс-минкъий.
Гъонбæлгæнæг коруй, цæмæй зилдæгути, сæ асæмæ гæсгæ,
устурдæрæй райдайгæй галеуæрдæгæй рахесæрдæмæ
æрæвæронцæ.
Гъ. Зилдæгтæ æдеугур цал æнцæ?
С. Æртæ.
Гъ. Устур зилдæг нимайгæй кæци æй?
С. Фиццаг.
Гъ. Рæстæмбес ба?
С. Дугкаг.
Гъ. Уæд минкъий зилдæг ба нимайгæй кæци æй?
С. Æртигкаг.
Гъ. Устурæй райдайгæй сæ кезугай ранимайайтæ.
С. Фиццаг-устур зилдæг, дугкаг-рæстæмбес, æртигкагминкъий.
Гъ. Æдеугурæй зилдæгтæ цал æнцæ?
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С. Æртæ.
Гъ. Аци зилдæгтæй ци искæнун æнгъезуй?
Сабийти бацæттæ кæнун, цæмæй зæгъонцæ – Метин лæг.
С. Метин лæг.
Сабийтæ ихæслвæрд æнхæст кæнунцæ.
Змæлгæ⁄гъазт «Иссерæ æнкъай»
Алли сабиййæн дæр æ къохи карточкæ. Карточкитæбæл
ба ес еугай, дугай, кенæ æртигай зилдæгти хузтæ.
Гъонбæлгæнæг коруй, цæмæй алкедæр, æ карточки
зилдæгтæ банимайа, æма ма уал зилдæги ке карточки
ес, уой къохбæл æрхуæца. Аци гъазт 2-3 хатти ракæнун
æнгъезуй.
С⁄гъазт «Хъуртохæн равзарæ»
Алли сабиййæн дæр, горцъебæл, сæ уæрхæ аллихузон
кæмæн æй, уæхæн расткъумæгтæ: сурх-фæтæн, æрвхузрæстæмбес æма кæрдæгхуз-нарæг. Гъонбæлгæнæг
балæдæрун кæнуй аци «хъуртохæнтæ» Метин лæгти ке
æнцæ, уой.
Гъ. Алкæмæ дæр уи цал хъуртохæни ес?
С. Æртæ.
Гъ. Фиццаг равзаретæ тæгкæ нарæгдæр хъуртохæн. Æ хузæ
циуавæр æй? Равдесайтæ. Дугкаг ба тæгкæ фæтæндæр
хъуртохæн. Æ хузæ циуавæр æй? Равдесайтæ. Æртигкагæн
ба æ уæрхæ цæхæн æй?
С. Рæстæмбес.
Гъ. Æ хузæ ба циуавæр æй?
С. Æрвхуз.
Хъуртохæнти уæрхæ базонунмæ сæ сабийтæ кæрæдзебæл
æрæвæрунцæ.
Гъ. Аци хъуртохæн Метин лæгæн балæвар кæнтæ.
Сабийтæ стъолæмæ бацæунцæ æма Метин лæгтæн
хъуртохæнтæ лæвар кæнунцæ.
Гъ. Алли Метин лæгмæ дæр ес хъуртохæн?
С. Гъо.
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Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ − хъуртохæнтæ æви Метин
лæгтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
С. Метин лæгтæ цал æнцæ, хъуртохæнтæ дæр уойбæрцæ −
æмбæрцæ æнцæ.
Ахури байдауæн
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æртæ хузи æвдесуй.
Гъ. Фиццаг хузи цал метитъæфили ес, уал къæрцци уæ
къохтæй никкæнетæ, дугкаг хузи, æртигкаг хузи. Нур
анзæн æ кæци афонæ æй? Ай размæ ба кæци адтæй? Зумæги
фæсте ба кæци анзи афонæ уодзæй? Хъæбæр хуарз!
12-аг ахури усмæ

Еумæйаг темæ: «Зумæг»
Темæ: «Цуппарей уæнгæ нимад. Нимæдзæ 4»
Нисан: − Базонгæ ун нимæдзæ 4 æма, æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити бæрцитæ
исæмхузон кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Ахур кæнун
цуппарей уæнгæ нимайунбæл. Идарддæр ахур кæнун радон нимад 4-ей уæнгæ. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ: цуппаркъумæгти туххæй
зонундзийнæдтæ баеумæ кæнун. Ниффедар кæнун анзи
афонæ – зумæги туххæй зонундзийнæдтæ. Къæбæлтæй
хумæтæги геометрион фигуритæ аразун куд зононцæ,
уобæл архайун.
– Ирæзун кæнун гъудикæнунадæ: предметти минеугутæ
рабарсти бундорбæл еумæйаг хатдзæгтæ кæнун; ирæзун
кæнун хебæрагон гъосдард.
– Гъонбæл сæмæ кæнун æрдзæ уарзунадæ, уодæгас
æрдзи объектти хæццæ базонуни равгитæ ба урухдæр
кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: 4 тæрхъоси æма 4 æпхей хузтæ, тæрхъоси
фигуритæ (хъæбæр гæгъæдийæй конд) кенæ гъазæнтæ,æдеугур 10, 4 тæлий.
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Иуарунмæ: алли сабийæн дæр − 3 зилдæги æма 3 æртикъумæги; карточкæ – дууæ уадздзагей (полоски) хæццæ,
аллихузон хурст цуппаркъумæгтæ кæбæл ес, уæхæн
карточкæ.
Ахури цуд
Гъ. Нæ цæститæбæл рауайун кæнæн, цума тæрхъостæ ан.
Ку æнцæ и тæрхъостæ
Сабийтæ тæрхъостау
Зумæгбæл хъæбæр бостæ:
гæппитæ кæнунцæ,
Суйун кæнуй сæ ростæ,
æрбадунцæ, фестунцæ.
Сæ къæхтæ ’ма сæ гъостæ.
Æрдзæф кæнунцæ.
Мети рагъбæл ’стæх унцæ,
Хунггондмæ æздæхунцæ!.
Гъ. Тæрхъосæн зумæг æ кæрцæ ци хузæн фæууй?
С. Уорс.
Гъ. Тæрхъос сæрди фунукхуз цæмæн фæууй, зумæг ба –
уорс?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Иуазæгуати нæмæ тæрхъостæ æрбацудæй.
С⁄Гъ. «Тæрхъостæн хуæруйнаг радтæ»
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл æрæвæруй 3
тæрхъоси.
Гъ. Тæрхъости еу рæнгъæбæл æрæвардтон. Цæйбæрцæ
æнцæ, банимайайтæ сæ.
С. Æртæ.
Гъ. Æрбадайтæ стъолти уæлгъос.
Сабийтæ æрбадунцæ стъолти уæлгъос. Сæ рази –зилдæгтæ
æма æртикъумæгтæ, карточкæ дууæ уадздзагей хæццæ.
Гъ. Тæрхъости зилдæгтæй ниббæрæг кæнетæ. Уæллаг
уадздзагбæл æрæвæретæ, тæрхъостæ цал æнцæ, уал
зилдæги.
Сабийтæ райвæрунцæ зилдæгтæ æма сæ нимайунцæ.

196

Гъ. Цал зилдæги æрæвардтай? Ду ба? Алкæмæ дæр 3-и
гæйттæ ес.
Гъ. Тæрхъостæ зумæг ци фæххуæрунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Тæрхъостæ зумæг стонг фæуунцæ æма сæ бафсадæн:
алкæмæн дæр си раттæн фæйнæ æпхи. Æпхитæбæл нимайдзиан æртикъумæгти, æвæргæ ба сæ дугкаг уадздзаг −
бæл никкæндзиан.
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл архайуй,
сабийтæ ба – карточкитæбæл.
Гъ. Цал æпхи ниввардтайтæ?
С. Æртæ.
Гъ. Нур ба базонæн: тæрхъостæ фулдæр æнцæ æви æпхитæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Еу тæрхъос ма кæцæйдæр фæззиндтæй.
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл нигкидæр ма
еу тæрхъос æрæвæруй, сабийтæ ба уæллаг уадздзагбæл
æрæвæрунцæ еума зилдæг.
Гъ. Цал иссæнцæ тæрхъостæ?
С. Цуппар.
Гъ. Кутемæй исцуппар æнцæ?
С. Тæрхъостæ адтæнцæ 3, еу ма сæбæл бафтудæй æма исцуппар æнцæ.
Гъ. Нур ба кæцитæ фулдæр æнцæ: тæрхъостæ æви æпхитæ?
С. Тæрхъостæ.
Гъ. Цал фулдæр?
С. Еу фулдæр?
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй тæрхъостæ æма æпхитæ
æмбæрцæ исонцæ?
С. Фæстагмæ ци тæрхъос æрбацудæй, уомæн дæр æпхæ
раттун гъæуй.
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл ихæслæвæрд
æнхæст кæнуй, сабийтæ ба ма бунгкаг уадздзагбæл еу
æртикъумæг æрæвæрунцæ.
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Гъ. Цал иссæнцæ æпхитæ?
С. Цуппар.
Гъ. Цуппар æпхи нæмæ кутемæй рауадæй?
С. Æпхитæ адтæнцæ 3, еу ма сæмæ бафтудтан æма исæнцæ 4.
Гъ. Банимайæн тæрхъости.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй, сабийтæ ба сæ кезугай нимайунцæ.
С. Мæна − фиццаг тæрхъос, мæна − дугкаг, мæна − æртигкаг,
мæнæ аци фæстаг тæрхъос ба − цуппæрæймаг.
Гъ. Æдеугур − 4 тæрхъоси. Нур ба æпхитæ банимайæн.
С. Фиццаг, дугкаг, æртигкаг, цуппæрæймаг.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: æпхитæ æви тæрхъостæ?
С. Æмбæрцитæ: 4 æпхи æма 4 тæрхъоси.
Гъ. Еугур тæрхъостæн дæр æпхитæ равардтайтæ??
С. Гъо.
Гъ. Еугур тæрхъостæ дæр уин арфæ кæнунцæ. Нур ба
æндæр тæрхъости бафсадæн.
Змæлгæ\гъазт «Бафсадæ тæрхъости»
Пъолбæл 4 тæлий æвæрд, алли тæлий дæр – тæрхъостæ:
еуети – еугай тæрхъостæ, иннети – дугæйттæ æма у.и.
Сабийтæн сæ къохти фæйнæ æртикъумæги − æпхи.
Игъусуй музыкæ, сабийтæ сæ уати гъазунцæ.
Куддæр музыкæ фæгъгъос уй, уотæ сабийтæ тæлитæмæ
баледзунцæ æма алли тæрхъосæн дæр еу æпхæ радтунцæ,
гъома, алли тæлимæ дæр баледзуй, цал тæрхъоси ес
æ медæги, уал сабиййи. Сабийтæ алли тæлий дæр
банимайунцæ тæрхъостæ æма æпхити бæрцæ. Уой фæсте,
гъонбæлгæнæг сабийтæн фæйнæ зилдæги − къабусгай радтуй æма гъазт нæуæгæй ракæнунцæ.
Гъ. Тæрхъости ма хæдзæрттæ аразунбæл дæр исахур
кæнун гъæуй. Уой туххæй хуарз зонун гъæуй геометрион
фигуритæ.
С\гъазт «Зæгъæ фигури ном»
Алли сабиййи рази дæр карточкæ. Карточкæбæл ба 3 ге198

ометрион фигурей хузтæ: æрвхуз квадрат, сурх расткъумæг, бор-зулун цуппаркъумæг; 12 нимайæн къæбæли.
Гъ. Æркæсетæ фигуритæмæ æма зæгъетæ, цитæ хуннунцæ,
уой.
Сабийтæ фиццаг дууæ фигурей нæмттæ зæгъунцæ,
æртигкаги ба нæ зонунцæ.
Гъ. Фæстаг фигурæ куд хуннуй, уой сумах нæ зонетæ,
фал ин нуртæккæ ести ном æргъуди кæндзинан. Еу хатт
ма фигуритæмæ æркæсайтæ æма зæгъетæ, ци сæмæ ес
еумæйагæй? Уæдта – цæмæй хецæн кæнунцæ?
Сабийти дзуæппитæ. Сабийтæ сæ гъос арæхдæр
фæддарунцæ фигурити хуарæнти хузтæмæ, фал
фæрстæ, къумти бæрцæ ба сæ зæрди дæр не’рæфтуйуй.
Гъонбæлгæнæг дзоруй, цæмæй фигурæн æ къумтæ банимайонцæ.
Гъ. Æрвхуз фигурæн цал къуми ес, уал нимайæн къæбæли
ибæл æрæвæретæ. Нур ба сурх фигури къумтæ банимаетæ
æма ин цал къуми ес, уал къæбæли ибæл ниввæретæ. Нур
ба бор фигури къумтæ банимаетæ æма ибæл цал къуми ес,
уал къæбæли æрæвæретæ.
Сабийтæ сæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Банимаетæ, алли фигурæбæл дæр цал къæбæли ес. Сæ
нимæдзи туххæй ци зæгъдзинайтæ?
С. Алли фигурæбæл дæр ес 4 къæбæли.
Гъ. Ци нисан кæнунцæ еци къæбæлтæ?
С. Алли фигурæн дæр æ къумти бæрцæ.
Гъ. Мадта аци фигуритæмæ еумæйагæй ци ес?
С. Алли фигурæн дæр си 4-гай къумтæ ес.
Гъ. Æма уæд аци фигурити куд исхонун æнгъезуй?
С. Цуппаркъумæгтæ.
Идарддæр гъонбæлгæнæг коруй, цæмæй сабийтæ фигуритæн сæ фæртсæ дæр банимайонцæ æма базононцæ, етæ
дæр 4-гæйттæ ке æнцæ, уой. Гъонбæлгæнæг ма син
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зæгъуй, цæмæй ма къæбæлтæй еу цуппаркъумæг
исаразонцæ. Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Æдеугурæй уæ рази цал цуппаркъумæги ес?
С. Цуппар.
Гъ. Кезугай сæ зæгъæн.
С. Фиццаг − æрвхуз, дугкаг − сурх, æртигкаг − бор,
цуппæрæймаг − къæбæлтæй.
Ахури байдауæн
Гъ. Абони тæрхъостæн байанхос кодтайтæ æма уи хъæбæр
боз æнцæ. Нæуæгæй ба ци базудтан? Цæхæн нæуæг геометрион фигурæ базудтан?
Сабийти дзуæппитæ.
13-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг»
Темæ: «Пълан»
Нисан: − Базонгæ ун лæдæруйнадæ «пълан»-и хæццæ,
амонæг-карточки фæрци пълани ориентаци кæнун
арæхсунбæл архайун. Идарддæр ирæзун кæнун рæстæг
æма афони туххæй зонундзийнæдтæ. Ниффедар кæнун
геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ. Ниффедар
кæнун итигъдади ориентаци кæнуни арæхстдзийнæдтæ;
нимад æма радон нимад 4-ей уæнгæ.
Царди медæгæ символон-карточкитæй раст испайда кæнуни фæлтæрдбæл архайун.
− Ирæзун кæнун зæрдæбæлдаруйнадæ æма раст дзорун, ассоциативон гъудикæнунадæ, комбинаторон
арæхстдзийнæдтæ æма исфæлдистадон æримист.
− Бæрæгбони агъонмæ сабиймæ æзгули кæнун уоди
игъæлдзæгдзийнади æнкъарæнтæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: пълан, карточкæ − æнхусгæнæг, «лæвæртти
голлагæ». Гъазæнтæ: тæрхъос, киндзæ, машинæ, пирамида.
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Иуарунмæ: алли сабийæн дæр: пълан, карточкææнхусгæнæг; карточкæ адæймаги æндарги (силуэтти)
хæццæ, дæнцæн, геометрион фигуритæй конд гирляндæ,
геометирон фигуритæ.
Ахури цуд
Гъ. Циуавæр анзи афонæ æй нуртæккæ?
С. Зумæг.
Гъ. Циуавæр бæрæгбон нæмæ æрбацæуй?
С. Нæуæг анз.
Гъ. (дзоруй æмдзæвгæ).
Метин Баба, цурд-цурдæй,
Сабийтæ се’нгулдзитæй
Æфцгутæбæл фæццудæй.
тумбул къох ракæнунцæ
Мет уардта ’ма ниммет æй,
уæдта сæ кезугай ратаТагъд кодта ’ма исхед æй.
сун кæнунцæ.
Æ лæвæрттæ нин – къæссай,
Æртæ инсæййи – æхсай:
Тамерланæн – дзæбекъур,
Асланбегæн – дзæбедур.
Мæдинæтæн – уорс тæрхъос.
Рохсанæн ба – саст гинкъос.
Цал лæвари равардта Метин Баба?
С. Цуппар.
Гъ. Метин Бабайæн Нæуæг анзи хъæбæр берæ куст фæууй:
гъæуама еугур сабийтæн дæр байуара лæвæрттæ. Æма
цæмæй ма фæдздзæгъæл уа Метин Баба, уой туххæй ин
сувæллæнттæ балæвар кодтонцæ, нæдтæ конд кæми ес,
уæхæн хузæ. Ауæхæн хузæ хуннуй пълан.
б
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Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл æрæвæруй
пълан æма ибæл сабийти æрбамбурд кæнуй.
Гъ. Пъланбæл æнгъезуй равдесун гъæдæ, хæдзæрттæ,
нæдтæ, Нади райдайæн фатæгæй фæббæрæг кæнунцæ, æ
байдауæн (нисан) ба – хæдзарæй. Æрбакæсайтæ, аци рауæн
нади райдайæн фатæгæй æвдист æй.
Гъонбæлæгæнæг пъланбæл фатæги рази Метин Бабай
хузæ æрæвæруй.
Гъ. Пъланæй уæлдай ма нæмæ ес æнхусгæнæг-карточкæ,
уой фæрци Метин Баба нæ фæдздзæгъæл уодзæй надбæл.
Карточкæбæл символти хузтæ ес. Символти рæзти ба
пъланмæ гæсгæ цæун гъæуй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сабийтæмæ пъланмæ гæсгæ нади
схематикон хузæ, æма си куд пайда кæнун гъæуй, уой
сабийтæн байамонуй.
Гъ. Фиццагидæр бал уин æз байамондзæнæн, аци
карточкæй куд пайда кæнун гъæуй, уой. Карточкæ амонуй над æрвхуз хæдзарæмæ. Цæмæй пъланмæ гæсгæ
æнцондæрæй рауæн ерæн, уой туххæй надбæл нисæнттæ
æвæрд ес. Карточкæбæл дæр ес фатæг, е æй нади райдайæн.
Идарддæр квадрати хузæ, е ба амонуй уой, æма мах гъæуама
равзарæн пъланбæл квадрати хузæ кæци надбæл ес, уой.
Мæнæ еци над. Æркæсæн бабæй карточкæмæ. Квадрати
фæсте æртикъумæги хузæ ес. Æма бабæй мах гъæуама
равзарæн, æртикъумæг кæци надбæл хузæгонд æй, уой. Мах
æрбацудан æрвхуз хæдзарæмæ. Раст иссердтан хæдзарæ?
С. Гъо, раст!
Гъонбæлæгæнæг сабийтæй еуемæн зæгъуй, цæмæй
æнхусгæнæг – карточкæмæ гæсгæ иссера над иннæ
хæдзарæмæ. Идарддæр гъонбæлæгæнæг зæгъуй, цæмæй
сабийтæ стъоли уæлгъос æрбадонцæ. Стъолтæбæл алкæ-
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мæн дæр ес нæуæг пълан æнхусгæнæг – карточки хæццæ.
Сабийтæ аци карточкæмæ гæсгæ Метин Бабайæн банхус
кæнонцæ гъæугæ хæдзарæ иссерун æма æй гъæугæ нисанæй
ниббæрæг кæнунмæ.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Метин Баба берæ уарзуй сабийти хæццæ гъазун.
Æзм. гъазт «Кафагæ минкъий лæгтæ»
Гъ. Метин Баба нин лæвæртти голлагæ æрбарвиста.
Сабийтæ кезугай голлагæй есунцæ, кизгуттæ æма биццеути хузтæ кæбæл ес, уæхæн карточкитæ.
Дæнцæн:

Сабийтæ, карточкитæбæл ци æзмæлдтитæ æвдист ес,
уони кæнунцæ. Кæд карточкæбæл кизги хузæ конд æй,
уæд æзмæлдтитæ кæнунцæ кизгуттæ, кæд биццеуи хузæ,
уæдта – биццеутæ.
С ⁄ гъазт «Ци нæбал ес»
Гъ. Метин Баба нин æрбарвиста гъазæнтæ дæр.
Стъолбæл цийфæнди 4 гъазæни. Зæгъæн: тæрхъос, киндзæ,
машинæ æма пирамидæ.
Гъ. Гъазæнтæ цæйбæрцæ æнцæ?
С. Цуппар.
Гъ. Сæ нæмттæ син кезугай зæгъайтæ.
С. Фиццаг – тæрхъос, дугкаг- киндзæ, æртигкаг –машинæ,
цуппарæймаг – пирамидæ.
Гъонбæлгæнæг æнæмæнгæ гъæуама æ гъос дара, цæмæй
сабийтæ раст дзоронцæ нимæдзонти номдарти хæццæ.
Уой фæсте сабийтæ сæ цæститæ ницъцъундæ кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг еци рæстæг гъазæнтæй еу рандæ кæнуй.
Сабийтæ сæ цæститæ байгон кæнунцæ æма дзуапп
дæдтунцæ мæнæ ауæхæн фарстатæн:
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Гъ. «Гъазæнтæ фулдæр фæцæнцæ, æви минкъийдæр?
Циуавæр гъазæн си нæбал ес? И кæци адтæй нимайгæй?»
Гъазт ма еу хатт ракæнунцæ.
Гъ. Нур ба Метин Бабай бацеу-бацеу базонетæ.
Нæуæг анзи, Нæуæг анзи,–
Гъазæнтæй æй хъæбæр зад.
Арæзтæй лæууй нæ рази,
Æ рохсæй – идзаг нæ уат.
С. Нæзи бæласæ, ёлкæ.
Гъ. Метин Бабай хъæбæр фæндуй, цæмæй нæзи бæласæн
геометрион фигуритæй гирляндæ искæнæн.
Алли сабийæн дæр дæнцæн радтунцæ. Сабийтæ архайунцæ
фигурити æвæрди уаг базонунбæл æма сæбæл идарддæр
бафтаунбæл.
Дæнцæн:
С

Æ

С

Б

Ахури байдауæн
Гъ. Абони сумах Метин Бабайæн æ еугур гъуддæгти дæр
фенхус кодтайтæ æма бæрæгбон гъæуама еугур сабийтæн
дæр уа хъæбæр игъæлдзæг. Куд кæсун, уотемæй айдагъ Метин Бабайæн нæ баанхос кодтайтæ, фал ма еугур сабийтæн
дæр. Боз уи дæн.
14-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Зумæг»
Темæ: «Фондзей уæнгæ нимад. Нимæдзæ 5»
Нисан: – Базонгæ ун, нимæдзæ 5 æма æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити бæрцитæ
исæмхузон кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Идарддæр
ахур кæнун радон нимад 5-ей уæнгæ. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ. Сабийти ахур
кæнун æртикъумæгти сæ асæмæ гæсгæ рабарун, уæдта си
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нæуæг (æндæр) геометрион фигуритæ аразунбæл. Ниффедар кæнун анзи афонæ – зумæги туххæй зонундзийнæдтæ.
– Ирæзун кæнун исфæлдистадон æримист, хебæраги
гъудикæнунадæ, конструкцитæ æма модельтæ кæнуни бундор.
– Зумæги æрбацудмæ гæсгæ сæмæ игурун кæнун цийнæ
æнкъарæнтæ. Сæхебæл фæххуæцунмæ, сæхецæн хуарз
аргъ куд кæнонцæ, еци хузи сæ гъонбæл кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: 5 Метин лæги, 5 къибилай − Метин лæгти
ходтæн.
Иуарунмæ: алли сабийæн дæр: 5 дæргъдумбули, 5 квадрати, карточкæ дууæ уадздзагей хæццæ, зилдæгти хæццæ
карточкæ æ зилдæгти бæрцæ амонуй; 2 устур æртикъумæги
æма 2 минкъиййи, еу рæстæмбес æма æндæр геометрион
фигуритæ.
Ахури цуд
Гъ. Нуртæккæ циуавæр анзи афонæ æй?
С. Зумæг.
Сабийтæ къохтæй
Гъ. Зумæг. Мет уаруй.
æвдесунцæ мети
Мет иугæрдæни уаруй,
тъæфилти хауд.
Æхецæн нидæн заруй.
Кæстæр æнгулдзæй
Мет-тъæфилтæ, сæ тæмæси,
райдагæй, æнгулдзити
Кинзела кæнунцæ фæзи.
кæрæнттæ
стъолбæл сабургай
æрæмбæлунцæ.
Гъ. Дессаги рæсугъд мети тъæфилтæ. Æма уæд тургъи
цæмæй гъазун æнгъезуй? Цæбæл гурун?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нур ба бацеу-бацеу базонайтæ.
Бацеу-бацеу
Æз дзæхæрай не’рзадтæн,
Цъæх кæрдæгбæл не’фсарстæн.
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Метæй арæзт – мæ гурæ, –
Мæ реуи уод ма’горæ.
Мæ къохтæ – лæдзгутæй,
Цæститæ – æвзалутæй…
Иуазæгуати нæмæ ка æрбацудæй?
С. Метин лæг.
Гъонбæлгæнæг сабийти æрмæгæвдесæн фæйнæгмæ
бакæнуй.
Гъ. Иуазæгуати нæмæ æрбацудæй Метин лæг. Еунæгæй
нæмæ не’рбацудæй, фал е ’мбæлтти хæццæ.
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдсеæн фæйнæгбæл æрæвæруй 4
æмхузæн Метин лæги.
Гъ. Цал Метин лæги нæмæ æрбацудæй иуазæгуати?
С. Цуппар.
Гъ. Алкæмæн дæр си балæвæр кæнæн ходæ-къибила.
Сабийтæй еу ихæслæвæрд æнхæст кæнуй.
Гъ. Метин лæгтæ цал æнцæ?
С. Цуппар.
Гъ. Сæ ходтæ ба цæйбæрцæ æнцæ?
С. Цуппар.
Гъ. Кацитæ фулдæр æнцæ: ходтæ æви Метин лæгтæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Мæнæ байрæгæмæгæнæг Метин лæг дæр æрбацудæй.
Цæйбæрцæ иссæнцæ нур ба?
С. Фондз.
Гъ. Куд нæмæ рауадæй фондз Метин лæги?
С. Метин лæгтæ адтæнцæ цуппар, уæдта ма еу æрбацудæй
æма иссæнцæ 5.
Гъ. Æдеугурæй Метин лæгтæ æнцæ 5, уæд сæ ходтæ ба
цæйбæрцæ æнцæ?
С. Цуппар.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: ходтæ æви Метин лæгтæ?
С. Метин лæгтæ.
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Гъ. Цал фулдæр æнцæ Метин лæгтæ?
С. Еунæг.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй ходтæ æма Метин лæгтæ
æмбæрцитæ исонцæ?
С. Æрæгиау ци Метин лæг æрбацудæй, уомæн ходæ радтун
гъæуй.
Сабийтæй еу ихæслæвæрд æнхæст кæнуй.
Гъ. Нур ба кæцитæ фулдæр æнцæ: ходтæ æви Метин лæгтæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
С⁄Гъ «Банимайæ»
Сабийтæ æрбадунцæ стъоли уæлгъос, сæ рази геометрион
фигуритæ: дæргъдумбултæ, квадраттæ, карточкитæ дугай уадздзæгти хæццæ.
Гъ. Уæ рази стъолтæбæл цитæ ес?
С. Квадраттæ æма дæргъдумбултæ.
Гъ. Даргъдумбулæй ниббæрæг кæнæн Метин лæги. Сæргкаг
уадздзагбæл ниввæретæ, иуазæгуати нæмæ райдайæни цал
Метин лæги адтæй, уал дæргъдумбули.
Гъонбæлгæнæг ихæслæвæрд æнхæст кæнуй æрмæгæвдсеæн
фæйнæгбæл. Сабийтæ ба дæргъдумбултæ карточкитæбæл æвæрунцæ æма сæ нимайунцæ.
Гъ. Цал дæргъдумбули æрæвардтай? Ду ба? Алкæмæ дæр
4 дæргъдумбули. Ци балæвар кодтан алли Метин лæгæн
дæр?
С. Ходæ-къибила.
Гъ. Квадраттæй ниббæрæг кæнетæ ходæ-къибила æма
бунгкаг уадздзагбæл æрæвæретæ, Метин лæгти цал ходи
гъæуй, уал квадратти.
Сабийтæ архайунцæ карточкитæбæл, гъонбæлгæнæг ба –
æрæмæгæвдесæн фæйнæгбæл.
Гъ. Цал квадрати æрæвардтай? Ду ба? Æдеугурæй цуппар квадрати. Кæцитæ фулдæр æнцæ: квадраттæ æви
дæргъдумбултæ?
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С. Дæргъдумбултæ цал æнцæ, квадраттæ дæр уал − æмбæрцитæ.
Гъ. Уой фæсте ма еу Метин лæг æрбацудæй. Цал дæргъдумбули бафтаун гъæуй?
С. Еу.
Гъ. Бафтауетæ еу дæргъдумбул.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ карточкитæбæл,
гъонбæлгæнæг ба − æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл.
Гъ. Нур ба дæргъдумбултæ цæйбæрцæ æнцæ?
С. Фондз.
Гъ. Куд нæмæ рауадæй 5 дæргъдумбули?
С. Адтæй нæмæ 4 дæргъдумбули, еу ма сæбæл бафтудтан
æма нæмæ рауадæй 5 дæргъдумбули.
Гъ. Æма уæд квадраттæ − ходтæ ба цæйбæрцæ æнцæ?
С. Цуппар.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: квадраттæ æви дæргъдумбултæ?
С. Дæргъдумбултæ фулдæр æнцæ.
Гъ. Цал фулдæр?
С. Еу фулдæр.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй квадраттæ æма
дæргъдумбултæ æмбæрцæ исонцæ?
С. Еу квадрат – ходæ ма сæмæ бафтаун гъæуй.
Гъ. Бафтауетæ сæмæ квадрат.
Сабийтæ æма гъонбæлгæнæг ихæслæвæрд æнхæст
кæнунцæ.
Гъ. Квадраттæ нур цæйбæрцæ æнцæ?
С. Фондз.
Гъ. Дæргъдумбултæ ба цал æнцæ?
С. Фондз.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Раст айтæ. Хъæбæр хуарз! Нур ба зæгъайтæ, æхсæвæ
ци фæккосетæ?
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С. Хусгæ фæккæнæн.
Гъ. Уæд сæумæ ба ци фæккосетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Бонæй ба ци косæн ес?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нур ба суткæн æ кæци афонæ æй?
С. Рæфтæ, бон.
Гъ. Мадта уæд рагъазæн.
Æзм.\гъазт «Иссерæ æнкъай»
Сабийтæ райсунцæ фæйнæ карточки. Алли карточкæбæл
дæр 1-æй 5-ей уæнгæ æстъæлфитæ (1, кенæ2,…). Игъусуй музыкæ, сабийтæ сæ уати гъазунцæ, музыкæ куддæр
фæгъгъос уй, уотæ сабийтæй алкедæр æнкъаййæн агоруй, æ карточки æстъæлфити бæрцæ ке карточкæбæл уа,
уæхæн. Уой фæсте сабийтæ рахæлеу унцæ, сæ карточкитæ
баййевунцæ æма ма еу хатт рагъазунцæ.
С.⁄Гъазт «Æрæмбурд кæнæ фигурæ»
Алли сабийæн дæр горцъебæл геометрион фигуритæ: 2
устур æртикъумæгии, 2 ба – минкъийтæ, 1 рæстæмбес
æма берæ æндæр фигуритæ.
Гъонбæлгæнæг зæгъуй, цæмæй æркæсонцæ фигуритæмæ
æма син сæ нæмттæ зæгъонцæ.
Гъонбæлгæнг радтуй ихæслæвæрд: равзарун æртикъумæгтæ, басæ нимайун, еу иннебæл рабаргæй син сæ асæ базонун.
Гъ. Усутр æма æмиасæ æртикъумæгтæ цæйбæрцæ æнцæ?
Минкъий æртикъумæгтæ ба? Равдесайтæ растæмбес
æртикъумæг. Рæстæмбес цæмæ хуннуй?
С. Минкъиййæй устурдæр ке æй, устурæй ба − минкъийдæр,
уой туххæй.
Гъ. Райсетæ 2 устур æртикъумæги æма си исаразетæ: квадрат, цуппаркъумæг æма еу устур æртикъумæг.
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Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон сумах хуарз банхус кодтайтæ Метин лæгтæн.
Фал ма сумахæй корунцæ, цæмæй син зæгъайтæ, хори
гъармæ цæмæй ма ниттайонцæ, уой туххæй сæхе кæми
баримæхсонцæ?
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг баархайуй, цæмæй
сабийтæ зæгъонцæ: Метин лæгтæ гъæуама хуæнхтæмæ
фæццæуонцæ. Уоми уазал фæууй, мет дæр си некæд тайуй,
нæ си ниттайдзæнцæ Метин лæгтæ дæр.
15-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Къæбеци дзаумæуттæ æма хуæруйнæгтæ»
Темæ: «Æхсæзей уæнгæ нимад. Нимæдзæ 6»
Нисан: – Базонгæ ун нимæдзæ 6 æма, æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити бæрцитæ
исæмхузон кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Ахур кæнун
æхсæзей уæнгæ нимад. Ахур кæнун радон нимад 6-ей
уæнгæ. Фæлтарун итигъдадæ æма рæстæги (афони) ориентаци кæнунбæл. Ниффедар кæнун геометрион фигурити
туххæй зонундзийнæдтæ. Сабийти фæлтарун, геометрион фигуритæ сæ асæмæ гæсгæ барун уæдта сæ, сæ асæмæ
гæсгæ, устурдæрæй райдайгæй, минкъийдæри уæнгæ фæдфæде æвæрун. Идарддæр ахур кæнун геометрион фигурити хецæн бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунбæл æма сæ еци
бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символонкарточкити фæрци
фæкъкъуæрттæ кæнун.
– Ирæзун кæнун гъудикæнуни операцитæ; предметти минеугути рабаруни бундорбæл хатдзæгтæ кæнун;
хебæрагон гъосдард æма комбинаторон арæхстдзийнæдтæ.
– Цæрæгойти уарзун æма сæмæ цæмæдес унбæл
разæнгард кæнун. Цæрæгойтæмæ зелæгæн сæмæ фенхус
кæнун куд цæуа.
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Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: 6 тикиси æма 6 тæбæгъей хецæн хузтæ (асæй
аллихузæттæ); 3 тæлий, геометрион фигурити хæрхæ.
Иуарунмæ: алли сабийæн дæр: карточкæ дууæ уадздзагей хæццæ, 6 æртикъумæги æма 6 зилдæги (асæй
аллихузæнттæ); æ уæле 6 зилдæгей уæнгæ хузтæ кæмæн ес,
уæхæн карточкæ.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ дзоруй.
Гъ. Цæрæгойти уарзетæ? Циуавæр цæрæгойтæ ес уæ
хæдзари?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма кæд хæдзари цæрунцæ, уæд сæ еу загъдæй куд
исхонæн ес?
С. Хæдзайронтæ.
Гъ. Мæнæ нæмæ абони дæр циуавæрдæр хæдзайрон
цæрæгойтæ æрбацудæй. Цума ци æнцæ?
С. Тикиси бæдæлттæ.
Гъ. Иуазæгуати нæмæ цал тикиси бæдоли æрбацудæй?
С. Фондз.
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл райвæруй тикиси бæдæлтти хузтæ.
Гъ. Æмхузæнттæ æнцæ æви аллихузæнттæ?
С. Аллихузон.
Гъ. Кæрæдземæй цæмæйти хецæн кæнунцæ?
С. Сæ еуетæ устуртæ æнцæ, иннетæ – минкъийдæртæ, еу
ба – бустæги минкъий æй.
Гъонбæлгæнæг коруй, цæмæй хузтæ фæд-фæде еу
рæнгъæбæл æрæвæронцæ мæнæ атæ: фиццаг тæгкæ
устурдæр тикиси бæдолæ, дугкаг – минкъий минкъийдæр,
æртигкаг – дугкагæй минкъийдæр æма у.и.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Æвæдзи бæдæлттæ æстонг æнцæ. Ци син бахуæрун кæнæн?
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С. Æхсир.
Гъ. Æхсир син цæми никкæнæн?
С. Къоси, тæбæгъи.
Гъ. Тæбæгъти син радтæн æхсир.
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл æвæруй тæбæгътæ æма зæгъуй, цæмæй алли тикиси бæдолæн дæр,
æ асæмæ гæсгæ, агкаг тæбæгъ радтонцæ. Сабийтæ сæ
ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ тикиси бæдæлттæ?
С. Фондз.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: тикиси бæдæлттæ æви
тæбæгътæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Мæнæ ма еу тикиси бæдолæ – сæ тæккæ минкъийдæр
æрбацудæй. Цал иссæнцæ нур ба?
С. Æхсæз.
Гъ. Кутемæй иссæнцæ æхсæз?
С. Тикиси бæдæлттæ адтæнцæ 5, еу ма сæбæл бафтудæй
æма 6 иссæнцæ.
Гъ. Еугурæй 6 бæдоли æнцæ. Æрæгæмæ ка бакодта, нимади 6-аг æй. Æма уæд тæбæгътæ ба цæйбæрцæ æнцæ?
С. 5 тæбæгъи.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: тæбæгътæ æви тикиси бæдæлттæ?
С. Тикиси бæдæлттæ.
Гъ. Цал фулдæр æнцæ тикиси бæдæлттæ?
С. Еунæг.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй æмбæрцæ исонцæ, уой
туххæй?
С. Байрæгæмæ гæнæг тикиси бæдолæн дæр тæбæгъ радтун
гъæуй.
Сабийтæй еу æнхæст кæнуй ихæслæвæрд.
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Гъ. Нур ба кæцитæ фулдæр æнцæ: тикиси бæдæлттæ æви
тæбæгътæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Равдесайтæ æхсæзæймаг тикиси бæдоли уæдта æ
тæбæгъ. Куд гъæуама нигъгъуди кæнæн, цал тикиси бæдоли
бафсастан, уой?
Сабийти дзуæппитæ.
Зæгъæн: тикиси бæдæлтти бæрцæ нимайæн къæбæлтæ
æрæвæргæй.
Уой фæсте сабийтæ стъолти уæлгъос æрбадунцæ. Алли
сабиймæ дæр карточкæ (дууæ уадздзæгей хæццæ) æма геометрион фигуритæ: 6 æртикъумæги æма 6 асæй фæйнæ
хузти ка æй, уæхæн зилдæги.
С. / гъазт «Банимайæ»
Гъ. Тикиси бæдæлттæ ниббæрæг кæнетæ æртикъумæгтæй
æма си уæллаг уадздзагбæл ниввæретæ бæдæлттæ, фиццаг
цал адтæнцæ, уал æртикъумæги. Æ асæмæ гæсгæ, фиццаг
æртикъумæг цæхæн гъæуама уа?
С. Сæ тæккæ устурдæр.
Гъ. Дугкаг бунати ба, æ асæмæ гæсгæ, циуавæр æртикъумæг
æрæвæрун гъæуй?
С. Дугкаг бунати уодзæй, фиццагæй минкъий – минкъийдæр
æртикъумæг.
Гъ. Æма сæ уæд рæнгъæ райвæрæн, галеуæрдæгæй рахесмæ, устургай (устурæй райдайæ æма минкъийдæрæй
фæууо).
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ, нæуæгæй
банимайунцæ æртикъумæгти: 5 æнцæ.
Гъ. Алли тикиси бæдолæн дæр, æ асæмæ гæсгæ тæбæгъи,
равардтан æхсир. Тæгкæ устурдæр тикиси бæдолæн, æ
асæмæ гæсгæ, цæййасæ тæбæгъ равардтан? Тæгкæ минкъийдæрæн ба?
Сабитйи дзуæппитæ.
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Гъ. Тæбæгтæ зилдæгтæй ниббæрæг кæнæн æма сæ, сæ
асæмæ гæсгæ, устурæй райдайгæй, бунгкаг уадздзагбæл
райвæрæн.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Цал зилдæги дæмæ ес? Дæумæ ба?
С. Фондз.
Гъ. Алкæмæ дæр 5-гай зилдæги. Кæцитæ фулдæр æнцæ:
зилдæгтæ æви æртикъумæгтæ?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Раст загътайтæ. Зилдæгтæ цæйбæрцæ æнцæ æртикъумæгтæ дæр уойбæрцæ æнцæ. Нур ба ма еу æртикъумæг
райсетæ æма æй иннети рази æрæвæретæ.
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст
кæнунцæ.
Гъ. Нур ба зилдæгтæ æма æртикъумæгтæ æмбæрцитæ
æнцæ?
С. Нæгъ.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ? Кæцитæ минкъийдæр æнцæ?
С. Æртæкъумæгтæ фулдæр æнцæ, зилдæгтæ ба – минкъийдæр.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ зилдæгтæ?
С. Фондз.
Гъ. Æртикъумæгтæ ба цæйбæрцæ æнцæ?
С. Æхсæз.
Гъ. Кутемæй сæ исæмбæрцитæ кæнæн?
С. Еу зилдæг ма сæмæ бафтауæн, кенæ еу æртикъумæг
райсæн.
Гъ. Еу зилдæг сæмæ бафтауетæ.
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст
кæнунцæ.
Гъ. Цал иссæнцæ нур зилдæгтæ?
С. Æхсæз.
Гъ. Цал æнцæ æртикъумæгтæ ба?
С. Æхсæз.
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Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: зилдæгтæ æви æртикъумæгтæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Зилдæгтæ цæйбæрцæ æнцæ, æртикъумæгтæ дæр
уойбæрцæ – æмбæрцитæ. Раст загътайтæ!
Гъ. Мах тикиси бæдæлттæ геометрион фигуритæй
ниббæрæг кодтан. Æндæр хузи ба ма сæ куд ниббæрæг
кæнун æнгъезуй, кенæ ба сæ бæрцæ куд финсгæ ’й?
Сабийти дзуæппитæ: æстъæлфитæй.
Æзмæлгæ гъазт «Иссерæ æнкъай»
Сабийтæ райсунцæ фæйнæ карточки. Алли карточкæбæл
дæр: 1-æй 6-ей уæнгæ æстъæлфитæ (1, кенæ 2, кенæ
3…). Игъусуй музыкæ, сабийтæ сæ уати гъазунцæ,
музыкæ куддæр фæгъгъос уй, уотæ сабийтæй алкедæр,
æнкъаййæн агоруй уæхæн, æ карточкитæбæл е ’мбæрцæ
æстъæлфитæ кæмæн, уа. Уой фæсте сабийтæ баййевунцæ
сæ карточкитæ æма ма еу хатт рагъазунцæ.
С. гъазт «Гъудиадæ кæронмæ зæгъæ»
Гъонбæлгæнæг сабийтæн гъудиæдтæ райдайуй дзорун,
етæ ба æй кæронмæ фæззæгъунцæ.
Гъ. Хусгæ æхсæвæ фæккæнæн, сехуар ба…
С. Сæумæй.
Гъ. Сехуар сæумæй фæххуæрæн, гъазгæ æма рæфтад ба
кæнæн…
С. Бонæй, рæфти.
Гъ. Рæфтад бонæй фæккæнæн, æхсæвæр ба фæккæнæн…
С. Изæрæй.
Гъ. Изæрæй æхсæвæр фæххуæрæн, хусгæ ба фæккæнæн…
С. Æхсæвæ.
Гъ. Сæумæ, бон, изæр, æхсæвæ – суткæ фæууй. Цалинмæ
ма бон æй, уæдмæ гъазун æнгъезуй. Гъазгæ ба кæндзинан
геометрион фигуритæй.
С. / гъазт «Хæрхæ»
Сабийти рази геометрион фигурити хæрхæ сæ хуарæни
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хузтæ æма асæй аллихузонтæ.
Гъ. Атæ ци æнцæ?
С. Геометрион фигурити хæрхæ.
Гъонбæлгæнæг коруй, цæмæй сабийтæ, хæрхи ци геометрион фигуритæ ес, уони нæмттæ æргъуди кæнонцæ æма сæ
зæгъонцæ. Уой фæсте гъонбæлгæнæг горцъебæл æрæвæруй
2 тæлий. Алли тæлий дæр нивæвруй карточкæ – символ:
фиццаг тæлий символ – квадрат, дугкаг тæлий ба символ
– сурх.
Идардæдр гъонбæлгæнæг райсуй еума тæли æма си дууæ
символи ниввæруй: символ – квадрат æма символ – сурх
хуарæн.
Гъ. Аци тæлий циуавæр фигуритæ æмбурд гæнгæ ’й?
С. Сурх квадраттæ.
Гъ. Æрæмбурд имæ кæнтæ гъæугæ фигуритæ.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ. Гъонбæлгæнæг
ба сабийти кустæн аргъ кæнуй.
Ахури байдауæн
Гъ. Цал тикиси бæдоли нæмæ адтæй абони иуазæгуати?
С. Æхсæз.
Гъ. Сæ еугурей дæр бафсастайтæ?
С. Гъо.
Гъ. Хъæбæр хуарз баанхос кодтайтæ тикиси бæдæлттæн!
16-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Хъæпбæлтæ»
Темæ: «Итигъдадæ æма будури рауæнтæ зонун»
Нисан: – Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ «хæрхæ» зонун. Сабийти идарддæр ахур кæнун предметти лæвæрд
бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ къуæрттæ кæнунбæл. Ниффедар кæнун радон нимад 6-ей уæнгæ. Ахур кæнун æндæр
къуæртти предметти бæрцитæ барунмæ, дзурдтæ: цал ...
уал, æмбес (æмхузон), фулдæр æма минкъийдæр пайда
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гæнгæй. Идарддæр ахур кæнун геометрион фигуритæ:
зилдæг, дæргъдумбул, æртикъумæг, квадрат, расткъумæг
æртасун æма син сæ нæмттæ дзорун. Фæлтæрун итигъдадæ
æма лигъз будури ориентаци кæнун. Ниффедар кæнун сутки афони лæдæрд. Фæлтарун предметти сæ уæрхæ æма
дæргъцæмæ гæсгæ бæрститæ, уæдта сæ устурæй райдайгæй
минкъийдæри уæнгæ фæд-фæде æвæрун, рабарсти
хатдзæгтæ ба зæгъæнтæ дзурдтæй: даргъдæр – цубурдæр,
фæтæндæр – нарæгдæр.
– Ирæзун кæнун гъудикæнуни операцитæ: предметти минеугути рабаруни бундорбæл хатдзæгтæ кæнун:
ирæзун кæнун хебæрагон гъосдард, комбинаторон
арæхстдзийнæдтæ æма логикон гъудикæнунадæ.
– Аллихузон дæсниæдтæ кæмæ ес, еци адæнæн аргъ
кæнун, сæ кусти æнтæститæмæ ба син æмхиц куд уонцæ,
еци хузи сæ гъонбæл кæнун. Æхсæнадон бунæтти культурон æгъдауи хедаруни фæткитæ фæлтарун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: пъисмо, конверт, тукани тæрхæгути хузи
карточкæ.
Иуарунмæ: хъæпбæлти берæ хузтæ; тукани тæрхæгути
хузти карточкитæ; геометрион фигуритæ; альбоми
кæдзос тъафæ; гæгъæдийæй конд разгæнттæ (еу 6, асæй
аллихузæнттæ) алли сабийæн дæр; карточкитæ зилдæгти
хæццæ (1 тумбул, 2 тумбули… 6-ей уæнгæ), 3 – уадздзаги
сæ дæргъцæ æмхузон, фал сæ уæрхæ æма хуарæни хузтæ
ба – аллихузæнттæ.
Ахури цуд
Гъ. Уæ бон хуарз, сабийтæ! Ци рæсугъд æма игъæлдзæг
айтæ. Куд гъуди кæнтæ: уæ еугур дæр æмхузæнттæ айтæ
æви аллихузæнттæ?
С. Аллихузæнттæ.
Гъ. Цæмæй хецæн кæнтæ кæрæдземæй?
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Сабийти аллихузон дзуæппитæй рахецæн кæнун гъæуй еу –
нæ хъæпбæлтæ аллихузон æнцæ.
Гъ. Кæми нин фæууй хъæпбæлтæ, кæцæй сæ райсæн?
С. Туканæй.
Гъ. Æма сумах ескæд адтайтæ тукани?
С. Гъо, адтан.
Гъ. Абони дæр хъæпбæлти нæуæг тукан байгон æй. Тукани хъæбæр берæ куст ес æма корунцæ, цæмæй син фенхус
кæнæн. Фенхус син кæнæн?
С. Гъо.
С. гъазт «Уагæвæрд»
Гъонбæлгæнæг коруй, цæмæй, горцъебæл ци берæ
хъæпбæлти хузтæ ес, уонæмæ лæмбунæг æркæсонцæ.
Гъ. Аци хъæпбæлтæ æнæфснайд, æзмæнст æнцæ æма сæ
гъæуй бафснайун, гъома сæ цалдæр хæрхи фæккæнæн,
цæмæй æнцон агорæн уонцæ ходæ кенæ дзабуртæ.
Алли сабий дæр æхе хæрхæ æмбурд кæнуй (хæдæнттæ,
пъолцитæ, дæллаггуртæ, сæри дарæс, дзабуртæ,
цъиндатæ).
Гъ. Тукани хъæпбæлтæ еугурæй дæр тæрхæгутæбæл
æвæрд фæуунцæ. Æркæсайтæ тукани тæрхæгути хузти
карточкитæмæ. Ауæхæн тæрхæгутæ æрбаластонцæ нæуæг
туканмæ.
С. / гъазт «Еугурæй дæр тæрхæгутæбæл»
Сабийтæ æрбадунцæ стъолти уæлгъос. Стъолтæбæл
ба тукани тæрхæгутæ æма хатæнтæ ка æвдесуй, уæхæн
расткъумон карточкитæ æма геометрион фигуритæ.
с

218

æ

б

Гъ. Тукани фиццаг тæрхæгбæл уодзæнцæ сæрбæттæнтæ,
мах сæ æртикъумæгтæй ниббæрæг кодтан, дугкагбæл
уодзæй ходтæ, ниббæрæг сæ кодтан зилдæгæй. Фал ходтæ
æма сæрбæттæнтæн сæ хуарæни хузтæ аллихузон æнцæ.
Æма сæ уомæ гæсгæ хецæн хатæнти æвæрун гъæуй.
Фиццаг хатæни ци хузæн ходтæ æма сæрбæттæнтæ гъæуама
æвæрд уа?
С. Сурх.
Гъ. Дугкаг хатæни ба?
С. Æрвхуз.
Гъ. Бор сæрбæттæнтæ æма ходтæ ба кæци тæрхæгбæл
уодзæнцæ?
С. Æртигкагбæл.
Гъ. Нур ба хузгин геометрион фигуритæ тæрхæгутæбæл
ниввæретæ, мах ба базонæн, цæййасæ хæрхитæ си рауадæй.
Сабийтæ хатæнти тæрхæгутæбæл хецæнтæй æмбурд
кæнунцæ хæдæнттæ, пъолцитæ, дæллагуртæ, дзабуртæ,
цъиндатæ.
Сабийти æнхус ку багъæуа, уæд син гъонбæлгæнæг,
дæнцæн, тæрхæгбæл еу геометрион фигурæ ниввæруй.
Гъ. Сæрбæттæнтæ æма ходтæ сæ бунæтти хуарз
ниввардтайтæ. Нур ба иннæ хатæн фæууинæн. Ами рагон дигорон дарæс фæууæйæ кæнунцæ. Абони имæ
æрбаластонцæ разгæнттæ.
С. гъазт «Рабарæ»
Гъонбæлгæнæг сабийти гъос æрдаруй, горцъебæл ци альбоми тъæфтæ ес, уонæмæ. Алли тъафæбæл дæр ес 6
гæгъæдийæй лухгонд рагон дигорон пъолций.
Гъ. Аци пъолцитæн сæ дæргъцæ аллихузон æй. Етæ ауигъд
уодзæнцæ рагъæнбæл, фал бал сæ гъæуй сæ асæмæ гæсгæ
фæд-фæде еу рæнгъæбæл æрæвæрун. Фиццаг гъæуама
уа сæ тæгкæ даргъдæр, уой фæсте – минкъий цубурдæр.
Тæгкæ фæстаг уодзæй пъолцитæн сæ цубурдæр.
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Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Тукани гъæуама зононцæ, ка уи цал пъолций ниввардта
тæрхæгбæл, уой æма уæд куд бакæнæн?
Сабийти аллихузон дзуæппитæ. Баархайун гъæуй, цæмæй
сабийтæ зæгъонцæ: банимайæн пъолцитæ æма сæ
ниффинсæн нимайæн къæбæлтæ кенæ зилдæгтæй.)
Гъ. Махæн нæ бон райсун æй, æстъæлфитæ кæбæл ес,
уæхæн цæттæ карточкитæ. Мæнæ æнцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй карточкæ цалдæргай зилдæгти
хæццæ. Сабийтæ ба æвзарунцæ, цал пъолций уа, уал
зилдæгей хæццæ карточкæ.
Гъ. Цал пъолций ес дæумæ? Дæумæ ба? Хъæбæр хуарз.
Аци хатæни дæр дзæбæх бакустайтæ. Тукан кæд райгон
æй?
С. Сæумæй.
Гъ. Уолæфти рæстæг (перерыв) ин кæд уодзæй?
С. Рæфти.
Гъ. Æхгæнгæ ба æй кæд фæккæнунцæ?
С. Изæрæй.
Гъ. Тукан æхсæвæ ба фæккосуй?
С. Нæгъ.
Гъ. Нур ба сумах нæбал исхæлæмулæ кæндзинайтæ тукани
кусти рæстæг. Фал мæнæ туканмæ постхæссæг æрбацудæй.
Тукани хецауæн пъисмо æрбахаста æма махæй ба коруй,
цæмæй ин æй мах радтæн.
С. / гъазт «Постхæссæг»
Гъонбæлгæнæг æвдесуй конверт. Сабийтæ сæ уати
фæйнердæмæ рахæлеу унцæ. Гъонбæлгæнæг алли сабийæн
дæр (кезугай) амонуй кæцирдæмæ цæугæ ин æй, уой.
Зæгъæн: «Размæ 2 ампъези ракæнæ, рахесæрдæмæ разелæ,
пъисмо Азаматмæ радтæ. Азамат, еу ампъез размæ
ракæнæ, галеуæрдæмæ разелæ, пъисмо радтæ. Гъæуама
сабийтæ еугурæйдæр гъазонцæ. Фæстагмæ пъисмо
лæвæрд æрцæуй гъонбæлгæнæгмæ. Гъонбæлгæнæг байгон
кæнуй пъисмо.
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Гъ. Байгъосетæ, мæнæ си ци финст ес, уомæ. Разгæнттæн
гъæуама рæсугъд фæлуст рæнттæ уа, махæй ба сæ
исрæсугъд кæнун феронх æй. Ба син æнхус кæнæн?
С. Гъо.
С. гъазт «Исрæсугъд кæнæ ронæ»
Сабийтæ стъолти уæлгъос æрбадунцæ. Сæ рази 3 хузгин гæгъæдий уадздзаги – рæнттæ æма геометрион
фигуритæ. Сабийтæ 3 уадздзагемæй сæ тæгкæ фæтæндæр
равзарунцæ, æма æй геометрион фигуритæй, сæхе куд
фæндуй, уотæ исрæсугъд кæнунцæ, циуавæр фигуритæй
пайда кодтонцæ, уой дзоргæй.
Дæнцæн:
Ахури байдауæн
Гъ. Абони уин берæ бантæстæй. Куд гъуди кæнетæ, цума
цæмæн?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Кæмæн банхус кодтайтæ?
Уæ зонундзийнæдтæ уин куд фæййагъаз æнцæ?
17-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Хæдзари дзаумæуттæ» (мебель)
Темæ: «Пълан»
Нисан: – Хумæтæги пълан аразуни арæхстдзийнадæ
фæхъхъулайдæр кæнун. Фæлтарун итигъдадæ æма лигъз
будури ориентаци кæнун. Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ
«хæрхæ» зонун. Сабийти идарддæр ахур кæнун предметтæ
сæ лæвæрд бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ фæкъкъуæрттæ
кæнунбæл. Ниффедар кæнун радон нимад 6-ей уæнгæ. Ахур
кæнун предметти дууæ къуарей бæрцитæ рабарун. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ:
тумбулæг (шар), куб, зилдæг, дæргъдумбул, квадрат,
расткъумæг.
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– Ирæзун кæнун сæри магъзи куст, абстрактон-логикон
гъудикæнунадæ.
– Ахур сæ кæнун иннæ сабийти хæццæ аллихузон архайдтити, нæ сæ хъор гæнгæй, архайунбæл.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: хузтæ – дивани, тумбул стъолтæ,
къæлæтгунтæ, къелатæ; геометрион фигуритæ –
дæргъдумбул, расткъумæг, квадрат, хузгонд-пълан.
Иуарунмæ: берæ хузтæ: цæлгæнæни дзаумæуттæ,
хъæпбæлтæ, хæдзари дзаумæуттæ, гъазæнтæ æма æнд.;
альбоми тъæфтæ æма геометрион фигуритæ – зилдæг,
расткъумæг, 2 квадрати, 2 дæргъдумбули (алли сабийæн
дæр); шартæ, кубиктæ, аразæн æрмæгути фæлуст (набор).
Ахури цуд
Гъ. Уæ фæййинд мин хъæбæр æхцæуæн æй. Мæнæ ци берæ
айтæ! Цума уæ еунæг дзурдæй куд исхонæн ес?
С. Адæн.
Гъ. Гъома, берæ лæгтæ. Ами ма нæмæ нæ алливарс берæ
цитæ ес?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æрбакæсайтæ мæнæ аци хузтæмæ.
Гъонбæлгæнæг коруй, цæмæй сабийтæ, горцъебæл ци
хузтæ ес, уонæмæ æркæсонцæ.
Гъ. Атæ аллихузон предметти хузтæ æнцæ. Хузтæ æрхаудтæнцæ æма исхæлæмулæ æнцæ. Гъæуй сæ исрæстмæ кæ
нун: цалдæр хæрхи сæ фæккæнæн, цæмæй гъæугæ хузæ
æнцон иссерæн уа. Фæммин æнхус кæндзинайтæ?
С. Гъо.
Сабийтæй алкедæр æхе хæрхæ æмбурд кæнуй (хæдзари
дзаумæуттæ, хъæпбæлтæ, гъазæнтæ), æма син сæ
нæмттæ уæдта, цал хаййемæй конд æй, уой дзорунцæ).
Гъонбæлгæнæг син сæ гъос æрдаруй мебели хузти хæрхæмæ
æма амонæн фæйнæгбæл æрæвæруй 6 хузи: диван, тумбул
стъол, 2 къæлæтгуни, 2 къелай.
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Гъ. Циуавæр хæрхæ æрæмбурд кодтон æз?
С. Мебель.
Гъ. Ауæхæн мебель мах гъазунмæ балхæдтан, фал æй кæми
ниввæрæн, уой нæ зонæн. Гъæйдæ, еумæ рагъуди кæнæн
æма ин бунат иссерæн. Уой туххæй бал нæ искæнун гъæуй
нæ уати пълан, гъома, рагъуди кæнæн мебели дзаумæуттæ
ци рауæнти ниввæрдзинан. Куд сæ æвæрæн?
Сабийти дзуæппитæ: дзаумæутти бæстити бал еститæ
ниввæрæн æма æркæсæн кенæ ба син нæ уати сæ хузтæ
искæнæн.
С. гъазт «Исаразæ пълан»
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, аци гъазти æнгъезуй
мебели дзаумæуттæ геометрион фигуритæй раййевун
(ниббæрæг кæнун).
Гъ. Циуавæр геометрион фигури хузæн æй диван?
С. Расткъумæги.
Гъ. Ниббæрæг кæнæн диван расткъумæгæй.
Гъонбæлгæнæг дивани хузи фарсмæ æрæвæруй расткъумæг.
Гъ. Циуавæр геометрион фигурæй ниббæрæг кæнæн тумбул стъол?
С. Зилдæгæй.
Гъ. Уæд къæлæтгунтæ ба?
С. Квадраттæй.
Гъ. Дæргъдумблултæй ниббæрæг кæндзинан къелатæ.
Гъонбæлæгнæг геометрион фигуритæ мебели дзаумæутти
хузти рази æрæвæруй.
Гъ. Нур нæ бон пълан исаразун дæр æй, уомæн æма базудтан, мебель гъазæн киндзити уати куд лæудзæй, уой.
Сабийтæ стъолти уæлгъос æрбадунцæ. Сæ рази альбоми
тъæфтæ æма геометрион фигуритæ. Сабийтæй еу архайуй амонæн фæйнæгбæл.
Гъ. Рахес уæллаг къуми æма рахес дæллаг къуми
æрæвæретæ фæйнæ квадрати. Уоми æвæрд уодзæнæнцæ
къæлæтгунтæ.
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Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Галеу уæллаг æма дæллаг къумти ба æрæвæретæ
даргъдумбултæ. Уоми цитæ лæудзæнæй?
С. Къелатæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Уати бæрæг астæу гъæуама лæууа стъол. Æма уæд тъафи астæу циуавæр фигурæ æвæргæ æй?
С. Зилдæг.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Диван æрæвæрдзинан къæлæтгунти астæу.
Сабийтæ квадратти астæу æрæвæрунцæ расткъумон.
Гъ. Арфæ уин кæнун, хуарз мин фенхус кодтайтæ. Æз дæр
пълан исаразтон, фал цума кæмидæр фæррæдудтæн. Кай
зонуй, сумах дæр мин мæ рæдуд иссердзинайтæ?
Гъонбæлгæнæг амонæн фæйнæгбæл æрæвæруй пълан,
еци пълани нæййес геометрион фигурæ – расткъумæг.
Сабийтæ иссерунцæ гъонбæлгæнæги «рæдуд».
Гъ. А, мæнæ кæми фæррæдудтæн. Арфæ уин кæнун! Мах
базудтан, мебель уати куд æвæрун гъæуй, уой. Фал нæ мебель гъæугæ ба цæмæн кæнуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Диванбæл æнгъезуй бадун дæр æма фунæй кæнун дæр.
Фунæй ба кæд фæккæнæн?
С. Æхсæвæ.
Гъ. Стъол ба цæмæн гъæуй?
С. Стъолбæл æнгъезуй сехуар, рæфтад æма изæрхуар
кæнун, уæдта ма финсун, хузæ кæнун æма у.и.
Гъ. Рæфтад ба кæд фæккæнæн?
С. Бонæй.
Гъ. Рæвдауæндонæмæ ба кæд æрбацотæ?
С. Сæумæй.
Гъ. Уæхемæ ба кæд фæццотæ? Æхсæвæр кæд фæккæнетæ?
С. Изæрæй.
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Гъ. Римæхсæнгæтти кæд фæгъгъазæн?
С. Бонæй.
Æзм. саб. гъазт «Римæхсæнгæттæ»
Сабийтæ сæ къуари уати сæхе баримæхсунцæ æма си ка
кæми æй, уой гъазт амонæгæн фæззæгъуй.
Зæгъæн: æз баримæхстæн æскъаппи фæсте. Æз ба – къелай буни. Æз ба – къелай фæсте.
Гъ. Хуарз баримахстайтæ уæхе. Фæндуй ма уæ гъазун.
С. Гъо!
Гъ. Гъазæн киндзити мебель ку истон, уæд син сæ хæццæ
мæнæ аци къопп иссердтон. Æ хурфи ци ес, уой базонун
уæ фæндуй?
Гъонбæлгæнæг арæхстгай къопп æрфæлдахта æма си
горцъемæ шартæ кубиктæ аллирдæмитæмæ разилдæнцæ.
Сабийтæ сæ æмбурд кæнунцæ.
Гъ. Атæ ци æнцæ?
С. Шартæ æма кубиктæ.
Гъ. Кубиктæ шарти хузæн цæмæннæ разилдæнцæ?
С. Шартæн къумтæ нæййес, кубиктæн ба ес. Æма кубикти
еци къумтæ зелун нæ уадзунцæ.
Гъ. Цæмæн нæ гъæунцæ шартæ? Кубиктæ ба?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Шартæй ба ести исаразун æнгъезуй?
С. Нæгъ.
Гъ. Кубиктæй ба ци исаразун æнгъезуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ацибон мах дзурдтан мебели туххæй. Гъæйдæ нæ еугур гъазæн киндзитæн дæр мебельтæ исаразæн. Æма нин
цæмæй устуртæ рауайонцæ, уой туххæй ба нæ райсун
гъæуй кубиктæ æма аразæн æрмæги фæлуститæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Абони нæуæгæй ци базудтайтæ? Кæмæн банхус кодтайтæ? Тæгкæ дессагдæр уæмæ ци фæккастæй?
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18-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Музей»
Темæ: «Авдей уæнгæ нимад. Нимæдзæ 7»
Нисан: – Базонгæ ун, нимæдзæ 7 æма æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити бæрцитæ
исæмхузон кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Ахур кæнун радон нимад 7-ей уæнгæ. Фæлтарун итигъдадæ æма рæстæги
(афони) ориентаци кæнунбæл. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ. Сабийти фæлтарун
геометрион фигуритæ сæ асæмæ гæсгæ барунбæл. Ахур сæ
кæнун геометрион фигурити сæ асæмæ гæсгæ, устурдæрæй
райдайгæй минкъийдæри уæнгæ æвæрунмæ. Идарддæр
ахур кæнун геометрион фигурити хецæн бæрæггæнæнтæ
бæлвурд кæнунбæл æма сæ еци бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ,
символонкарточкити фæрци фæкъкъуæрттæ кæнун.
– Ирæзун кæнун хебæрагон гъосдард, гъуди кæнуни
операцитæ, логикон гъудикæнунадæ æма гъудиконд
хатдзæгтæ кæнун.
– Æрдзи объекттæмæ цæмæдес æма цийни æнкъарæнтæ
дарун. Æхсæнадон бунæтти культурон æгъдауи фæткитæ
фæлтарун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: гæгъæдийæй конд (7 устур æма 7 минкъий)
мети тъæфилтæ.
Иуарунмæ: алли сабийæн дæр 7 устур æма 7 минкъий
зилдæги уæдта геометрион фигурити фæлуст (набор).
Ахури цуд
Гъ. Ескæд музеййи адтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма циуавæр музейти адтайтæ? Ци си фæййидтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ес ма æнахур музейтæ дæр. Уоми аллихузон дессæгти
туххæй фæдздзорунцæ. Фæндуй уæ уæхæн музеймæ?
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С. Гъо.
Гъ. Е æй аргъауи музей, лæвар ба нин æй бакодта зумæг.
Базонетæ бацеу-бацеу æма уæд базондзинайтæ, музеййи
ци фæййиндзинан, уой.
Гъ. Арвæй уорс æстъалу æртахтæй,
Мæ арми тъæпæни æрбадтæй æма фесавдæй.
С. Мети тъæфил.
Гъ. Раст загътайтæ, мети тъæфил æй е. Сумах уой зонетæ
æма дуйней дууæ æмхузæн мети тъæфили ке нæ фæууй.
С⁄Гъ. «Мети тъæфилти музей»
Гъ. Мах уодзинан мети тъæфилти музеййи. Куд æнгъæл
айтæ, нæ аргъауи музеййи мети тъæфилтæ фæййиндзинан
æви нæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма уæд куд киндæ уа?
С. Æнгъезуй мети тъæфилти хузиститæмæ æркæсун, кенæ
сæ модельтæмæ, кенæ ба мети тъæфилти музей исаразæн
хуæнхбæсти, уоми мет нæ тайуй.
Гъонбæлгæнæг амонæн фæйнæгбæл æрæвæруй, гæгъæдийæй
лухгонд, устур æма минкъий мети тъæфилтæ.
Гъ. Сæ хузиститæмæ син æркæсæн, мети тъæфилтæ циуавæртæ фæуунцæ?
С. Уазал, аллихузæнттæ, рæсугъд уæдта устуртæ æма минкъийтæ.
Гъ. Устур æма минкъий мети тъæфилтæй ба ци уæлдай ес?
С. Асæй фæйнæ хузти æнцæ.
Гъ. Музеййи гъæуама алцидæр æ бунати уа. Æрæвæретæ
устур æма минкъий мети тъæфилтæ хецæнтæй.
Сабийтæ ихæс æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Тъæфилтæй кæцитæ фулдæр æнцæ, уой кутемæй базонæн?
С. Ба сæ нимайæн, кенæ ба сæ æнкъæйттæй æрæвæрæн.
Гъ. Мети тъæфилтæ æнкъæйттæй зелдогъ кæнун берæ
уарзунцæ.
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Гъонбæлгæнæг коруй сабийтæй, цæмæй мети тъæфилтæ
æнкъæйттæй (устур æма минкъий) æрæвæронцæ, æма сæ
банимайонцæ. Сабийтæ се ’хæс æнхæст кæнунцæ!
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Устур мети тъæфилтæ еугай банимайайтæ.
С. Фиццаг, дугкаг, … æхсæзæймаг.
Гъ. Минкъийти дæр банимайайтæ.
Сабийтæ ихæс æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ устур мети тъæфилтæ.
С. Æхсæз.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ минкъий мети тъæфилтæ ба?
С. Етæ дæр æхсæз.
Гъ. Еу устур мети тъæфил ма æртахтæй, цæйбæрцæ иссæнцæ нур устуртæ?
С. Авд.
Гъ. Куд нæмæ рауадæй авд устур мети тъæфили?
С. Адтæй нæмæ 6 устур мети тъæфили, еу ма сæбæл бафтудæй æма 7 иссæнцæ.
Гъ. Æдеугур 7 устур мети тъæфили, уæд минкъийтæ ба
цæйбæрцæ æнцæ?
С. Æхсæз.
Гъ. Нур ба кæци тъæфилтæ фулдæр æнцæ: устуртæ æви
минкъийтæ?
С. Устуртæ.
Гъ. Цал фулдæр æнцæ?
С. Еунæг.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй минкъий æма устур мети
тъæфилтæ æмбæрцитæ исуонцæ?
С. Еу минкъий мети тъæфил сæмæ бафтаун гъæуй, кенæ си
еу устур рандæ кæнун гъæуй.
Гъ. Раст загътайтæ. Мах устур мети тъæфил ку рандæ
кæнæн, уæд нæ рабостæ кæндзæй?
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С. Рабостæ кæндзæй.
Гъ. Мадта куд бакæнæн?
С. Еу минкъий мети тъæфил сæмæ бафтауæн.
Гъ. Бафтауетæ сæмæ.
Сабийтæй еу æнхæст кæнуй ихæслæвæрд.
Гъ. Нур ба кæцитæ фулдæр æнцæ: минкъийтæ æви устуртæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Устур мети тъæфилтæ цæйбæрцæ æнцæ?
С. Авд.
Гъ. Минкъий мети тъæфилтæ ба цæйбæрцæ æнцæ?
С. Етæ дæр авд.
Гъ. Æма мети тъæфилтæ æнкъæйттæй ба цал æнцæ?
С. Етæ дæр авд.
Гъ. Банимайæн сæ кезугай галеуæрдæгæй рахесæрдæмæ.
С. Фиццаг æнкъай, дугкаг æнкъай… æвдæймаг æнкъай.
Гъ. Нур музей æфснайд æрцудæй.
Æзм. гъазт «Мети тъæфилтæ»
Гъ. Мах уодзинан мети тъæфилтæ.
Мети тъæфилтæ рæуæг зелдогъ кæнунцæ уæлдæфи. Мæнæ
зелдогъ кæнунцæ рахесæрдæмæ, уой фæсте – галеуæрдæмæ,
размæ ратахтæнцæ, удта сæ медбунати æрзилдæнцæ,
уой фæсте сæхе сабургай бунмæ æруагътонцæ æма
банцадæнцæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ гъонбæлгæнæг син ци дзоруй,
уой. Гъазт ма еу хатт ракæнун æнгъезуй.
Гъ. Музеййи цидæриддæр ес, етæ гъæуама нимад æма
финст уонцæ. Музеййи косгутæ нин бабарæ кодтонцæ,
цæмæй мах дæр, абони цал мети тъæфилемæ æркастан,
уони ниффинсæн кенæ ба сæ ескуд ниббæрæг кæнæн. Банхус син кæнæн? Æма кутемæй?
Сабийтæ сæ варианттæ дзорунцæ.
Сабийтæ æрбадунцæ стъолти уæлгъос, алкæмæн дæр æ
рази: устур æма минкъий зилдæги уæдта дууæ уадздзагей
хæццæ карточкæ.
229

С. гъазт «Банимайæ»
Гъ. Уæ рази стъолæбæл ци ес?
С. Зилдæгутæ: устуртæ æма минкъийтæ.
Гъ. Устур мети тъæфилтæ ниббæрæг кæнтæ устур
зилдæгтæй æма нæмæ райдайæни цал устур тъæфили
адтæй, уал устур зилдæги сæргкаг уадздзагбæл æрæвæретæ.
Сабийтæй еу архайуй æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл, иннетæ
ба – стъолти уæлгъос.
Гъ. Ду цал зилдæги æрæвардтай? Ду ба? Алкæмæ дæр
уи 6-гай устур зилдæги ес. Æма нæмæ минкъий мети
тъæфилтæ ба цæйбæрцæ адтæй?
С. Æхсæз.
Гъ. Ниббæрæг кæнтæ минкъий мети тъæфилтæ минкъий
зилдæгтæй æма нæмæ райдайæни цал минкъий тъæфили
адтæй, уал минкъий зилдæги бунгкаг уадздзагбæл
æрæвæретæ.Сабийтæ æма гъонбæлгæнæг æнхæст кæнунцæ
ихæслæвæрд.
Гъ. Ду цал минкъий зилдæги æрæвардтай? Ду ба? Алкæмæ
дæр 6 минкъий зилдæги ес. Кæци зилдæгтæ фулдæр æнцæ:
сæргкаг уадздзагбæл етæ, æви бунгкагбæл?
С. Æмбæрцæ æнцæ.
Гъ. Уой фæсте ма нæмæ еу устур мети тъæфил æртахтæй.
Цал устур зилдæги ма бафтаун гъæуй?
С. Еу.
Гъ. Бафтауетæ еу устур зилдæг сæргкаг уадздзагмæ.
Сабийтæ карточкитæбæл æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд, гъонбæлгæнæг ба – амонæн фæйæнгбæл.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ нур устур зилдæгтæ?
С. Авд.
Гъ. Авд устур зилдæги нæмæ кутемæй рауадæй?
С. Адтæнцæ 6, еу ма сæмæ бафтудтан æма нæмæ рауадæй
7 устур зилдæги.
Гъ. Нур ба кæци зилдæгтæ фулдæр æнцæ: устуртæ æви
минкъийтæ?
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С. Еу фулдæр æнцæ устур зилдæгтæ.
Гъ. Ци бакæнæн, цæмæй устур зилдæгтæ дæр æма
минкъийтæ дæр æмæбрцитæ исуонцæ?
С. Еу минкъий зилдæг сæмæ бафтауæн.
Гъ. Бафтауетæ сæмæ.
Сабийтæ æма гъонбæлгæнæг æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Нур цæйбæрцæ æнцæ минкъий зилдæгтæ?
С. Авд.
Гъ. Устур зилдæгтæ ба?
С. Авд.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Раст загътайтæ. Хъæбæр хуарз! Банхус кодтан музеййи
косгутæн?
С. Гъо!
Гъ. Нур ба мети тъæфилти хузиститæ искæнæн, музей нæ
зæрдæбæлдаруни туххæй.
С. гъазт «Мети тъæфил æрæмбурд кæнæ»
Сабийтæ геометрион фигуритæй аразунцæ мети тъæфилтæ, гъома, хæйттæй аразунцæ æнæгъæнæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Кæми адтан аци бон? Уæ зæрдæмæ си ци фæццудæй?
Кæмæн банхус кодтан? Нæ бон син цæмæн бацæй банхус
кæнун?
С. Уомæн æма базудтан 7 уæнгæ нимайун, предметтæ рабарун æма сæ ниббæрæг кæнун.
19-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ»
Темæ: «Рацуд æрмæгмæ нæуæгæй æркæсун»
Нисан: – Идарддæр ахур кæнун æма зонун предметти сæ
бæрзæндæмæ гæсгæ рабаруни арæхсдзийнæдтæ. Идарддæр
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ахур кæнун авдей уæнгæ нимад. Фæлтарун итигъдади
ориентаци кæнунбæл. Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ
«хæрхæ» зонун.
Идарддæр ахур кæнун геометрион фигурити хецæн
бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунбæл æма сæ еци бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символонкарточкити фæрци фæкъкъуæрттæ кæнун.
– Ирæзун кæнун гъудикæнунади операцитæ; предметти
минеугути рабаруни бундорбæл хатдзæгтæ кæнун; ирæзун
кæнун гъосдард, хебæрагон гъудикæнунадæ.
– Гъонбæл кæнун сабийти æфсæдтонтæн цитгин аргъ
кæнун, Фидибæстæ æма райгурæн зæнхæ уарзун, цæмæдес
ун дигорон адæни рагон дзаманмæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: пълан, карточкæ-æнхусгæнæг, мæсгути
хузтæ.
Иуарунмæ: кубиктæ; еуемæй авдей уæнгæ зилдæгтæ кæбæл
ес, уæхæн карточкитæ; пълан æма карточкæ–æнхусæгнæг
алли сабийæн дæр; геометрион фигуритæ.
Ахури цуд
Гъ. Хуæрз æрæги нæ бæсти адтæй бæрæгбон. Зонетæ циуавæр?
С. Фидибæстæ гъæуайгæнæги бон.
Гъ. Етæ ка æнцæ – Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ?
С. Етæ нæ салдæттæ æнцæ.
Гъ. Æма цæхæнттæ æнцæ нæ салдæттæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Раст айтæ, етæ æнцæ æндиуд, бæгъатæр æма тухгин.
Салдæттæ гъæуай кæнунцæ нæ арæнтæ æма мах дæр. Уотæ
адтæй рагæй дæр. Раги дзамани, цæмæй сæхе æзнагæй
багъæуай кодтайуонцæ, уой туххæй хуæнхæбсти дастонцæ
мæсгутæ (сторожевые башни). Сæ еуетæ бæрзонддæр
адтæнцæ, иннетæ ба – ниллæгдæр, фал уæддæр агъаз
адтæнцæ адæмæн, сæхе æзнæгтæй багъæуай кæнунмæ.
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Гъонбæлгæнæг хъалагъур мæсгути хузтæ æрæвæруй.
Гъ. Фæндуй уæ мæсгутæ аразун?
С. гъазт «Аразæн мæсуг»
(Сабийтæ горцъебæл бадунцæ, сæ рази – кубиктæ.)
Гъ. Цума цал кубики райсун гъæуй, тæгкæ ниллæгдæр
мæсуг исаразунмæ?
С. Еу.
Гъ. Еци ниллæг мæсугæн æ рахесфарс исаразæн
бæрзонддæр мæсуг. Цал кубики нæ райсун гъæуй?
С. Дууæ.
Сабийтæ ихæс æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Фиццаг мæсуги ес еу кубик, дугкаги – дууæ, æма уæд
æртигкаги ба цал кубики уодзæй?
С. Æртæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Кæци мæсуги фулдæр кубиктæ ес – дугкаги æви
æртигкаги?
С. Æртигкаги.
Гъ. Цал кубики фулдæр?
С. Еу кубик фулдæр.
Гъ. Исаразетæ цуппæрæймаг мæсуг: æрæвæретæ 3 кубики
уæдта ма 1, æдеугур 4.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Кæци мæсуг бæрзонддæр æй: æртигкаг æви цуппæрæймаг?
С. Цуппæрæймаг.
Гъ. Цал кубики ес æртигкаг мæсуги?
С. Æртæ.
Гъ. Цуппæрæймаг мæсуги ба?
С. Цуппар.
Гъ. Кæцими фулдæр кубиктæ ес?
С. Цуппæрæймаги.
Гъ. Цал кубики фулдæр?
С. Еу кубик.
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Атæ ма исаразун гъæуй æндæр мæсгутæ дæр: фæндзæймаг,
æхсæзæймаг æма æвдæймаг. Гъæуама сабийтæ
балæдæронцæ, алли нæуæг мæсугмæ дæр еу кубик фулдæр
ке бафтаунцæ, уой.
Гъ. Банимайайтæ, цæйбæрцæ æнцæ мæсгутæ?
С. Авд.
Гъ. Нимайгæй тæгкæ ниллæгдæр мæсуг цалæймаг æй?
С. Фиццаг.
Гъ. Нимайгæй тæгкæ бæрзонддæр мæсуг цалæймаг æй?
С. Æвдæймаг.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Æма цæмæй нæ салдæтти хузæн истухгин уæн, уой туххæй нæ ци кæнун гъæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мах кæндзинан зарядкæ. Фал бал, фиццагидæр
салдæтти хузæн исахур уæн асæмæ гæсгæ лæуун.
Сабийтæ сæ асæмæ гæсгæ æрлæуунцæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз. Æма ма куд æнгъезуй æрлæуун?
Сабийти дзуæппитæ.
Кизгуттæ æма бицеутти бон æй хецæнтæй, сæ асæмæ
гæсгæ æрлæуун. Уой фæсте ба æнгъезуй рагъазун.
Æзмæлгæ гъазт «Дæ бунат иссерæ»
Сабийтæ дууæ къуари (команди) фæуунцæ: сурхити
командæ (сæ карточкитæбæл сурхæй хурст зилдæгтæ) æма
æрвхузти командæ (сæ карточкитæбæл æрвхуз зилдæгтæ).
Алли сабиййи карточкæбæл дæр зилдæгти нимæдзæ
бæлвурд æй: еу; кенæ дууæ… кенæ ба авд. Аци нимæдзæ
æй æ номер æма сабийтæ сæ номертæмæ гæсгæ кæрæдзей
фарсмæ рæнгъæй æрлæуунцæ. Идарддæр ба алли сабий
дæр (кезугай) æ номер дзоруй. Гъазт нæуæгæй гæнгæй ба
сабийтæ кæрæдзей хæццæ баййевунцæ сæ карточкитæ.
Гъ. Нур ба ахсгиаг гъуддаг исæнхæст кæнун гъæуй.
Салдæттæн фенхус кæнун гъæуй. Сосæг пакет æ бунатбæл
исæмбæлун кæнунмæ. Пайда кæндзинан пъланæй.
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С. / гъазт «Пъисмо бахъæртун кæнæ»
Сабийтæ стъолти уæлгъос æрбадунцæ. Гъонбæлгæнæг
амонæн фæйнæгбæл æрæвæруй пълан æма карточкæ –
æнхусгæнæг (кæсæ 13-аг ахури усмæмæ).
Гъ. Пълани ес лæги æндарги хузæ. Е командири хæдзарæ
æй. Уордæмæ имæ гъæуама бахъæртун кæнæн пакет. Пълани ес сосæг нисæнтæ – геометрион фигуритæ, цæун уони
рæзти гъæудзæй. Пъланæй уæлдай ма нæмæ ес æнхусгæнæг
– карточкæ, уой фæрци иссердзинан фæндаг. Ес ибæл
символтæ хузæгонд, пъланмæ гæсгæ нин еци символти
рæзти цæугæ æй. Нæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæн, карточкæ
– æнхусæгнæгæй куд пайда кæнун гъæуй, уой.
Гъонбæлгæнæги бон æй, сабийтæй еске ку фæндæуа, уæд
æй æрмæгæвдесæн фæйнæгмæ ракæнун.
Гъ. Пълани ес фатæг – фæндаги райдайæн, карточкæбæл
дæр ес фатæг – е дæр фæндаги райдайæн æй; ес ма
ибæл дæргъдумбул хузгонд æма мах гъæуама равзарæн,
дæргъдумбул ци надбæл ес, уой. Мæнæ æй еци над.
Æркæсæн бабæй карточкæмæ. Дæргъдумбули фæсте лæги
æндарг хузæгонд æй. Æма мах дæр гъæуама, пълани лæги
æндарг кæци надбæл æй, уой равзарæн. Æрбацудан командири хæдзарæмæ.
Гъонбæлгæнæг коруй, цæмæй ма сабийтæй еске, æндæр
карточкæй пайда гæнгæй, нæуæг фæндаг иссера аци хæдзарæмæ.
Уой фæсте гъонбæлгæнæг коруй, цæмæй сабийтæ стъолти уæлгъос æрбадонцæ æма сæ нæуæг пълантæ æма
карточкитæмæ гæсгæ банхус кæнонцæ салдæттæн командири хæдзарæ иссерун æма ибæл пакет исæнбæлун кæнун.
(Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.)
Гъ. Пакет бахъæртун кодтан æма нур ба базонун æнгъезуй,
æ хурфи ци адтæй, уой.
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Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ конверт æвдесуй, байгон æй
кæнуй æма си æркалуй аллихузон геометрион фигурити хузтæ: зилдæгтæ, дæргъдумбултæ, расткъумæгтæ,
квадраттæ, æртикъумæгтæ.
Гъ. Цæмæй нæ ихæслæвæрд кæронмæ исæнхæст кæнæн,
уой туххæй аци геометрион фигурити хузтæ æрæвæрун
гъæуй хецæн уагæвæрдмæ гæсгæ.
С. гъазт «Кæрæ»
Сабийти рази геометрион фигурити кæрæ. Гъонбæлгæнæг
æвдесуй карточкитæ – символтæ, кæцитæ бæрæг кæнунцæ
хузæ, асæ æма формæ. Идарддæр сабийтæн загъдæуй,
цæмæй еу тæлимæ æрæмбурд кæнонцæ æрвхуз геометрион фигуритæ (символ – æрвхуз), иннæ тæлимæ ба –
айдагъдæр расткъумæгтæ (символ – формæ). Сабийтæ
æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд. Уой фæсте гъонбæлгæнæг
баеу кæнуй еци символтæ æма сæ æрæвæруй æртигкаг
тæлий. Сабийтæн ба зæгъуй, цæмæй рагъуди кæнонцæ, ци
хæрхитæ æмбурд кодтонцæ, уонæй циуавæр геометрион
фигуритæ æнгъезуй ниввæрун æртигкаг тæлий.
Сабийтæ æвзарунцæ геометрион фигуритæ – æрвхуз
расткъумæгтæ.
Гъ. Аци расткъумæгтæ цæмæй хецæн кæнунцæ кæрæдземæй?
С. Сæ асæй: еуетæ си устуртæ æнцæ, иннетæ ба – минкъийтæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сабийтæмæ аси карточкæ – символ æма сабийтæн зæгъуй, цæмæй аци символтæй пайда гæнгæй: хузæ (æрвхуз), формæ (расткъумæг) æма асæ
(устур), æрæмбурд кæнонцæ æндæр хæрхæ.
Сабийтæ исхатдзæг кæнунцæ: аци хæрхи ес айдагъ æрвхуз
устур расткъумæгтæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Абони берæ бакустайтæ. Хуæздæр уин ци рауадæй?
Зиндæр ба уæмæ ци фæккастæй? Цæмæ? Кæбæл исæмбæлун
кодтайтæ сосæг пакет, кæмæн фенхус кодтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
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20-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Мади бон»
Темæ: «Рацуд æрмæгмæ нæуæгæй æркæсун»
Нисан: – Ниффедар кæнун итигъд будури ориетаци
кæнуни арæхсдзийнадæ. Ниффедар кæнун сутки афони лæдæрд. Предметти бæрзæндæмæ гæсгæ бæрститæ
фæлтарун. Ахур кæнун устургай кенæ сæ минкъийгай
уагæвæрдбæл æвæрун. Рабарсти хатдзæгтæ зæгъæнтæ
дзурдтæй: даргъдæр – цубурдæр. Ниффедар кæнун авдей уæнгæ нимад. Фæлтарун авдей уæнгæ радон нимад.
Идарддæр ахур кæнун хæрхитæ аразунбæл, геометрион
фигуритæ хецæн бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символонкарточкити фæрци, къуæрттæ гæнгæй.
– Ирæзун кæнун æргъудидзийнадæ, исфæлдистадон
æримист, анализ кæнунадæ, рабарун æма гъудигонд хатдзæгтæ кæнун.
– Идарддæр сабийтæмæ гъонбæл кæнун зæрдæхæларадæ,
аргъ æма мæтæ кæнун хæстæг адæймаг – мадæбæл.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: карточкитæ – символтæ.
Иуарунмæ: геометрион фигурити карточкитæ; къумай
хузæ æма æ 2…3 дæгъæли (алли сабийæн дæр); 1-æй 7-ей
уæнгæ (1, кенæ 2 ...) зилдæгтæ кæбæл уа, уæхæн карточкитæ;
7 аллихузон расткъумæги, дæргъæмæ – аллихузæнттæ,
уæрхæмæ ба æмхузæн (алли сабийæн дæр), геометрион
фигурити хæрхæ.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ дзоруй.
Гъ. Бæрæгбæнттæ уарзетæ? Циуавæр бæрæгбæнттæ
зонетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Циуавæр бæрæгбон æй 8-аг мартъи?
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъ. Уæ маддæлтæн æнхус фæккæнетæ? Сæумæй изæрмæ
маддæлтæ æнцад нæ бадунцæ, цæмæй алцидæр уа æ бунати
æма æфснайд. Æркæсæн мæнæ аци хузтæмæ æма мах дæр
баархайæн нæ маддæлтæн фенхус кæнун.
С. гъазт «Æфснайд»
Гъонбæлгæнæг домуй, цæмæй, горцъебæл ци хузтæ ес,
уонæмæ æркæсонцæ. Хузти ес аллихузон предметтæ.
Гъ. Хузтæ æркалдæнцæ æма исхæлæмултæ æнцæ. Æфснайгæ ба æнцæ хæрхæгай.
Сабийтæй алкедæр æхе хæрхæ æмбурд кæнуй (ка уæледарæс, ка гъазæнтæ, ка ба мебель æма æнд; æрмæст
авдемæй фулдæр нæ) æма радзоруй, циуавæр хæрхæ æмбурд
кодта, цал предметти си ес æма цитæ хуннунцæ, уой.
Гъонбæлгæнæг радтуй фарстатæ.
Гъ. Ка æрæмбурд кодта, хузти нимæдзæмæ гæсгæ, тæгкæ
устурдæр хæрхæ? Кæмæ фулдæр хузтæ ес: Асланмæ æви
Сашæмæ? Цал фулдæр? Минкъийдæр хузтæ ба кæмæ ес?
Светæмæ æви Зæлинæмæ? Цал минкъийдæр?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Мадæн ма цæмæй фенхус кæнæн?
С. Тæбæгътæ нихсæн æма сæ скъаппи байвæрæн.
С. гъазт «Æфснайд тæрхæгутæ»
Гъонбæлгæнæг дзоруй, цæмæй къæбеци дзаумæуттæ
(къостæ æма къурусгитæ) скъаппи тæрхæгутæбæл
ниввæронцæ.
Гъ. Къостæ циуавæр геометрион фигури хузæн æнцæ?
С. Зилдæгти.
Гъ. Къурусгитæ ба?
С. Квадратти.
Сабийтæ æрбадунцæ стъолти уæлгъос. Алли сабиймæ
дæр тæрхæг æма хатæн ка æвдесуй, уæхæн карточкæ
æма геометрион фигуритæ: зилдæгтæ æма квадраттæ
(тæбæгътæ æма къурусгитæ). Сабийтæ тæрхæгутæбæл
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сæ карточкитæмæ гæсгæ æвæрунцæ геометрион
фигуритæ, сæ архайд дзоргæ æма лæдæрун кæнгæй.
С Æ Б

Гъ. Цитæ ма фæккосетæ уæхемæ? Цæмæй фæййанхос
кæнетæ æма куд? Равдесайтæ.
Æзм. гъазт «Æнхус кæнæн мадæн» Сабийтæ сæумæй
изæрмæ цума аллихузон куститæ кæнун-цæ, уæхæн
æзмæлдтитæ кæнунцæ: горцъе ругцъирæнæй кæдзос
кæнунцæ, тæбæгътæ æхснунцæ, пъолтæ сæрфунцæ æма
у.и.
Гъ. Æхсæвигон цæмæй хæдзарæмæ маке æрбацæуа, уой
туххæй ци кæнун фæгъгъæуй?
С. Дуар дæгъæлæй нихгæнун.
С. гъазт «Равзарæ дæгъæл»
Сабийтæ æрбадунцæ стъолти уæлгъос. Гъонбæлгæнæг
син зæгъуй, цæмæй хузтæмæ æркæсонцæ. Алли хузи дæр ес
къума æма дæгъæлтæ. Гъæуама къумамæ гæсгæ гъæугæ
дæгъæл равзаронцæ (къумай цъасæ æма дæгъæли формæмæ
гæсгæ), гъома къума æма æ дæгъæли хузæ ханхæй баеу
кæнун.
Гъ. Нур мадæ æнцонæй игон кæндзæй æма æхгæндзæй
дуар нæуæг дæгъæлæй. Цæмæй ин никки æхцæуæн дæр уа,
уой туххæй ба хæдзари алливарс исаразæн рæсугъд горен.
Цийфæнди куст дæр æнкъæйттæй архайгæй æнцондæр
фæууй. Æнкъай равзаруни размæ ба ракæнæн гъазт.
Æзм. гъазт «Иссерæ æнкъай»
Алли сабиймæ дæр карточкæ, карточкæбæл ба еуемæй
авдей уæнгæ зилдæгути бæлвурд нимæдзæ. Музыкæмæ
гæсгæ сабийтæ ратæх-батæх кæнунцæ æма алкедæр, æ
карточки хузæн кæмæ ес, уæхæн сабий æнкъаййæн иссеруй.
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Гъазт 2…3 хатти ракæнун æнгъезуй, æрмæст, алли гъазти фæсте дæр сабийтæ сæ карточкитæ æндæртæбæл
баййевæнтæ.
Гъ. Нур ба дууемæй горен искæнун дæр æнгъезуй.
С. гъазт «Горен»
Сабийти алли æнкъаййæн дæр радтунцæ гъазæн
фæйнæгути фæлуст, хъæбæр гæгъадийæй лухгонд (7
расткъумæги) сæ фæтæ æмхузæн, дæргъцæ ба – аллихузон.
Сабийтæ гъæуама искæнонцæ рæсугъд горен. Фæйнæгути
дæргъцæ аллихузон ке æй, уомæ гæсгæ сæ, гъæуй устургай
кенæ минкъийгай æрæвæрун, уæд æнахур дæр æма федауцæ
дæр уодзæй горен. Кæд сæ фæндæ уа, сæ горени бæрзæндæ
æмхузон цæмæй уа, уæд сæ бон æй кæрдæнæй фæйнæгути
дæргъцæ исæмхузон кæнун. Гъонбæлгæнæг сæмæ радтуй
фарстатæ:
Гъ. Нимайгæй тæккæ даргъдæр фæйнæг кæци æй? Цубурдæр ба? – æма æнд.
Гъ. Хъæбæр рæсугъд горен исаразтайтæ. Мадæн ма цæмæй
байанхос кæнун æнгъезуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хæдзарæ æнæфснайд ку уа, уæд ци бакæнун гъæуй?
С. Дзаумæуттæ сæ бунати ниввæрун.
Гъ. Æма уæ гъазæнтæ сæ бунæтти æфснайгæ нæ ’нцæ?
С. Гъо.
Гъ. Раст загътайтæ. Æркæсайтæ аци геометрион фигуритæмæ, горцъебæл калд æнцæ æма уони дæр сæ бунæтти
ниввæрун гъæуй.
С. гъазт «Хæрхитæ»
Сабийти рази берæ геометрион фигуритæ. Гъонбæлгæнæг
сабийтæмæ æвдесуй символ – минкъий фигуритæ æма син
зæгъуй, цæмæй тæлимæ, аци символмæ гæсгæ, фигуритæ
æмбурд кæнонцæ.
Сабийтæ тæлимæ минкъий фигуритæ æмбурд кæнунцæ.
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Идарддæр гъонбæлгæнæг æвдесуй æндæр символ – хуарæни хузæ (бор) æма син зæгъуй, цæмæй фигурити кæлдæй
символмæ гæсгæ равзаронцæ фигуритæ æма æндæр хæрхæ
æрæмбурд кæнонцæ.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ. Гъонбæлгæнæг
исбæлвурд кæнуй дугкаг тæлий циуавæр фигуритæ ес, уой
(минкъий, бор фигуритæ).
Гъ. Аци тæлий циуавæр символтæ ниввæрун æнгъезуй?
С. Дууæ символи: аси (минкъий) æма хузи (бор).
Гъонбæлгæнæг дугкаг тæлий гъæугæ символтæ ниввæруй.
Гъ. Циуавæр минеуæгмæ гæсгæ нæма æмбурд кодтан
фигуритæ?
С. Сæ кондмæ гæсгæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æндæр карточкæ – формæ (æртикъумæг).
Гъ. Дугкаг тæлийæй равзаретæ гъæугæ фигуритæ æма
нæуæг хæрхæ исаразетæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд æма искæнунцæ
хатдзæг: æрæмбурд кодтан бор фигуритæй (хузæмæ
гæсгæ) хæрхæ, минкъий фигуритæй (æртикъумæгтæ)
дæр хæрхæ. Æма ци (æртæ символемæ гæсгæ) фигуритæ
æрæмбурд кодтонцæ, уони еу тæлий æвæрунцæ.
Гъ. Геометрион фигурити сæ бунæтти хуарз ниввардтайтæ.
Нур уæ хæдзæртти дæр уодзæй æфснайд æма кæдзос.
Ахури байдауæн
Гъ. Абони хъæбæр дзæбæх архайдтайтæ. Мадæн байанхос
кодтайтæ. Берæ нæуæг цидæртæ базудтайтæ. Зиндæр уæмæ
ци фæккастæй? Æнцондæр ба ци адтæй? Уæ зæрдæмæ
хъæбæрдæр ци фæццудæй?
Сабийти дзуæппитæ.
21-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Дæсниæдти дуйне»
Темæ: «Асти уæнгæ нимад. Нимæдзæ 8»
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Нисан: – Базонгæ ун, нимæдзæ 8 æма æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити бæрцитæ
исæмхузон кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Ахур кæнун
астей уæнгæ нимайун. Предметти бæрцæ, сæ нимад ци
æрдæмæ цæуй, уомæй уæлдай ке нæ кæнуй, уой ниффедар
кæнун. Ниффедар кæнун сутки афонæ æма геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ.
– Ирæзун кæнун гъудикæнуни операцитæ, гъуддаг
искæнунмæ хуæздæр амал агорун. Ирæзун кæнун исфæлдистадон арæхсдзийнæдтæ, хебæрагон гъосдард.
– Аллихузон дæсниæдтæ кæмæ ес, еци адæмæн аргъ
кæнун, сæ кусти æнтæститæмæ ба син æмхиц куд уонцæ,
еци хузи сæ гъонбæл кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: кизгуттæ æма биццеути силуэттæ (8-гæйттæ).
Иуарунмæ: 1-мæй 8-ей уæнгæ æстъæлфитæ кæбæл уа,
уæхæн карточкитæ; геометрион фигуритæ; дууæ уадздзаги
кæбæл ес, уæхæн карточкæ (алли сабийæн дæр); сериацион
хузтæ.
Ахури цуд
Гъ. Æрсæумæ æй æма сумах æрбацудайтæ рæвдауæндонæмæ. Мæнæ ци берæ айтæ. Уæ уинд мин хъæбæр
æхцæуæн æй. Сумахæн ба æхцæуæн æй, рæвдауæндонæмæ
ке æрбацудайтæ, е? Цæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æма рæвдауæндони ка косуй, уони зонетæ?
Сабийтæ дзуæппитæ.
Фæндуй уæ, цæмæй ацибон сумах дæр гъонбæлгæнгутæ
уайтæ, е? Уодзинайтæ ме ’нхусгæнгутæ.
С. Гъо.
Гъ. Гъонбæлгæнæг ун хъæбæр зин æй. Берæ ихæстæ ибæл
е. Сæумæй гъæуама исбæрæг кæна, рæвдауæндонæмæ цал
сувæллони æрбацудæй, уой. Æркæсайтæ, цæйбæрцæ æнцæ.
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Гъонбæлгæнæг горцъебæл æрæвæруй хъæбæр гæгъæдийæй
лухгонд силуэттæ: 7 биццеуи æма 7 кизги.
Гъ. Атæ ка æнцæ?
С. Сабийтæ – кизгуттæ æма биццеутæ.
Гъ. Ацибон рæвдауæндони музыкалон ахури усмæ. Ка
фæккæнуй музыкалон ахури усмæ?
С. Музыкалон ахури усмæ фæййамонуй музыкалон
разамонæг.
Гъ. Ацибон сабийтæ музыкалон ахури рæстæг ахур
кæндзæнцæ æнкъæйттæй кафт. Цæмæй кафт рæсугъд рауайа, уой туххæй ци бакæнун гъæуй?
С. Гъæуама кизгуттæ æма биццеутæ æмбæрцитæ уонцæ.
Гъ. Куд исбæрæг кæнæн кизгуттæ æма биццеутæ æмбæрцитæ ке æнцæ, уой?
С. Сабийти æнкъæйттæй æрæвæрæн: кизгæ æма биццеу.
Сабийтæ горцъебæл силуэттæ æнкъæйттæй æрæвæрунцæ.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: кизгуттæ æви биццеутæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Æдеугурæй цал биццеуи кафуй?
С. Авд.
Гъ. Кизгуттæ ба цал æнцæ?
С. Етæ дæр авд.
Гъ. Мæнæ ма еу кизгæ æрбацудæй. Минкъий райрæгæмæ
кодта.
Гъонбæлгæнæг ма еу кизги силуэт горцъебæл æрæвæруй.
Гъ. Цæйбæрцæ иссæнцæ кизгуттæ?
С. Аст.
Гъ. Кизгуттæ аст кутемæй иссæнцæ?
С. Кизгуттæ адтæнцæ авд. Еу кизгæ ма æрбацудæй æма аст
иссæнцæ.
Гъ. Æдеугур аст кизги. Биццеутæ ба цал æнцæ?
С. Авд.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: кизгуттæ æви биццеутæ?
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С. Кизгуттæ.
Гъ. Цал фулдæр æнцæ?
С. Еу кизгæ фулдæр.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй бабæй кизгуттæ æма
биццеутæ æмбæрцитæ исуонцæ?
С. Еу биццеумæ ма фæдздзорун гъæуй, цæмæй и кизгæн
дæр кафунмæ æнкъай уа.
Кæд сабийтæ «уæлдай» кизги райсунвæндæ искæнонцæ,
уæд син гъонбæлгæнæг балæдæрун кæнуй, сæхецæй син еске
кафтæй ку ратæронцæ, æнкъай дин нæййес, зæгъгæ, уæд
ин æхцæуæн уодзæй.
Гъонбæлгæнæг ма еу биццеуи силуэт æрæвæруй.
Гъ. Нур ба биццеутæ цал æнцæ?
С. Аст.
Гъ. Биццеутæ аст кутемæй иссæнцæ?
С. Адтæнцæ авд, еу биццеу ма æрбацудæй æма аст иссæнцæ.
Гъ. Æдеугур аст биццеуи. Нур ба си кæцитæ фулдæр æнцæ:
биццеутæ æви кизгуттæ?
С. Æмбæрцитæ: биццеутæ цал æнцæ, кизгуттæ дæр уал.
Гъ. Цал æнкъаййи кафдзæй нур? Кезугай сæ банимайайтæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Бавзарæн силуэттæ уотæ æрæвæрун, цума кафгæ кæнунцæ.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Нур ба цал биццеуи кафуй?
С. Аст.
Гъ. Кизгуттæ ба?
С. Етæ дæр аст.
Гъ. Æнкъæйттæ ба цал æнцæ?
С. Аст.
Гъ. Æнкъæйтти еу рæнгъæбæл æрæвæрæн.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Гъ. Кæми æй фиццаг æнкъай? Дугкаг? Æдеугурæй цал
æнкъаййи æнцæ?
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С. Аст.
Гъ. Кафгæ ка кодта, еци сабийти бæрцæ раййивта?
С. Нæгъ.
Гъ. Цæмæй сабийти æнкъæйттæй лæуун кæнæн, уой туххæй
гъæуама нæхуæдтæ дæр зонæн æнкъæйттæй æрлæуун.
Рабæрæг уæ кæнон, цума æнкъæйттæ æвзарун зонетæ.
Æзмæлгæ гъазт «Иссерæ æнкъай»
Сабийтæ райсунцæ карточкитæ. Алли карточкæбæл дæр
æстъæлфитæ (1-емæй 8-ей уæнгæ). Сабийтæ музыкæмæ
гæсгæ рацо-бацо кæнунцæ сæ уати, куддæр музыкæ
фæгъгъос уй, уотæ, алли сабий дæр æнкъай агоруй æхецæн,
æ карточкæмæ гæсгæ. Æ карточкæбæл цал æстъæлфи ес,
уал æстъæлфи ке карточкæбæл уа, уæхæни. Уой фæсте
сабийтæ сæ карточкитæ баййевунцæ æма бабæй нæуæгæй
рагъазунцæ.
Гъ. Æнкъай иссерун базудтайтæ, кафунмæ æнкъæйттæ
æвзарун дæр, фал иннæ хатмæ уи ку феронх уа, цал
æнкъаййи кафта, е. Куд бакæнæн?
Сабийтæ аци гъуддагбæл гъудитæ кæнунцæ уæдта стъолти уæлгъос æрбадунцæ.
С. гъазт «Банимайæ»
Алли сабиййи рази дæр карточкæ дууæ уадздзагей хæццæ
æма геометрион фигуритæ.
Гъ. Циуавæр фигуритæй бæрæг кæндзинан кизгутти?
С. Æртикъумæгтæй.
Гъ. Цæмæ?
С. Уомæн æма сæ пъолцитæ æртикъумæгти хузæн æнцæ.
Гъ. Биццеути ба циуавæр фигуритæй бæрæг кæндзинан?
С. Квадраттæй.
Сабийтæн сæ бон æй æндæр фигуритæй дæр пайда
кæнун, фал гъæуама, еугурдæр еухузæн фигуритæй бæрæг
кæнонцæ.
Гъ. Æрæвæретæ уæллаг уадздзагбæл, кизгуттæ кафти
агъонмæ цæйбæрцæ адтæнцæ, уал æртикъумæги.
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Сабийтæ æнхæст кæнунцæ сæ ихæслæвæрд.
Гъ. Нур ба бунгкаг уадздзагбæл æрæвæретæ, биццеутæ цал
адтæнцæ, уал квадрати.
Сабийтæ сæ ихæслæвæрд æнæхст кæнунцæ.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ кизгуттæ?
С. Авд.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ биццеутæ?
С. Авд.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: кизгуттæ æви биццеутæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Уæд æнкъæйттæ ба цал æнцæ?
С. Етæ дæр авд.
Гъ. Мæнæ ма еу кизгæ æрбацудæй.
Гъонбæлгæнæг æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл æрæвæруй 1
кизги силуэт, сабийтæ ба карточкити уæллаг уадздзæгтæбæл – еугай æртикъумæги.
Гъ. Цæйбæрцæ æнцæ нур кизгуттæ?
С. Аст.
Гъ. Куд нæмæ рауадæй аст кизги?
С. Адтæнцæ 7 кизги уæдта ма еу æрбацудæй æма иссæнцæ 8.
Гъ. Нур ба кæцитæ фулдæр æнцæ: кизгуттæ æви биццеутæ?
С. Кизгуттæ.
Гъ. Цал фулдæр æнцæ?
С. Еунæг фулдæр.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй кизгуттæ æма биццеутæ
æмбæрцитæ исуонцæ, уой туххæй?
С. Еу биццеу сæмæ бафтауæн.
Гъонбæлгæнæг архайуй æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл, сабийтæ ба карточки бунгкаг уадздзагбæл ма еу квадрат æрæвæрунмæ.
Гъ. Цал æнцæ нур биццеутæ?
С. Аст.
Гъ. Куд уæмæ рауадæй 8 биццеуи?
С. Адтæнцæ 7, еу ма сæмæ бафтудтан æма иссæнцæ 8 биццеуи.
246

Гъ. Банимайæн биццеути кезугай.
Гъонбæлгæнæг, кезугай амонуй биццеутæмæ, сабийтæ ба
сæ нимайунцæ.
С. Айæ æй фиццаг биццеу, айæ ба – дугкаг æма у.и. … аци
биццеу ба – æстæймаг.
Гъ. Еугурæй 8 биццеуи. Нур ба кизгутти банимайæн кезугай.
С. Фиццаг, дугкаг… æстæймаг.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: кизгуттæ æви биццеутæ?
С. Æмбæрцитæ: 8 кизги æма 8 биццеуи.
Гъ. Æма уæд кафгæ ба цал æнкъаййи кæндзæй? Кезугай сæ
банимайайтæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
С. 8 æнкъаййи.
Гъ. Нур уи некæмæй бал феронх уодзæй, цал æнкъаййи
кафта, е. Фал гъонбæлгæнæг сабийти айдагъ кафунбæл
нæ ахур кæнуй, фал ма гъуди кæнунбæл дæр. Еуæй-еу
ихæслæвæрдтæ сабийти бон нæ фæууй исæнхæст кæнун,
хъæбæр зин фæуунцæ. Сумах бон ба бауодзæй?
С. гъазт «Логикон гъудикæнунадæ»
Сабийтæ горцъебæл æрбадунцæ. Алкæмæ дæр си хузистити фæлуст.
Гъ. Хузиститæ кæрæдзей фæсте раст ку ниввæрæн, уæд
дессаги хабæрттæ радзордзæнцæ.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Зин æй гъонбæлгæнæг ун? Нæуæгæй ци базудтайтæ?
Ацибон уин ци анхос кодта аллихузон зин ихæслæвæрдтæ
æнхæст гæнгæй?
Кæмæн байанхос кодтайтæ? Уæ зæрдæмæ ци фæццудæй?
22-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Транспорт»
Темæ: «Рæстæги (афойни) лæдæруйнæдтæ – «æзинæ»,
«абони», «исон»
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Нисан: – Рæстæги (афони) рахасти туххæй зонундзийнæдтæ
парахат кæнун: сабийти базонгæ кæнун лæдæруйнæдтæ
«æзинæ», «ацибон» æма «исон»-и хæццæ. Фæлтарун
итигъдади ориентаци кæнунбæл. Ахур кæнун радон нимад астей уæнгæ. Ниффедар кæнун геометрион фигурити
туххæй зонундзийнæдтæ.
– Архайун æсгарунадон архайди фæлтарунадæбæл,
ахур кæнун фæд-фæде гъудити цудмæ гæсгæ гъудиконд
хатдзæгтæ кæнунбæл, æнгæсадæ исбæрæг кæнунбæл.
– Сабийти разæнгард кæнун, хестæрти хæццæ уогæй, алфанбулай дуйней туххæй аллихузон хабæрттæ базонунмæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: 3 машини (сурх, æрвхуз æма бор) кæми ес,
уæхæн хузæ: ; 4 хузгонди: сæумæ, бонæ, изæр, æхсæвæ.
Иуарунмæ: алли сабиййæн дæр карточкæ, кæцибæл
бæлвурд уа 1-мæй 8-ей уæнгæ зилдæгти бæрцæ.
Карточкæ (алли сабиййæн дæр) кæцибæл уа сабийти æма
асæй аллихузон ка уа, уæхæн хъæпбæлти хузтæ; сюжетон
хузтæ; геометрион фигурити хæрхæ.
Ахури цуд
Гъ. Суткæн æ кæци афони æрбацæуæн рæвдауæндонæмæ?
Æндæ ба кæд рауæн? Уарзетæ рæвдауæндонæ? Цæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Рагъазун уæ фæндуй?
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй æркæсонцæ сутки 4 афоней хузтæмæ: сæумæ, бон, изæр, æхсæвæ æма
сæ кæрæдзей фæсте (фæд-фæди) раст æрæвæронцæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Еу дзурдæй куд исхонæн ес сæумæ, бон, изæр æма
æхсæвæ?
С. Суткæ.
Гъ. Суткæ сутки æййевуй, уотемæй рæстæг размæ цæуй.
Суткитæ рæстæгæн æ ампъезтæ æнцæ. Нуртæккæ ци сутки
цæрæн, е куд хуннуй?
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С. Ацибон.
Гъ. Ци суткæ раевгъудæй, е ба куд хуннуй?
С. Æзинæ.
Гъ. Куд хуннуй, аци бони фæсте ци суткæ ралæудзæй, е ба?
С. Исон.
Гъ. Адæн арæх балций фæццæунцæ. Куд цæугæ æй балци?
Цæбæл? Сумах ба балци цæун уарзетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй æркæсонцæ машинтти схематикон хузтæмæ: сурх, æрвхуз æма бор
машинттæмæ. Сурх машинæ хедбæл цæуй, бор – хедмæ
нæма бахъæрттæй, æрвхуз ба – хедбæл бахизтæй.
Гъ. Рæстæг машини цуди хузæн æй. Машинæ дæр цæуй
æма рæстæг дæр цæуй. Машинттæ гъæуама хеди сæрти
рахезонцæ, фал хеди сæрти бонæ еунæг машинæ уадзунцæ.
Циуавæр машинæ цæуй нуртæгкæ хедбæл, гъома ацибон?
С. Сурх.
Гъ. Раст айтæ, ацибон хедбæл айдагъ сурх машинæ
цæудзæй. Ци хузæн машинæ нæма бахъæрттæй хедмæ?
С. Бор машинæ нæма бахъæрттæй хедмæ.
Гъ. Кæд уодзæй бор машинæ хедбæл?
С. Исон, ацибон машинæ нæбал бауадздзæнцæ, бонæ
айдагъдæр еунæг машинæ ке уадзунцæ, уомæ гæсгæ.
Гъ. Хеди сæрти кæци машинæ рахизтæй?
С. Æрвхуз машинæ.
Гъ. Кæд адтæй æрвхуз машинæ хедбæл?
С. Æзинæ.
Гъ. Раст загътайтæ! Машинттæ хедбæл кæрæдзей фæсте
кезугай куд цæунцæ, уотæ рæстæг дæр бонгай цæуй.
С. гъазт «Лæмбунæг уо»
Гъ. Нур ба æндзæвгæмæ байгъосетæ æма зæгъетæ, цаутæ
абони цæунцæ, æзинæ цудæнцæ æви исон цæудзæнцæ?
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О. Кригер
Уазал бон æй ’ма Маши
Унгмæ нæ хæссæн.
Ку исехæн уа кукла,
Уомæй ин тæрсæн.
Сабийтæ гъонбæлгæнæги хæццæ дзорунцæ, циуавæр
хъæпбæлтæ искæнун гъæуй уазал бони, цæмæй ма
фæссæйгæ уонцæ, уой туххæй.
Англисаг фольклорæй
Сосе-надбæл, цæветтон,
Дууæ чушкай фæууидтон:
Æнæ хъæппæл, æнæ ходтæ,
Сæ къæхтæбæл – къохæрходтæ.
М. Садовский
Сах ирд хор, зæрин хор,
Адгин фунæй бауо.
Фал исон, хорти – хор,
Æрæгæмæ ма уо!
Къибирти Амурхани тæлмацтæ
Гъ. Нур мах базудтан, ци æй «æзинæ», «ацибон», «исон»
æма нæ бон æй балци фæццæун. Машинттæбæл балци адтан, нур ба поезди рабадæн.
Æзмæлгæ с. гъазт «Поезд»
Гъазти испайда кæнунцæ дууæ хузи хурст карточкитæй.
Алли сабиййæн дæр радтунцæ карточкæ. Карточкитæбæл
ес зилдæгути хузтæ: еу, кенæ дууæ…. астей уæнгæ. Сабийтæ
дууæ хаййи – дууæ поезди фæуунцæ. Еугай зилдæгтæ ке
карточкитæбæл ес, етæ æнцæ фиццаг вагæнттæ. Сæ
фæсте, фæд-фæде, сæ номертæмæ (зилдæгтæмæ) гæсгæ
æрлæуунцæ иннæ сабийтæ (вагæнттæ).
Гъонбæлгæнæг (кондуктор) бæрæг кæнуй, вагæнттæ раст
лæуунцæ æви нæ, уой: сабийтæй алкедæр, æ карточки
зилдæгути бæрцæмæ гæсгæ, дзоруй æ номер. Вагæнттæ
– (сабийтæ) кæрæдзебæл æрхуæцунцæ. Поезд исцæттæ ’й.
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Поездтæ базмалдæнцæ: сабийтæ сæ къæхтæй фиццаг сабургай, уой фæсте ба – тагъддæр, тъуппитæ кæнунцæ.
Гъонбæлгæнæг дзоруй: поезд цæуй æмраст, рахесæрдæмæ
разелуй, цæуй æмраст, галеуæрдæмæ разелуй. Мæнæ
станцæ. Поездтæ сæ цуд фæссабурдæр кодтонцæ, гъома,
сабийтæ сæ къæхтæ æстæндæр хуайунцæ æма æрлæуунцæ.
Гъ. Иннæ поезди бæлццæнттæ (геометрион фигуритæ)
поездæй рахизтæнцæ. Сæ еуетæн идарддæр хуæдтæхæги
тæхгæ æй. Кæмæн си тæхгæ æй, уони ба нин нæуæг гъазт
байамондзæй.
С. /гъазт «Хæрхитæ»
Сабиийти рази – геометрион фигурити хæрхæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сабийтæмæ символ – минкъий
фигуритæ æма домуй, цæмæй аци символмæ гæсгæ,
сабийтæ, минкъий фигуритæ тæлимæ æрæмбурд кæнонцæ.
Сабийтæ еугур минкъий фигуритæ дæр тæлимæ æмбурд
кæнунцæ. Идарддæр гъонбæлгæнæг æвдесуй иннæ символ
– формæ (дæргъдумбул) æма домуй сабийтæй, цæмæй,
ци хæрхæ æрæмбурд кодтонцæ, уордæги сæ формæмæ
гæсгæ фигуритæ есонцæ æма си нæуæг хæрхæ искæнонцæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Дугкаг тæлий цæхæн фигуритæ ес?
С. Дугкаг тæлий минкъий дæргъдумбултæ ес.
Гъонбæлгæнæг дугкаг дæргъдумбули дууæ символи дæр
ниввæруй: асæ æма форми.
Гъ. Циуавæр минеуæгмæ гæсгæ нæма æмбурд кодтан
фигуритæ?
С. Сæ хуарæни хузæмæ гæсгæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй нæуæг карточкæ: кæрдæгхуз.
Гъ. Дугкаг тæлийæй равзаретæ гъæугæ фигуритæ æма нæуæг хæрхæ искæнетæ.
Сабийтæ исæнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд æма искæнунцæ
хатдзæг: кæрдæгхуз фигурити хæрхæ æрæмбурд кодтан,
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минкъий дæргъдумбултæ асæмæ гæсгæ æма 3 символи дæр
еу тæлий æрæвæрунцæ.
Гъ. Аци фигуритæ идарддæр балци тæхдзæнцæ хуæдтæхæги. Æма цæмæй хуæдтæхæги тæхуни рæстæг тагъддæр
цæуа, уой туххæй æмбæлуй рагъазун.
С. гъазт «Сюжеттон хузтæ»
Алли сабиймæ дæр 3 хузисти. Сабийтæ хузиститæ кæрæдзей фæсте раст æрæвæрунцæ æма сæмæ ци рауадæй, уой
дзорунцæ.
Зæгъæн: фиццаг ниссагътонцæ мугкаг, æвзарæ си исзадæй
уой фæсте ба – деденæг.
Кенæ ба: æзинæ исаразтонцæ цъеутæн хæдзарæ, ацибон æй
бæласæбæл ниффедар кодтонцæ, исон ба имæ сауцъеутæ
æртæхдзæнцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон мах гъазтан. Ци ма кустан абони? Цæбæл балци кодтан? Кæмæн банхус кодтан? Ци кустан æзинæ? Исон
ци косунмæ гъавæн?
23-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг»
Темæ: «Лæдæруйнæдтæ «уæззау» æма «рæуæг»
Нисан: – Сабийти базонгæ кæнун лæдæруйнæдтæ
«уæззау» æма «рæуæг»-и хæццæ. Фæлтарун уæзæмæ
гæсгæ рабарст æма итигъдади ориентаци кæнун. Идарддæр
ахур кæнун астей уæнгæ нимад. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ, сæ хецæн
бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ сæ зонун бæлвурд кæнун, уæдта
сæ еци бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символон-карточкити фæрци фæкъкъуæрттæ кæнун. Ниффедар кæнун анзи
афонæ – уалдзæги туххæй зонундзийнæдтæ.Идарддæр
зонгæ кæнун сериаций хæццæ: логикон гъудикæнуйнади
фæрци базонун цаути фæд-фæдей (кезуй) цуд. Лæдæрун
рæстæги (афони) цуд: раздæр, фæстæдæр, райдайæн, уой
фæсте (уæдта).
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− Ирæзун кæнун гъудикæнуни операцитæ: предметти минеугути рабаруни бундорбæл хатдзæгтæ кæнун;
хумæтæги сериацитæ аразун.
− Æрдзæ ахур кæнунмæ æмхиц ун, алфанбулай дуйне
системи медæгæ уинун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: бæласæ аразуни архайд æвдесæг 4 хузисти; 2
къибилай; къурусгæ, 4 тæлий.
Иуарунмæ: геометрион фигуритæ, алли сабийæн дæр
карточкæ, кæцибæл уа 1, кенæ 2 ... 8-ей уæнгæ æстъæлфитæ.
Ахури цуд
Гъ. Бацеу-бацеутæ уарзетæ? Мадта базонайтæ:
Мет тайуй, ех сайуй,
Фæддаргъдæр æй бон.
Кæд фæууй е?
С. Уалдзæги.
Гъ. Раст загътайтæ. Уалдзæг алкæмæн дæр игъæлдзæгдзийнади афонæ æй. Цитæ фæццæуй уалдзæги?
С. Уалдзæги æрдзæ райгъал уй: бæлæстæбæл фиццаг
сифтæ фæззиннуй, кæрдæг фæцъцъæх уй æма ралæууй
аразун æма садзуни афонæ.
Гъ. Алцидæр гъæуама афонæбæл бакæнонцæ. Сувæллæнттæ рæвдауæндони исфæндæ кодтонцæ бæлæстæ ниссадзун, фал, куд рабæрæг æй, уотемæй еугурæй нæ зонунцæ
бæлæстæ садзун. Фенхус син кæндзинайтæ?
С. Гъо.
Гъ. Æма бæлæстæ аразун зонетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нур ба æркæсæн мæнæ аци хузтæмæ, раст сæ ку æрæвæрæн, уæд базондзинан, бæлæстæ раст куд садзун гъæуй,
уой.
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С⁄гъазт «Фæд-фæде райвæрæ»
Гъонбæлгæнæг зæгъуй сабийтæн, цæмæй æркæсонцæ 4
хузистемæ, бæласæ аразуни архайд æвдесæг хузтæ кæми
ес, уæхæнттæмæ.
1 Сабийтæ баласæн къахунцæ уæрмæгонд;
2 Сабийтæ къагъди æвæрунцæ бæласæ;
3 Сабийтæ къагъди æвæрд бæласæбæл сикъит калунцæ.
4 Сабийтæ нæуæг арæзт бæласæбæл дон æвгæнунцæ.
Куд ранимадтан хузиститæ (фæд-фæде), сабийтæ сæ
уотæ æрæвæрунцæ, æрмæст сæмæ гъос дарун гъæуй,
цæмæй сæ галеуæрдæгæй рахесæрдæмæ æрæвæронцæ.
Гъ. Нур зонæн бæлæстæ садзун æма нæ бон æй сувæллæнттæн бæлæстæ садзунмæ фенхус кæнун. Цæмæй бæлæстæ
ирæзун райдайонцæ, уой туххæй ба сæбæл кæнун гъæуй
дон. Æркæсайтæ хузæмæ, бæласæбæл дон ка æвгæнуй?
С. Биццеу, уомæн æма дони къибила уæззау æй кизгæн.
Гъ. Кизги дæр фæндуй бæласæбæл дон никкæнун фал æ
бон нæй дони къибила исесун, куд ин фенхус кæнæн?
Сабийти дзуæппитæ: минкъий къибила имæ радтун гъæуй,
къибилай дон æрдæгмæ никкæнун æма у.и.
Гъ. Къибилатæ уæззау æнцæ æви рæуæг?
С. Рæуæг, уой туххæй æма ревæд æнцæ.
С⁄Гъ «Рабарæ»
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй æркæсонцæ дууæ
къибилаемæ: сурх æма æрвхузмæ.
Гъ. Къибилатæ асæй æмхузæн æнцæ æви фæйнæхузти?
С. Æмхузæн.
Гъ. Цæмæй хецæн кæнунцæ?
С. Хузæй: еу сурх æй, иннæ ба – æрвхуз.
Гъ. Къибилатæ уæззау æнцæ æви рæуæг?
С. Рæуæг, уой туххæй æма си неци ес.
Гъ. Кæци си уæззаудæр æй? Рабарайтæ сæ.
Сабийтæ, кезугай, дууæ къибилай фæйнæ къохемæ райсгæй,
бæрæг кæнунцæ, кæци си уæззаудæр æй, уой.
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С. Къибилатæ уæзæй æмхузæн æнцæ.
Гъ. Еу къибилай дон æрдæгмæ никкæнайтæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ: нур ба цума къибилатæй кæци
уæззаудæр æй, уæдта кæци рæуæгдæр?
С. Ревæд рæуæгдæр æй, уомæн æма си неци ес, дони хæццæ
къибила ба уæззаудæр æй.
Гъ. Исбæлвурд сæ кæнайтæ.
Сабийтæ сæ къохтæмæ райсунцæ къибилатæ æма
исбæлвурд кæнунцæ: сæ еу уæззау ке æй, иннæ ба − рæуæг.
Хатдзæг: дони хæццæ къибила уæззаудæр æй ревæд
къибилайæй.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй бабæй къибилатæ сæ уæзæмæ гæсгæ æмхузæн исонцæ?
С. Кенæ дон ракæлун гъæуй, кенæ ба ревæд къибилай дон
никкæнун гъæуй.
Гъ. Ревæд къибилай дон никкæнетæ.
Сабийтæ ихæслæвæрд æнхæст кæнунцæ. Сабийтæ гъæуама сæхуæдтæ балæдæронцæ, алли къибилай дæр æмхузæн
ке гъæуй дон никкæнун, цæмæй æмуæзæ уонцæ, уой туххæй.
Сабийтæ аци хатдзæгмæ æрцудæнцæ, ревæд къибилай дон
æвгæнгæй, дууæ къибилай фæйнæ къохемæ райсгæй сæ рабарсти фæрци.
Гъ. Къибилати дон æмбæрцитæ æвгæд ес, уæзæй дæр
æмхузæн æнцæ. Сурх къибила кизги æй, æрвхуз ба –
биццеуи. Фал биццеу кизгæй хъæурæгиндæр æй æма
имæ уæззаудæр къибила радтун гъæуй. Кутемæй ин
фæууæззаудæр кæнæн æ къибила?
С. Дон ма ин си никкæнæн.
Гъ. Никкæнетæ си.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд æма искæнунцæ
хатдзæг: дон фулдæр ци къибилай ес, е уæззаудæр æй, дон
минкъийдæр кæми ес, уомæй.
Гъ. Мах базудтан, куд æвзаргæ æй рæуæгдæр æма
уæззаудæр къибила, цæттæ ан бæлæстæ садзунмæ. Уой
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туххæй гъæуама фенкъæйттæ уæн, уотемæй бæлæстæ садзун æнцондæр æй.
Æзмæлгæ гъазт «Иссерæ æнкъай»
Сабийтæ райсунцæ карточкитæ. Алли карточкæбæл дæр
(еу, кенæ дууæ…8 уæнгæ) æстъæлфитæ. Алли сабий дæр
агоруй æхецæн æнкъай, æ карточкæбæл цал æстъæлфи ес,
уæхæн карточкæ кæмæ уа, уæхæн.
Æзм. с ⁄ гъазт «Мах бæлæстæ садзæн»
Гъ. Нæ цæститæбæл рауайун кæнæн, бæлæстæ куд садздзинан, уой.
Сабийтæ цума æцæгæйдæр бæлæстæ аразунцæ, уотæ
сæхе дарунцæ, куд хæссунцæ ка – рæуæг, ка ба – уæззау
къибилатæ.
Гъ. Хъæбæр хуарз. Уалдзæги ма ци ниссадзун æнгъезуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдсеуй горцъебæл æвæрд хузгин геометрион фигуритæ. Фигуритæн сæ конд дæр, æма
сæ асæ дæр аллихузæнттæ æнцæ.
С. ⁄ гъазт «Хæрхæ»
Гъ. Атæ æнцæ деденгути муггæгтæ. Ку сæ ниййаразæн, уæд
æрзайдзæй аллихузон деденгутæ. Муггæгтæ хæлæмулæ
æнцæ, татхати ба æмхузæн деденгутæ ниййаразун гъæуй.
Æмбурд кæнæн æмхузæн муггæгти хæрхæ деденгутæн.
Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй æркæсонцæ
2 карточкей символтæмæ: сурх (хуарæни хузæ) æма
æртикъумæг (форми), уой фæсте сæ фæйнæ тæлий хурфи
ниввæруй.
Гъ. Аци символтæмæ гæсгæ æрæвæретæ тæлити хурфи
геометрион фигуритæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Идарддæр гъонбæлгæнæг дууæ символи дæр æртигкаг
тæлий æрæвæруй æма сабийтæн зæгъуй, цæмæй си гъæугæ
хæрхæ æрæмбурд кæнонцæ. Сабийтæ æнхæст кæнунцæ
ихæслæвæрд: æмбурд кæнунцæ сурх æртикъумæгтæ.
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Гъ. Цæмæй хецæн кæнунцæ аци æртикъумæгтæ?
С. Асæй: еуетæ устуртæ æнцæ, иннетæ ба − минкъийтæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй еумæ карточкæ −
символ (асæ) æма зæгъуй, цæмæй аци символтæмæ гæсгæ
нæуæг кæрæ æрæмбурд кæнонцæ: хузæ (сурх), формæ
(æртикъумæг), асæ (устур). Сабийтæ æнхæст кæнунцæ
ихæслæврд æма искæнунцæ хатдзæг: аци кæри æмбурдгонд
æнцæ айдагъ устур сурх æртикъумæгтæ.
Гъ. Нæ татхай æрзайдзæй устур сурх æртикъумон деденгутæ.
Кæд сабийтæ æнцонæй исæнхæст кодтонцæ ихæслæвæрд,
уæд ма æндæр кæрæ дæр æрæмбурд кæнæнтæ, æндæр
символтæмæ гæсгæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Ци базудтан ацибон?
С. Ацибон базудтан бæлæстæ æма деденгутæ аразун.
Гъ. Деденгутæ æма бæлæстæ цæмæн фæййаразунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Зайæгойтæ ниййаразуни фæсте æнæмæнгæ ци гæнгæ
фæууй?
С. Зайæгойтæбæл дон никкæнун фæгъгъæуй.
Гъ. Дууæ къибилаеми дон æвгæд ку уа, уæд кутемæй базонæн ес, кæцими си фулдæр дон ес, кæцими ба минкъийдæр?
Сабийти дзуæппитæ.
24-ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг»
Темæ: «Фарасти уæнгæ нимад. Нимæдзæ 9»
Нисан: – Базонгæ ун нимæдзæ 9 æма æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити бæрцитæ
исæмхузон кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Ахур кæнун
9-ей уæнгæ нимайун æма, предметти къуар нимайгæй
фæстаг нимæдзон син сæ бæрцæ ке амонуй, уой. Ахур
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кæнун радон нимад 9-ей уæнгæ. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ; итигъдади
ориентаци кæнуни фæлтард ниффедар кæнун. Ниффедар
кæнун анзи афонæ – уалдзæги туххæй зонундзийнæдтæ.
Геометрион фигуритæй хумæтæги конструкцитæ аразуни
арæхсдзийнæдтæ хъулайдæр кæнун.
– Ирæзун кæнун предметти минеугути рабаруни бундорбæл хатдзæгтæ кæнун; сæ конструктивон
арæхстдзийнæдтæ син ирæзун кæнун.
– Гъонбæл сæ кæнун, æрдзæ куд уарзонцæ æма алфанбулай дуйней рæсугъддзийнадæ куд фепбайонцæ. Архайун
хебæрагон кусти фæлтарунадæбæл.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: 9 æхсæрсæттæгей силуэттæ, 9 хузæгонд гуркъой, 2 зилдæги, 3 устур тæлий, дорти 1 минкъий хурдзин,
1 хурдзин æхсæрти хæццæ.
Иуарунмæ: алли сабийæн дæр геометрион фигуритæ.
Ахури цуд
Гъ. Ацибон æз гъæунги дзæбæх игъæлдзæгæй цудтæн.
Цума цæмæ гæсгæ?
Сабийти аллихузон дзуæппитæ æрхæстæг кæнун гъæуй
мæнæ ауæхæнмæ: уалдзæг ралæудтæй, æрдзæ игъал кæнуй,
бони рахаст дæр дзæбæх гъар æй.
Гъ. Раст загътайтæ. Бони рахаст хуарз æй. Нур хонхмæ
фæццо, æвæдзи си нуртæккæ хъæбæр рæсугъд æй? Сумах
ба хонхи ескæд адтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хуæнхти фæхстæбæл арæх фæууй гъæдтæ. Етæ дæр
хъæбæр рæсугъд æнцæ. Фæндуй уæ хонхи – гъæди фестун?
С. Гъо.
Гъ. Æма уæд æрлæууæн тумбулзилдæй, кæрæдзей къохтæбæл æрхуæцæн æма нæ цæститæ ницъцъундæ кæнæн. Уæ
цæститæбæл рауайун кæнтæ, цума æцæгæй дæр хонхи
гъæди фестадан.
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Сабийтæ гъонбæлгæнæги хæццæ тумбулзилдæй ралæуунцæ.
Гъ. Лæдæретæ, ами уæлдæф ци дессаг æй! Уæ цæститæ
байгон кæнтæ. Уинетæ, уалдзæг Иристони куд рæсугъд æй.
Хор нæ гъар кæнуй, æрдзæ райгъал уй æма фæззиннунцæ
...
С. Деденгутæ, кæрдæг, бæлæстæбæл сифтæ, биндзитæ,
гъар бæстæй æрбатæхунцæ мæргътæ.
Гъ. Мæнæ нæ размæ цæмæдес æхсæрсæттæгтæ æрбацудæй.
Фæндуй сæ сумах хæццæ рагъазун.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй горцъебæл æхсæрсæтгути
силуэттæ.
Гъ. Хъæбæр сæ нæ евдæлуй. Сæхуæдтæ цал æнцæ, уой банимайун сæ бон нæй æма уомæ гæсгæ сæ гуркъотæ æнæ
иурст æнцæ. Фенхус син кæнæн.
С. Гъо.
С. ⁄ гъазт «Банимайæ»
Гъонбæлгæнæг æвдесæн фæйнæгбæл æхсæрсæтгути
силуэттæ æрæвæруй.
Гъ. Æз æхсæрсæтгути еу рæнгъæбæл æривардтон.
Банимайайтæ сæ, цæйбæрцæ æнцæ?
С. Аст.
Гъ. Æрбадайтæ стъолти уæлгъос.
Сабийтæ стъолти уæлгъос æрбадунцæ. Сæ рази зилдæгтæ
æма æртикъумæгтæ уæдта еу карточкæ дууæ уадздзагей
хæццæ.
Гъ. Æхсæрсæтгути зилдæгтæй ниббæрæг кæнтæ æма
уæллаг уадздзагбæл æрæвæретæ, æхсæрсæтгутæ цал æнцæ,
уал зилдæги.
Сабийтæ зилдæгтæ райвæрунцæ æма сæ банимайунцæ.
Гъ. Ду цал зилдæги ниввардтай? Ду ба? Алкæмæ дæр уи
8-гай зилдæгтæ ес. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй сæ еугуремæ
дæр гуркъотæ æмбæрцæ уа?
С. Алкæмæн дæр еу гуркъо радтун гъæуй.
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Гъ. Ниббæрæг кæнтæ гуркъотæ æртикъумæгтæй æма сæ
ниввæретæ бунгкаг уадздзагбæл.
Сабийтæй еу æвдесæн фæйнæгбæл архайуй, иннетæ ба –
карточкитæбæл.
Гъ. Цал гуркъой ниввардтайтæ?
С. Аст.
Гъ. Исбæлвурд кæнæн, кæцитæ фулдæр æнцæ: гуркъотæ
æви æхсæрсæтгутæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Еу æхсæрсæттæг ма нæмæ æрбалигъдæй.
Гъонбæлгæнæг æвдесæн фæйнæгбæл æрæвæруй еу
æхсæрсæттæги силуэт, сабийтæ ба уæллаг уадздзагбæл –
еугай зилдæгтæ.)
Гъ. Цал иссæнцæ нур æхсæрсæтгутæ?
С. Фараст.
Гъ. Куд нæмæ рауадæй фараст?
С. Адтæнцæ 8, еу æхсæрсæттæг ма нæмæ æрбауадæй æма
иссæнцæ 9.
Гъ. Нур ба си кæцитæ фулдæр æнцæ: æхсæрсæтгутæ æви
гуркъотæ?
С. Æхсæрсæтгутæ.
Гъ. Цал фулдæр æнцæ?
С. Еу фулдæр.
Гъ. Ци бакæнун гъæуй, цæмæй æмбæрцитæ исуонцæ
æхсæрсæтгутæ æма гуркъотæ?
С. Байрæгæмæгæнæг æхсæрсæттæгæн еу гуркъо радтун
гъæуй.
Сабийтæй еу æрмæгæвдесæн фæйнæгбæл архайуй, иннетæ
ба карточки бунгкаг уадздзагбæл еугай æртикъумæгтæ
æрæвæрунцæ (кæд сабийтæй еске зæгъа «уæлдай» гуркъо
рандæ кæнун гъæуй, зæгъгæ, уæд гъонбæлгæнæг балæдæрун
кæнуй, æхсæрсæттæг æстонгæй ке байзайдзæй, уой. Æма
е хуарз уодзæй.
Гъ. Цал иссæнцæ гуркъотæ?
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С. Фараст.
Гъ. Куд нæмæ рауадæй 9 гуркъой?
С. Адтæнцæ 8, еу гуркъо ма сæмæ бафтудтан æма нæмæ
рауадæй 9.
Гъ. Еугур æхсæрсæтгути дæр кезугай банимайæн.
Гъонбæлгæнæг амонуй æхсæрсæттæгмæ, сабийтæ ба ин æ
радон нимæдзæ дзорунцæ.
С. Айæ – фиццаг æхсæрсæттæг, айæ ба – дугкаг,….., айæ
ба – фарæстæймаг.
Гъ. Æдеугурæй 9 æхсæрсæттæги. Нур ба кезугай банимайæн
гуркъоти.
С. Фиццаг, дугкаг,…, фарæстæймаг.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: гуркъотæ æви æхсæрсæтгутæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ: 9 æхсæрсæттæги æма 9 гуркъой.
Гъ. Æхсæрсæтгутæн сæ еугуремæн дæр бахуæрун
кодтайтæ?
С. Гъо!
Гъ. Еугур æхсæрсæтгутæ дæр уин арфитæ кæнунцæ
æма уин æрцæттæ кодтонцæ «æнæнгъæлæги æхцæуæндзийнадæ»-сюрприз. Æрмæст сюрприз цæугæдонæн æ
иннæ билæбæл æй. Куд бахезæн дони сæрти?
Сабийти дзуæппитæ: дони сæрти хед исаразун, кенæ
комгъæдæбæл бацæун, кенæ донмæ дортæ фæккалун æма
уонæбæл бахезун æма у.и.
Гъ. Уæ цæститæбæл рауайун кæнтæ, дони сæрти куд хезетæ, уой.
Æзм.\ гъазт «Иссерæ сюрприз»
Горцъебæл зилдæгтæ æма дæргъдумбултæ æвæрд.
Гъ. Атæ дортæ æнцæ. Дортæбæл цæугæй бахезун гъæуй
цæугæдони сæрти, уой фæсте ба 9 ампъези ракæнун гъæуй
размæ, уæдта рахесæрдæмæ разелун æма 2 ампъези размæ
ракæнун, уæдта галеуæрдæмæ разелун æма 1 ампъез размæ
ракæнун.
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Сабийтæ цума æцæгæй дæр дони сæрти хизтæнцæ,
уотемæй ихæслæвæрд исæнхæст кодтонцæ æма
иссердтонцæ сюрприз: 2 хурдзини.
Гъ. Аци хурдзинтæй еуеми ес æхсæртæ, иннеми ба – дортæ.
Хурдзинтæ нæ байгон кæнгæй, кутемæй базонæн ес: дортæ
æма æхсæртæ кæци хурдзинти æнцæ, уони?
Сабийтæ гъæуама балæдæронцæ, дорти хурдзин æхсæрти
хурдзинæй уæззаудæр ке æй, уой, æма сæ къохтæмæ
райсгæй, сæ уæзæмæ гæсгæ базононцæ æхсæрти хурдзин.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Аци хурдзин уин балæвар кодтонцæ
æхсæрсæтгутæ. Сумах дæр фæндуй æхсæрсæтгутæн ести
балæвар кæнун?
С. Гъо.
Гъ. Искæнæн геометрион фигуритæй хузтæ æма син сæ
æрдози ниууадзæн.
С.\ гъазт «Æрæмбурд кенæ хузæ»
Сабийтæ геометрион фигуритæй аразунцæ цæттæ
хузæмæ гæсгæ кенæ ба сæхе фæндонмæ гæсгæ хузтæ.
Гъ. Цал геометрион фигуремæй испайда кодтай ду? Циуавæр фигуритæ æнцæ? Ду ба?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нур нин афонæ æй фæстæмæ рæвдауæндонæмæ.
Сабийтæ сæ цæститæ ницъцъундæ кæнунцæ, уæдта сæ
байгон кæнунцæ.
Гъ. Мах фæстæмæ радвауæндони фестадан.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон ци дессæги балци адтан. Уæ зæрдæмæ
фæццудæй балци? Кæмæн банхус кодтайтæ æма ке хæццæ
балимæн айтæ? Нæуæгæй ци базудтайтæ?
25-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Уалдзæг»
Темæ: «Рацуд æрмæг фæлхатун»
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Нисан: – Ниффедар кæнунт анзи афонæ – уалдзæги туххæй
зонундзийнæдтæ. Идарддæр ахур кæнун 9-ей уæнгæ нимад, уæдта ин æ радон нимад ниффедар кæнун. Предметти къуæртти бæрцитæ – хæрхитæ нимайгæй зонун, нимади фæстаг нимæдзон предметтæн сæ бæрцæ ке амонуй,
уой; ахур кæнун урзæй нимайунбæл. Фæлтарун, предметти сæ уæзæ æма асæмæ гæсгæ бæрститæ, ахур сæ кæнун,
предметтæ сæ асæмæ гæсгæ, устурдæрæй райдайгæй
минкъийдæр уæнгæ æвæрунмæ. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ, зонун итигъдади ориентаци кæнун.
– Ирæзун кæнун хебæрагон гъосдард, абстрактон-логикон гъудикæнунадæ, исфæлдистадæмæ разæнгарддæр ун.
– Æрдзи уодæгас объекттæмæ цæмæдес ун æма сæмæ
æнгæс дарун, еци хузи сæ гъонбæл кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдсеунмæ: аргъæутти цæрæгойтæн хъæбæр гæгъæдитæй
силуэттæ (арс, берæгъ, робас, сæгъæ, тæрхъос, æхсæрсæттæг,
узун, мистæ), асæй фæйнæ хузти ка æй, уæхæн 9 цетени
(тæскъи) силуэттæ; гъазæнтæ –цæрæгойтæ, хурдзин æма
геометрион фигуритæ.
Иуарунмæ: сурх æма кæрдæгхуз карточкитæ, кæцитæбæл
уа 1, кенæ 2 ... 9-ей уæнгæ зилдæгтæ, нимайæн къæбæлти
фæлуст алли сабийæн дæр.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ дзоруй.
Гъ. Анзи афæнттæй кæций фулдæр уарзетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Нуртæгкæ циуавæр анзи афонæ æй?
С. Уалдзæг.
Гъ. Уалдзæг уæ зæрдæмæ цæуй? Цæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъ. Æрдзæ уалдзæги ке райгъал уй, уой зонæн. Цæрæгуодтæ
уалдзæги гъар æма рохс хори тунтæмæ фенгъæлмæ
кæсунцæ. Уалдзæг айдагъ гъар не ’рбахæссуй, фал ма берæ
хъиамæттæ æма косуйнæгтæ дæр. Адæймаг зæнхæ бахумæ
кæнуй, байтауй хуар, дзæхæрадони куститæ бакæнуй.
Гъæддаг сирдтæн дæр гъæди минкъий гъуддæгтæ нæййес.
Цума син циуавæр куститæ ес. зæгъайтæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Аргъæутти сирдтæ исфæндæ кодтонцæ гъæдæ бафснайун æма ма, зумæги фæсте хуаллæгтæй ци байзадæй
уони бафснайун. Ба син æнхус кæнæн?
С. Гъо.
Гъ. Цæмæй син хуаллæгтæ æнцондæр æмбурд кæнун уа,
уой туххæй син балæвар кæнæн тæскъитæ. Фал, æвæдзи,
алли цæрæгоййæн дæр æ асæмæ гæсгæ радтун гъæуй
тæскъæ.
Зæгъæн, мæнæ арс гъæуама цæхæн тæскъæ райса?
С. Тæккæ устурдæр.
Гъ. Цæмæ?
С. Уомæн æма сæ еугуремæй устурдæр æй.
Гъ. Мистæн ба цæхæн тæскъæ равзардзинан?
С. Тæккæ минкъийдæр, уомæн æма мистæ сæ еугуремæй
минкъийдæр æй.
Гъонбæлгæнæг зæгъуй сабийтæн, цæмæй горцъебæл
сирдти силуэттæ сæ асæмæ гæсгæ райвæронцæ æма си
алкæмæн дæр тæскъæ радтонцæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Æ асæмæ гæсгæ фиццаг ка æй, гъома сæ тæгкæ устурдæр?
С. Арс.
Гъ. Уæд æртигкаг бунати ба ка æй? Узун ба цалæймаг æй?
Мистæ ба цæййасæ æма цалæймаг æй?
Сабийтæ фарстатæн дзуапп дæдтунцæ.
Гъ. Æдеугур цæрæгойтæ цал æнцæ?
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С. Фараст.
Гъ. Тæскъитæ ба цал æнцæ?
С. Фараст.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: тæскъитæ æви цæрæгойтæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Цæрæгойтæй алкæмæ дæр уодзæй тæскъæ?
С. Гъо.
Гъ. Цæрæгойтæн хуаллæгтæ æмбурд кæнунмæ фенхус
кæнун уæ фæндуй?
С. Гъо.
Гъ. Цæмæй ни гъæди маке фæдздзæгъæл уа, уой туххæй
гъæуама зонæн, цал ан, уой. Кутемæй базонæн, цал ан, уой?
С. Еугурей дæр кезугай банимайун гъæуй (еу, дууæ, …æма
у. и.)
С. / гъазт «Гъæди»
Кæд сабийтæ 9-емæй фулдæр уонцæ, уæд син гъонбæлгæнæг
зæгъуй, цæмæй 2 къуари фæууонцæ: сурхити къуар (сæ
карточкитæбæл 1, кенæ 2... 9-ей уæнгæ сурх зилдæгтæ)
æма кæрдæгхузти къуар (сæ карточкитæбæл 1, кенæ 2...
9-ей уæнгæ кæрдæгхуз зилдæгтæ.) Алли сабий дæр райсуй
карточкæ, æ номер ба æй, æ карточкæбæл цал зилдæги ес,
е. Сабийтæ сæ карточкити зилдæгти нимæдзтæмæ гæсгæ
рæнгъæ ралæуунцæ. Идарддæр сабийтæ сæ уати ниххæлеу
унцæ, цума цæрæгойтæн хуаллаг æмбурд кæнунцæ, уотæ
архайунцæ.
Гъ. Уæ тæскъитæ федзаг кæнунцæ?
С. Гъо!
Гъ. Уæззаудæр уин кæнунцæ æви рæуæгдæр?
С. Уæззаудæр.
Гъ. Равдесайтæ, уæ тæскъитæ куд зин хæссæн æнцæ, уой.
Сабийтæ æвдесунцæ, цума уæззау тæскъитæ хæссунцæ.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, идзагæй ке тæскъæ уæззаудæр
уодзæй: арси æви мисти?
С. Арси.
265

Гъ. Цæмæ?
С. Арсæн æ тæскъæ устурдæр æй, фулдæр си бацæудзæй
æма уомæ гæсгæ уæззаудæр уодзæй.
Гъ. Уæ тæскъитæ байдзаг æнцæ, æрдози сæ ниууадзетæ.
Гъ. Нур ба исбæрæг кæнæн, неке ни фæдздзæгъæл æй, еугур дæр ами ан.
Сабийтæ бабæй сæ карточкити зилдæгти бæрцитæмæ
гæсгæ рæнгъæ ралæуунцæ æма искæнунцæ хатдзæг: неке
фæдздзæгъæл æй, еугурæй дæр ами ан.
Гъ. Хъæбæр хуарз банхус кодтайтæ цæрæгойтæн æма сæ
нур ба уæ хæццæ рагъазун фæндуй.
С. гъазт «Ци нæбæл ес»
Стъолæбæл 9 гъазæн цæрæгоййи. Сабийтæ сæ
банимайунцæ æма сæ цæститæ ницъцъундæ кæнунцæ. Еци
рæстæг гъонбæлгæнæг еу гъазæн раримæхсуй. Сабийтæ
сæ цæститæ байгон кæнунцæ.
Гъ. Цал æнцæ цæрæгойтæ?
С. Аст.
Гъ. Цæрæгойтæ фулдæр фæцæнцæ, æви – минкъийдæр?
С. Минкъийдæр.
Гъ. Цал цæрæгоййи минкъийдæр фæцæнцæ?
С. Еу цæрæгой.
Гъ. Циуавæр цæрæгой баримахста æхе?
С. Робас.
Гъазт ракæнунцæ 2 … 3 хатти.
С⁄Гъ. «Дессаги хурдзин»
Гъ. Цæрæгойти зæрдæмæ уæ хæццæ гъазун фæццудæй. Сумах игъæлдзæг, амалгун æма зундгин ке айтæ, уомæ гæсгæ
ба сæ гъæуй уе ’нхус.
Цæрæгойтæ иссердтонцæ дессаги хурдзин. Хурдзини ба
цидæртæ ес. Цæмæй сæ базонай, уой туххæй сæ армæй
сгарун гъæуй. Кæд арми сгарстæй предмет базонай, уæд
æй исесæ, ку нæ, уæдта æй æ бунати (хурдзини) фæстæмæ
ниввæрæ. Гъæйдæ, банхус кæнæн цæрæгойтæн, базонæн,
цитæ ес хурдзини, уони.
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С. Гъо.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд, урзæй сгаргæй,
базонунцæ геометрион фигуритæ æма сæ хурдзинæй
исесунцæ. Аци гъазти гъæуама алли сабий дæр архайа.
Гъ. Хуарз гъазтайтæ еугур дæр! Цæрæгойтæ уин лæвар
кæнунцæ дессаги хурдзин æма геометрион фигуритæ. Сумах дæр фæндуй цæрæгойтæн ести балæвар кæнун.
С. Гъо!
Гъ. Гъæйдæ, нимайæн къæбæлтæбæл син хæдзæрттæ
исара-зæн. Арсæн æ хæдзарæ гъæуама цæхæн уа?
С. Устур.
Гъ. Мистæн ба?
С. Минкъий.
Гъ. Алке дæр уи бæлвурд цæрæгоййæн исаразæд еу хæдзарæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Кæмæ рауадæй тæгкæ устурдæр хæдзарæ? Еугуремæй
минкъийдæр ба? Ду ба кæмæн аразтай хæдзарæ?
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон махæн фæззиндтæй берæ нæуæг æмбæлттæ
– аллихузон цæрæгойтæ. Уæ зæрдæмæ фæццудæнцæ
нæ нæуæг æмбæлттæ? Цæмæй син баанхос кодтайтæ?
Етæ ба уин хуарзæй ци искодтонцæ? Фæндуй ма уæ сæ
хæццæ нæуæгæй фембæлун? Уони фæрци ци базудтайтæ
нæуæгæй?
26-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Æрдзæ»
Темæ: «1-æй 10-и уæнгæ нимад. Нимæдзæ10»
Нисан: – Базонгæ ун, нимæдзæ 10 æма æ арæзт дууæ хæрхей
рабарсти бундорбæл ке æй, уой хæццæ. Хæрхити бæрцитæ
исæмхузон кæнун, сæ еуемæ си 1 бафтаугæй. Ахур кæнун
дæсей уæнгæ нимайун; предметти къуар нимайгæй, фæстаг
нимæдзон еугур предметтæмæ дæр хауй. Балæдæрун син
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кæнун, предметти бæрцæ уæлдай ке нæ кæнуй се ’вæрд
æма сæ ци æрдæмæ нимайай, уомæй. Ахур кæнун радон
нимад 10-ей уæнгæ. Идарддæр ахур кæнун рæстæг (афонæ)
æма итигъдади ориентаци кæнунбæл, зонун предметтæ сæ
асæмæ гæсгæ рабарун, хæйттæй æгас (æнæгъæнæ) исаразун. Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ «хæрхæ» æма геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ. Идарддæр ахур
кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ.
Идарддæр ахур кæнун геометрион фигурити хецæн
бæрæггæнæнтæ бæлвурд кæнунбæл æма сæ еци
бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, символ-карточкити фæрци
фæкъкъуæрттæ кæнун.
– Ирæзун кæнун хебæрагон æсгарсти зундгонд амæлттæ
бæлвурд кæнун æма нæугутæ еруни арæхстдзийнæдтæ.
– Ихæслæвæрдтæ æнхæст кæнгæй, сабийтæмæ æвзурун
кæнун цийни æнкъарæнтæ, сæ исæнхæст кæнунбæл ба дзуапп куд дæдтонцæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: дуйней модель, хæпсити 10 силуэтти, 10
устур сифи, 4 тæлий, геометрион фигуритæ.
Иуарунмæ: уодæгас æма æдзæрæг æрдзи уæдта къохæйконд
дуйней хузистити хæрхæ; геометрион фигуритæ,
карточкитæ; карточкитæбæл уа 1 кенæ 2... 10-ей уæнгæ
æстъæлфитæ; алли сабийæн дæр 10-гай æртикъумæги.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг æма сабийтæ салам радтунцæ кæрæдземæн.
Гъ. Сабийтæ, ракæсайтæ, нæ алливарс куд рæсугъд æй:
рæсугъд дзаумæуттæ, рæсугъд хæдзæрттæ, бæлæстæ,
деденгутæ. Идардæй зиннунцæ хуæнхтæ, гъæдтæ æма у.и.
Етæ еугурæй дæр уæ зæрдæмæ цæунцæ? Тæгкæ фулдæр ба
уæ зæрдæмæ ци цæуй?
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъонбæлгæнæг сабийтæн зæгъуй, цæмæй лæмбунæг
æркæсонцæ дуйней модельмæ æма хузтæмæ, кæцити ес
уодæгас æма æнæуод æрдзæ, уæдта къохæй конд дуйней
хузтæ.
Гъ. Аци берæ хузтæ раст ку æрæвæрæн дуйней модельбæл,
уæд нин берæ сосæгдзийнадтæ радзордзæнцæ, зæнхæ нæ
еумæйаг хæдзарæ ке æй, уой туххæй.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд: дуйней модельбæл хузтæ æвæрунцæ æма сæмæ цалдæр аллихузон хæрхи
рауадæй.
Гъ. Аци хæрхитæ куд хуннунцæ?
С. Уодæгас, æнæуод æма къохæй конд дуйне.
Гъ. Æма еугур уодæгæстæн æнæ цæмæй нæййес цæрæн?
С. Æнæ уæлдæфæй, æнæ хорæй, æнæ донæй.
Гъ. Дони ба еске цæруй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Сорбæл ба, гъома, зæнхæбæл, ка цæруй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Ацибон нæмæ æрбацудæй æнахур иуазгутæ. Ка
æнцæ? Базонайтæ сæ. Цæрунцæ дони дæр æма сорбæл
дæр, хуæрунцæ саскъитæ æма биндзитæ. Ес син 4 къахи.
Кæрдæгхуз æнцæ. Ка æнцæ?
С. Хæпситæ.
Гъ. Мæнæ цæхæн æнцæ − кæрдæгхуз хæпситæ.
Гъонбæлгæнæг амонæн фæйнæгбæл æрæвæруй хæпсити
силуэттæ.
С. Гъ. «Хæпситæ»
Гъ. Уалдзæг ралæудтæй, хæпситæ сæ зуймон фунæййæй
райгъал æнцæ. Æз сæ еу рæнгъæбæл æрæвардтон.
Банимайайтæ сæ, цæйбæрцæ æнцæ?
С. Фараст (æдеугур фараст).
Гъ. Алли хæпсæ дæр уарзуй сифæбæл бадун æма æхе
хормæ тавун. Сифтæ цихузæн æнцæ?
С. Устур, тумбул æма кæрдæгхуз.
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Гъонбæлгæнæг сæмæ æвдсеуй цъимарай деденæги сифтæ.
Гъ. Цал сифи ес цъимарай деденæгбæл?
Сабийтæ нимайунцæ сифтæ.
С. Æдеугур фараст.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: хæпситæ æви сифтæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Мадта алли хæпсæн дæр æ бон уодзæй сифæбæл бадгæй æхе хормæ тавун?
С. Гъо.
Гъ. Æма сæмæ уæд фæккæсетæ: алли хæпси дæр сифæбæл
исбадун кæнтæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд амонæн
фæйнæгбæл уæдта æрбадунцæ стъолти уæлгъос. Сæ
рази – зилдæгтæ – цъимарай деденæги сифтæ, уæдта
квадраттæ – хæпситæ; алли сабиймæ дæр еу карточкæ.
Гъ. Хæпситæ ниббæрæг кæнæн квадраттæй, цъимарай
деденæги сифтæ ба – зилдæгтæй. Алкедæр уи æ рази
ниввæрæд 9 сифи.
Сабийтæ фарæстгай зилдæгтæ сæ рази æрæвæрунцæ.
Гъ. Цал æнцæ сифтæ?
С. Фараст.
Гъ. Алли сифæбæл дæр исбадун кæнетæ хæпсæ, цæмæй
æхе хормæ тава.
Сабийтæ алли зилдæгбæл дæр квадрат æрæвæрунцæ.
Гъ. Цал æнцæ хæпситæ?
С. Фараст.
Гъ. Цал æнцæ сифтæ?
С. Фараст.
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: сифтæ æви хæпситæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Алли хæпсæмæ дæр ес сифæ?
С. Гъо.
Гъ. Гъæйдæ-гъа, мæнæ ма еу хæпсæ фæззиндтæй.
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Гъонбæлгæнæг амонæн фæйнæгбæл æрæвæруй еу хæпсæ,
сабийтæ ба квадраттæбæл ма еу бафтаунцæ.
Гъ. Аци хæпси дæр æрфæндæ адтæй æхе хормæ батавун.
Цал æнцæ нур хæпситæ?
С. Дæс (æдеугурæй дæс).
Гъ. Цал æнцæ сифтæ ба?
С. Фараст (æдеугурæй фараст).
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: сифтæ æви хæпситæ?
С. Хæпситæ.
Гъ. Цал фулдæр æнцæ хæпситæ?
С. Еу хæпсæ фулдæр.
Гъ. Ци бакиндæуа? Еци хæпсæн куд баанхос кæнæн?
С. Сифтæмæ дæр еу бафтауæн.
Гъонбæлгæнæг æвдесæн фæйнæгбæл æрæвæруй еу сифæ,
сабийтæ ба еци зилдæгбæл (сифæбæл) квадарат æрæвæрунцæ.
Гъ. Цал æнцæ нур хæпситæ?
С. Дæс (æдеугурæй дæс).
Гъ. Сифтæ ба цал æнцæ?
С. Дæс (æдеугурæй дæс).
Гъ. Кæцитæ фулдæр æнцæ: сифтæ æви хæпситæ?
С. Æмбæрцитæ æнцæ.
Гъ. Нур алли хæпси бон дæр уодзæй æхе хормæ тавун, цъимарай сифæбæл бадгæй?
С. Гъо.
Гъ. Нур ба хæпситæ кезугай банимайæн.
Æвдесæн фæйнæгбæл гъонбæлгæнæг сифтæбæл хæпситæ
æвæруй æма сабийти хæццæ дзоруй.
С. Фиццаг хæпсæ, дугкаг,…, дæсæймаг.
Гъонбæлгæнæг сифтæ кæрæдземæй райдарддæр кæнуй.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, сифтæ фулдæр фæцæнцæ æви минкъийдæр?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Исбæлæвурд сæ кæнайтæ.
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Сабийтæ галеуæрдæгæй рахесæрдæмæ сифтæ банимайунцæ.
С. Сифтæ 10 æнцæ, куд адтæнцæ, уотæ.
Гъ. Сифтæн сæ нимæдзæ раййивта?
С. Нæгъ.
Гъ. Нур ба сæ рахесæрдæгæй галеуæрдæмæ банимайайтæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Сифтæн сæ нимæдзæ раййивта?
С. Нæгъ. Уæддæр 10 æнцæ.
Гъ. Раст айтæ. Мах сифтæй есгæ дæр нæ ракодтан æма
сæмæ æфтаугæ дæр нæ бакодтан. Хæпситæн сæ бон æнцад
бадун нæй. Етæ уарзунцæ кæрæдзей хæццæ гъазун.
Гъонбæлгææнг æвдесæн фæйнæгæй райсуй хæпситæ æма сæ
горцъебæл æрæвæруй. Алли хæпси фарсмæ дæр æрæвæруй
карточкæ. Алли карточкæбæл дæр æстъæлфитæ (бæлвурд
нимæдзæ.) Æстъæлфити нимæдзæ æй хæпси номер.
Гъонбæлгæнæг сæ бæлвурд кæнуй сабийти хæццæ, æма
дзоруй.
Гъ. Мæнæ фиццаг хæпсæ, айæ дугкаг, …,а ба дæсæймаг.
Æдеугур цал æнцæ хæпситæ?
С. Дæс хæпси.
Гъ. Хæпситæ гæппитæ кæнун ку райдæдтонцæ, уæд сæ
нимæдзæ раййивта?
С. Нæгъ.
С./гъазт «Постхæссæг»
Гъ. Алли хæпсæмæ дæр е ’мбалæй æрбацудæй конверти
пъисмо æстъæлфити хæццæ.
Гъонбæлгæнæг æвдсеуй карточкитæ, кæцитæбæл ес: еу
кенæ дууæ, æртæ…, дæсей уæнгæ æстъæлфитæ. Ауæхæн
карточкитæ алли хæпси рази дæр ес.
Гъ. Хæпситæн се ’мбæлттæй пъисмотæ райсунмæ фенхус
кæнтæ.
Сабийтæ еугай конверттæ райсунцæ æстъæлфити хæццæ
æма сæ æрæвæрунцæ хæпситæй уал æстъæлфи ке карточ272

кæбæл ес, уой рази − пъисмо гъеууотемæй лæвæрд æрцудæй.
Гъ. Арфæ уин кæнун, сæ еугур дæр пъисмотæ райстонцæ.
Кæд сабийтæ 10-емæй фулдæр уонцæ, уæд хæпситæй
кæмæндæрти дугай пъисмотæ радтун æнгъеззæй.
Гъ. Хæпсити лимæнтæ ка æнцæ, уони уæ базонун фæндуй?
С. Гъо.
Гъ. Æма уæд базонетæ бацеу-бацеу.
Дони буни – æ цард,
Сорбæл ба – æ мард.
Е ка æй?
С. Кæсалгæ.
Гъ. Æма махмæ, Цæгат Иристони кæсалгæ кæми ес?
С. Цæугæдæнтти – Терк, Ирæф æма Æрæдони.
Гъонбæлгæнæг домуй, цæмæй сабийтæ кæсæлгитæн
искæнонцæ лæвæрттæ: кæсæлгити портреттæ æртикъумæгтæй.
Еу кæсæлгæ аразгæй, сабийтæ пайда кæнунцæ фæйнæ
дæсгай æртикъумæгемæй. Сабийтæ сæ кæсæлгитæ
горцъебæл æрæвæрунцæ. Гъонбæлгæнæг ба сæмæ радтуй
мæнæ ауæхæн фарстатæ:
– Кæсæлгитæ кæрæдземæй цæмæйти хецæн кæнунцæ?
– Кæмæ уи ес тæгкæ устурдæр (минкъийдæр) кæсалгæ?
– Ке кæсалгæ уи накæ кæнуй галеуæрдæмæ, рахесæрдæмæ ба?
Гъ. Кæсæлгити гурти конд фæууй аллихузон, геометрион
фигурити хузæн дæр фæуунцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдсеуй фигуритæ.
Гъ. Аци кæсалгæ квадрати хузæн æй, айæ ба?
(Сабийтæ æвдесунцæ геометрион фигуритæ.)
С. \гъазт «Хæрхæ»
Гъ. Мæнæ æризæр æй. Тагъд уодзæй…
С. Æхсæвæ.
Гъ. Кæсæлгитæй кæмæндæрти сæхемæ цæун афонæ æй.
Фæссæмæ кæсетæ æма син балæдæрун кæнетæ, кæмæн си
раздæр цæугæ – накæ кæнгæ ’й сæхемæ.
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Гъонбæлгæнæг горцъебæл æрæвæруй 3 тæлий æма си
алкæмидæр ниввæруй карточкæ-символ: фиццаг тæлий
символ-квадрат; дугкаги символ – æрвхуз, æртигкаги ба –
аси (минкъий) символ.
Гъ. Кæсæлгити (геометрион фигурити) символтæмæ гæсгæ
тæлити ниввæретæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъонбæлгæнæг ма еу тæли райсуй æма си 3 символей дæр
ниввæруй.
Гъ. Аци тæлимæ циуавæр кæсæлгитæ æмбурд кæнгæ ’й?
С. Аци тæлий гъæуама уа, минкъий – æрвхуз квадраттæ –
кæсæлгитæ.
Гъ. Тæлимæ гъæугæ фигуритæ (кæсæлгитæ) æрæмбурд
кæнтæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъонбæлгæнæг син сæ кустæн аргъ кæнуй.
Гъ. Аци кæсæлгитæ сæхемæ цæунцæ. Иннæ кæсæлгитæн
дæр æма хæпуситæн дæр тагъд сæхемæ цæун афонæ
уодзæй. Ке син баанхос кодтайтæ, уой туххæй уин арфæ
кæнун.
Ахури байдауæн
Гъ. Ацибон уæ зæрдæмæ ци фæццудæй?
Ци базудтайтæ нæуæгæй?
Циуавæр цæугæдæнттæ ес Цæгат Иристони?
Цал цæугæдони банимадтайтæ?
Циуавæр нæуæг нимæдзæ базудтайтæ?
Кутемæй рауайуй? Кæци нимæдзæ фулдæр æй: 9 æви
10? Цал фулдæр?
Сабийти дзуæппитæ.
27-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Хуарз æма фуд»
Темæ: «Нæфæткуй (отрицание) лæдæрунадæ»
Нисан: – Базонгæ ун нæфæткуй æма æ нисани хæццæ.
Идарддæр ахур кæнун хæрхитæ аразун символон-карточ274

кити фæрци, кæцити медæгæ нæфæткуй символтæ дæр ес.
Ниффедар кæнун радон нимад 10-ей уæнгæ. Идарддæр
ахур кæнун итигъдадæ æма рæстæги (афони) ориентаци
кæнунбæл. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ æма сæ асæй рабаруни арæхстдзийнæдтæ.
– Ирæзун кæнун рабарун æма анализ кæнуни
арæхстдзийнадæ, ахсгиагдæр минеугутæ ерун, зонун предметти минеугути рабарстмæ гæсгæ хатдзæг кæнун.
– Сабийти бацæттæ кæнун, уавæрмæ гæсгæ, унафæ
рахæссунмæ, сæ гъудитæ син зæгъун кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: аргъæутти зæрдæхæлар æма фудзæрдæ архайгути хузиститæ; нæфæткуй – карточкитæ.
Иуарунмæ: геометрион фигуритæ, карточкитæ – горцъетæ;
3…4 хузисти кæрæдзей фæсте фæд-фæде æвæрунмæ;
1 кенæ 2... 10-ей уæнгæ æстъæлфитæ кæбæл уа, уæхæн
карточкитæ.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ дзоруй.
Гъ. Нæ армитъæпæнтæ рагъар кæнæн – кæрæдзебæл сæ
рахафæн. Нур ба нæ кæрæдзей къохтæбæл æрхуæцæн
æма нæ къохти гъар кæрæдземæ радтæн. Гъеууомæй мах
фæгъардæр ан æма нæ бон æй алцидæр кæнун, алæмæти
дæснити хузæн. Нæ бон æй хуарз æма дессæгтæ кæнун
кенæ еске хæццæ балимæн ун. Фæндуй уæ?
С. Гъо.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй аллихузон аргъæутти архайгути
хузтæ (æнгъезуй дигорон адæмон аргъæуттæй кенæ нарти кадæнгитæй).
Гъ. Рагъуди кæнайтæ, аци аргъæутти архайгутæ цæмæй
хецæн кæнунцæ кæрæдземæй? Сæ хецæндзийнадæ цæй
медæгæ æй?
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Сабийти дзуæппитæ. Байархайун цæмæй сабийтæ зæгъонцæ: еуетæ зæрдæхæлар, инетæ ба фудзæрдæ æнцæ.
Гъ. Хæларзæрдæ персонажтæ æвдист ци карточкити ес,
уони рахецæн кæнтæ фудзæрдæ персонажти карточкитæй.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, кæци персонажтæ фулдæр æнцæ:
фудзæрдæ æви хæларзæрдитæ?
С. Хæларзæрдитæ.
Гъ. Сумах куд гъуди кæнетæ фудзæрдæ адæймаг ун хуарз
æй æви лæгъуз? Цæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Куд син баанхос кæнæн?
С. Уотæ бакæнун гъæуй æма цæмæй хæларзæрдæ исуонцæ.
Гъ. Махмæ иуазæгуати æрбацудæнцæ аргъæутти
архайгутæ. Фæндуй сæ, цæмæй син сумах банхос кæнайтæ
фудзæрдитæй хæларзæрдитæ искæнунмæ. Банхус син
кæндзинайтæ? Куд гъæуама исуонцæ хæларзæрдæ?
Сабийти аллихузон дзуæппитæ.
Гъ. Æвæдзи атæ нæ зонунцæ, аци дуйней хуарз ци æй æма
фуд, уой. Баагъаз син кæнæн, цæмæй сæ базононцæ.
С. Гъазт «Хуарз – фуд»
Гъонбæлгæнæг сабийтæй коруй, цæмæй хуарз æма фуд
миути варианттæй равзаронцæ гъæугæ вариант.
Гъ. Хилæ лæгъуз æй, лимæнæй цæрун – хуарз. Аразун хуарз æй, сæттун ба æй ….
С. Фуд миуæ.
Гъ. Кæун – лæгъуз æй, хуарз ба ци æй…
С. Ходун.
Гъ. Зæрдæхæлар ун ..., фал ... лæгъуз æй.
Æнгъезуй ма гъазт «хуарз – фуд»-æн цалдæр дæнци
æрхæссун.
Гъ. Нур мах зонæн: ци æй хуарз æма ци æй лæгъуз, уой,
уæдта ци æнгъезуй кæнун æма ци не ’нгъезуй.
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Гъæзтити дæр фæууй ауæхæн уагæвæрдтитæ: ци æнгъезуй
æма ци не ’нгъезуй.
С. / гъазт «Равзарæ фигуритæ»
Гъ. Уæ рази æнгъезуй аллихузон фигуритæ æмбурд кæнун,
фал кæцидæр фигуритæ æмбурд кæнун ба не ’нгъезуй.
Гъонбæлгæнæг зæгъуй сабийтæн, цæмæй геометрион фигурити гъорцъебæл калд, хæрхæй, æртикъумæгтæй уæлдай,
еугурей дæр æнгъезуй есун, æма сæмæ æвдесуй символ –
ханхæгонд æртикъумæг.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Уой фæсте гъонбæлгæнæг æвдесуй нисан – квадрат, дууæ
цæхгæрмæ ханхемæй ханхгонд.
Гъ. Аци нисан ци бæрæг кæнуй?
С. Квадраттæ æмбурд кæнун нæ гъæуй.
Гъ. Раст загътайтæ. Нур ба уæ рази æрæмбурд кæнетæ
гъæугæ геометрион фигуритæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд: квадраттæй
уæлдай иннæ фигуритæ æмбурд кæнунцæ. Гъонбæлгæнæг
сабийтæй кедæрти фæрсуй.
Гъ. Ду циуавæр фигуритæ æрæмбурд кодтай? Ду ба?
Циуавæр фигурæ æй тæгкæ устурдæр? Тæгкæ минкъийдæр
ба? Цæхæн фигуритæ фулдæр æнцæ: сурхитæ æви
æрвхузтæ? Цал фулдæр æнцæ?
Уой фæсте гъазт нæуæгæй ракæнун æнгъезуй, æрмæст
дууæ символей хæццæ. Зæгъæн: сурх хузæ цæхгæр ханхгонд
æма дæргъдумбул. Е бæрæг кæнуй уой, æма æнгъезуй еугур
дæргъдумбултæ æмбурд кæнун дæр, сурхитæй уæлдай.
Дидактикон гъазт «Логикон хузиститæ»
Сабийтæ горцъебæл æрбадунцæ. Алкæмæ дæр си ес хузистити фæлуст.
Гъ. Аци хузиститæ кæрæдзей фæсте раст ку райвæрайтæ,
уæд уин радзордзæнцæ цæмæдессаг цаутæ, кенæ ба аргъæу
дæр.
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Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд æма хузиститæмæ
гæсгæ цубур радзурдтæ аразунцæ.
Ами сабийти бон æй хузиститæмæ гæсгæ сæ зонгæ
аргъæуттæ (дигоронтæ дæр) радзорун сæ зонундзийнæдтæ
син фадуат ку дæдтонцæ, уæд.
Æзм. гъазт «Бон – æхсæвæ»
Гъонбæлгæнæг зæгъуй сабийтæн, цæмæй райсонцæ,
цалдæр æстъæлфи кæбæл ес, уæхæн карточкитæ æма
сæ цæститæбæл рауайун кæнонцæ, цума æстъæлфитæ –
фонартæ æнцæ.
Гъ. Алкедæр уи банимайæд, æ карточкæбæл цал æстъæлфи
ес, уой æма сæ багъуди кæнæд. Бонæй фонартæ хусгæ
фæккæнунцæ. Ку æрталингæ уй, уæдта райгъал унцæ.
Раздæр райгъал унцæ еугай æстъæлфити хæццæ фонартæ,
сæ фæсте – дугай æстъæлфити хæццæ, уони фæсте ба
æригъал унцæ еугурæй дæр, цуппæргай æстъæлфитæ
кæбæл ес, уонæй фæстæмæ. Фæстагмæ етæ дæр (4-гай
æстъæлфитæ кæбæл ес) æригъал унцæ.
Сабийтæ кезугай куд истгæ цæунцæ, уотæ сæ фонарти
хæццæ сæ къуари уати гъазунцæ.
Гъ. Æрсæумæ æй. Фонартæ, фæндзгай æстъæлфитæ кæбæл
ес, уонæй уæлдай еугурæй дæр ниххуссунцæ. Сæ еугурей
фæсте ба етæ дæр ниххуссунцæ.
Сабийтæ дзодздзæги æрбадунцæ æма сæхе фунæй æфсон
никкæнунцæ. Аци гъазт 2…3 хатити ракæнун æнгъезуй
æрмæст сабийтæ сæ карточкитæ баййевæнтæ.
Гъ. Хуарз гъазтайтæ æма аргъæутти архайгутæ сæ еугур дæр балимæн æнцæ, иссæнцæ зæрдæхæлар æма
игъæлдзæг. Æрмæст син фæстæмæ аргъæуттæмæ цæун
афонæ æй. Фал куд гъæуама рандæ уонцæ аргъаумæ, куд
гъуди кæнетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
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Гъ. Нигки ба ма алли аргъауи архайæгæн дæр æнгъезуй
балæвар кæнун горцъе – хуæдтæхæг.
Дидактикон гъазт «Алци дæр æ бунати»
Сабийтæ æрбадунцæ стъолти уæлгъос. Алкæмæ дæр
си карточкæ æма геометрион фигуритæ: зилдæгтæ,
æртикъумæгтæ, квадраттæ, дæргъдумбултæ æма
расткъумæгтæ – хузæй аллихузæнттæ.

Æрвхуз
Сурх
Гъ. Цæмæй нæ горцъе рæсугъд æма алæмæтон рауайа, уой
туххæй гъæуама геометрион фигуритæ горцъей кирæгти
раст ниввæрæн.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд. Ихæслæвæрд
фæззиндæр (сложный) кæнун æнгъезуй, сабийти
зонундзийнæдтæ фадуат ку дæдтонцæ, уæд.
Ахури байдауæн
Гъ. Уæ еугур дæр хуарз баархайдтайтæ æма дессаги
рæсугъд горцъе-хуæдтæхгутæ искодтайтæ. Аргъæутти архайгути бон æй нур фæстæмæ сæхемæ раздæхун æма уин,
уомæ гæсгæ, арфитæ кæнунцæ.
Сумах айтæ дессаги лимæн æма зæрдæхæлар сабийтæ.
28-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Царди æдасдзийнадæ æнхæст кæнун»
Темæ: «Зонгæ æрмæг фæлхатун»
Нисан: – Ниффедар кæнун лæдæруйнадæ нæфæткуй (не
’нгъезуй) æма æ нисан. Идарддæр ахур кæнун хæрхитæ
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аразун символон-карточкити фæрци (сæ хæццæ нæфæткуй символтæ дæр). Ниффедар кæнун радон нимад 10ей уæнгæ. Идарддæр ахур кæнун итигъдади ориентаци
кæнунбæл. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй
зонундзийнæдтæ æма сæ асæй рабаруни арæхстдзийнæдтæ.
– Ирæзун кæнун гъудити ранигъулунадæ – хуæздæр
унафæ иссерунмæ, зонун предметти минеугути рабарстмæ
гæсгæ хатдзæг кæнун.
–Ахур кæнун рæвдауæндони æдасдзийнади æгъдауи
уагæвæрдтитæ.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунцæ: нисантæ – цæуæг адæймаг æма цæуæг
адæймагбæл цæхгæр дууæ ханхи конд; сурх æма
кæрдæгхуз къарточкитæ, кæцитæбæл хæнхитæгонд æнцæ
геометрион фигуритæ, кенæ хуарæни хузæ; 1, кенæ 2...
10-ей уæнгæ æстъæлфитæ кæбæл уа, уæхæн карточкитæ.
Иуарунмæ: аллихузон хурст устур æма минкъий геометрион фигуритæ; нæдтæ æма хузгин гаражти хузтæ кæбæл ес, уæхæн карточкитæ.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сабийти фæрсуй.
Гъ. Гъæунги гъазун уарзетæ? Цæмæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Гъæунги гъазун хуарз æй, фал си тæссаг æй фидбилизтæ
æрцæунмæ. Циуавæртæ?
Сабийтæ сæ дзуæппити, машинттæ æма трамвайти
хæццæ баст фидбилизтæ куд зæгъонцæ, уобæл байархайун.
Гъонбæлгæнæг сабийти зæрди æрæфтауй, гъæунгти
цæугæй, æдасдзийнадæ уагæвæрдтитæ.
Гъ. Светофори æртæ хузи рохситæ ци бæрæг кæнунцæ?
С. Сурх – æрлæууæ, бор – дæхе æрцæттæ кæнæ, кæрдæгхуз
– цæугæ æй.
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Гъонбæлгæнæг æвдесуй нисантæ: цæуæг адæймаг уæдта
уæхæн цæуæг адæймагбæл дууæ цæхгæрмæ ханхи.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, аци дууæ нисанемæй светофори
сурх рохс кæци бæрæг кæнуй, уæдта – кæрдæгхуз рохс?
С. Цæуæг адæймаг бæрæг кæнуй светофори кæрдæгхуз
рохс, ханхæгонд кæбæл ес, еци адæймаг ба – сурх рохс
цæун нæ фæтгуй.
Гъ. Раст балæдæрдтайтæ аци нисантæ. Аци нисантæ
фæййинун æнгъезуй, светофортæ кæми нæййес, еци
гъæунгти. Еци нисантæ уин фенхус кæндзæнæнцæ нади
сæрти бахезунмæ, цæмæй æнцондæрæй æрбацæуайтæ
рæвдауæндонæмæ. Æма рæвдауæндони ба цитæ кæнун
æнгъезуй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Рагъазун уæ фæндуй?
Дидактикон гъазт «Зæгъæ æндæрхузи»
Гъонбæлгæнæг дзоруй дзурдтæ хаййаг «нæй»-и хæццæ,
сабийтæ ба еци дзурдтæмæ, сæ гъудимæ гæсгæ, гъæуама
дзурдтæ æвзаронцæ (синонимтæ).
Зæгъæн:
Бæрзонд нæй, фал – ниллæг;
Даргъ нæй, фал – цубур;
Хуарз нæй, фал – лæгъуз;
Устур нæй, фал – минкъий;
Адгин нæй, фал – тауæг æма у.и.
Гъ. Дзурдти хæццæ хуарз рагъазтайтæ, нисанти хæццæ ба
уæ фæндуй рагъазун?
С. Гъазт «Æрæмбурд кæнæ хæрхæ»
Сабийти рази горцъебæл минкъий æма устур геометрион
фигурити хæрхæ. Фигуритæ хузæй аллихузæнттæ æнцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй нисан, зæгъæн, ханхæгонд кæбæл
ес, уæхæн сурх карточкæ.
Гъ. Циуавæр фигурæ гъæуама равдесайтæ?
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С. Сурхæй фæстæмæ цийфæнди дæр.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъонбæлгæнæг домуй, цæмæй нисантæмæ гæсгæ æрæмбурд
кæнонцæ геометрион фигурити хæрхæ. Нисантæмæ гæсгæ
фигуритæ гъæуама ма уонцæ: æрвхуз æма расткъумæгтæ
(сæ дууæ дæр хæнхæгонд æнцæ).
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд. Кæд сæ æнхус
гъæуа, уæд син гъонбæлгæнæг фенхус кæнуй, уæдта сæмæ
мæнæ ауæхæн фæрститæ радтуй.
Гъ. Ду циуавæр фигуритæ æрæмбурд кодтай? Ду ба?
Дæ хæрхи цал фигури ес? Кæци фигурæ æй сæ тæгкæ
устурдæр? Сæ тæгкæ минкъийдæр ба кæци фигурæ æй? Дæ
кæри циуавæр фигуритæ фулдæр ес?
Гъазт нæуæгæй ракæнун æнгъезуй, æрмæст нисантæ
æндæртæй раййевгæй.
Гъ. Гъазун æнгъезуй дзурдтæй дæр æма нисантæй дæр.
Нисантæ нæ гъæунцæ гъæунгти æдасæй цæунмæ.
Æзм. дидактикон гъазт «Светофор»
Кизгутæ æма биццеутæ машинттæ æнцæ. Алкæмæ дæр
си æстъæлфити бæрцæ бæрæггонд карточкитæ. Карточки æстъæлфити бæрцæ æй бæлвурд 1-æй 10-ей уæнгæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй сурх карточкæ – содзуй сурх рохс,
машинттæ (сабийтæ) æрлæуунцæ. Кæрдæгхуз рохс ку иссодзуй, уæд гъонбæлгæнæг кæрдæгхуз карточки хæццæ ма
æндæр карточкæ дæр, æ æстъæлфитæ ханхæгонд кæмæн
æнцæ, уæхæн æвдесуй. Сабийтæ нисантæмæ гæсгæ размæ
цæунцæ, æрмæст ханхæгонд карточкæбæл цал æстъæлфи
ес, уал æстъæлфей хæццæ карточкæ кæмæ ес, еци сабийтæ
ба сæ бунæтти лæуунцæ.
Гъазт 2…3 хатти ракæнун æнгъезуй.
Гъ. Сумах хуарз лæдæретæ аллихузон нисантæ æма нур ба
бавзарæн гъæунгти цæун.
С. Гъазт «Нæдтæбæл нисантæ»
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Сабийтæ стъоли уæлгъос æрбадунцæ. Сæ рази –
фæндæгти хузтæ. Хузи æвдист цæуй нæдтæ фæйнердæмæ
куд фæкъкъабæзтæ унцæ, е. Еци нæдтæбæл машинттæ
гъæуама бацæуонцæ гаражмæ. Цæугæ ба гъæуама кæнонцæ
нисантæмæ гæсгæ, кæцитæ амонунцæ надæн æ аци хайбæл
циуавæр машинттæн æнгъезуй цæун, уой. Машинттæ ба
æнцæ – геометрион фигуритæ.
Зæгъæн: надбæл гъæуама æртикъумæгтæ ма цæуонцæ,
æма уæд сабий гъæуама райса æндæр цийфæнди фигурæ
æма кæд æ фигурæ кæрдæгхуз æй, уæд агоруй «кæрдæгхуз»
нисани хæццæ над æма еци надбæл «цæуй» гаражмæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Хъæбæр хуарз! Сумах базудтайтæ, ци бæрæг кæнунцæ
аллихузон нисантæ æма нур, надбæл цæугæй, æнхус
кæндзинайтæ уæ маддæлтæ æма нанатæн. Гъæунги хе куд
дарун гъæуй? Сфетофор нин цæбæл дзоруй?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Уæ зæрдæбæл бадаретæ! Надбæл цæугæй гъæуама
уайтæ лæмбунæг æма къæрцгъос!
29 -аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Сæрдæ»
Темæ: «Хæрхити фæрци системон каст нæ алфанбулай
дуйнемæ»
Нисан: – Алфамбулай туххæй зонундзийнæдтæ хæрхити
фæрци системон уагбæл æвæрун. Ниффедар кæнун нæфæтгуй символтæ лæдæрун. Идарддæр ахур кæнун хæрхитæ
аразун нæфæтгуййи символон карточкити фæрци. Ниффедар кæнун радон нимад 10-ей уæнгæ, итигъдадæ æма
рæстæги (афони) ориентаци кæнун. Ниффедар кæнун
геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ æма
лæдæруйнадæ «уæлдай». Ниффедар кæнун предметтæ сæ
хузтæмæ гæсгæ баруни арæхсдзийнадæ.
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– Ирæзун кæнун исфæлдистадон гъудикæнунадæ,
ихæслæвæрдтæ хебæраги кæнун; ахур кæнун алфанбулай дуйне системи уинун. Сабийтæ сæхецæн дæр æма сæ
кустæн дæр агкаг аргъ куд кæнонцæ, уобæл архайун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: сæ хуарæнтæбæл ханхæгонд кæмæн ес, уæхæн
карточкитæ, геометрион фигуритæ æма аси символтæ;
сæрдæ хæлхъойтæй æвдист кæми цæуй, уæхæн хузæгонд.
Иуарунмæ: устур æма минкъий, аллихузон хурст, геометрион фигуритæ; фæйнæ уорс, кæрдæгхуз, сурх æма бор
карточки алли сабийæн дæр; 4–гай хузти хæццæ карточкитæ
(хузтæй сæ еу, циуавæрдæр минеуæгмæ гæсгæ, гъæуама уа
уæлдай.)
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ дзоруй.
Гъ. Æз абони рæвдауæндонæмæ цæугæй, сумахбæл гъуди
кодтон, хъæбæр æхсицгон мин ке уодзæй уæ фæууинд.
Æхсицгон мин фæууй нæ къуармæ цæун. Цума цæмæ? Куд
гъуди кæнетæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Æз уæ хъæбæр берæ уарзун. Сумах зæрдæхæлар айтæ
уæдта рæсугъд æма зундгин. Мæнæ ци берæ айтæ ацибон!
Æма нæмæ цума ацибон биццеутæ цал ес?
С. Берæ.
Гъ. Мадта нæ бон зæгъун æй: биццеути къуар. Кизгуттæ
ба цал æнцæ?
С. Берæ.
Гъ. Кизгутти къуар. Цума кæци къуар фулдæр æй: кизгутти æви биццеути? Кутемæй æй базонæн?
С. Æнкъæйттæй сæ рабарæн кенæ ба сæ банимайæн –цал
æнцæ кизгуттæ, уæдта – биццеутæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд (цийфæнди
мадзалæй дæр, уæд).
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Гъ. Уæ еугурей ба еумæ еу дзурдæй куд исхонун æнгъезуй?
С. Сабийтæ.
Гъ. Циуавæр хæрхитæ ес уæ алливарс?
Сабийти дзуæпптæ: гъазæнти, къелати æма æнд.
Гъонбæлгæнæг горцъебæл æвдесуй геометрион фигурити
хæрхæ.
Гъ. Айæ ба циуавæр хæрхæ æй?
С. Геометрион фигурити хæрхæ.
С. Гъазт «Æрæмбурд кæнæ хæрхæ»
Гъонбæлгæнæг зæгъуй сабийтæн, цæмæй нисантæмæ
гæсгæ геометрион фигурити хæрхæ æрæмбурд кæнонцæ.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй æртæ ханхæгонд нисани:
кæрдæгхуз; зилдæг; асæ (устур). Аци нисантæмæ гæсгæ
хæрхи гъæуама ма уа :кæрдæгхуз, зилдæг æма устур геометрион фигуритæ.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Ду циуавæр фигуритæ æрæмбурд кодтай? Ду ба? Цал
фигури ес дæ хæрхи?
Кæци фигурæ æй тæгкæ устурдæр? Кæци сæ тæгкæ
минкъийдæр? Дæ хæрхи минкъийдæр цæхæн фигуритæ ес?
Гъазт нæуæгæй ракæнун æнгъезуй, æрмæст æндæр нисанти хæццæ.
Гъ. Сумах зонетæ, еу хæрхæ æндæр хæрхæ ке фестдзæй,
уой? Куд гæнгæ ’й, уой базонун уæ фæндуй?
Дидактикон гъазт «Æрæмбурд кæнæ хузæ»
Гъ. Геометрион фигуритæй æрæмбурд кæнетæ деденæг,
зæгъæн, къеренæг (ромашка) кенæ ба æндæр деденæг.
Сабийтæ горцъебæл æрæвæрунцæ деденгути силуэттæ.
Гъ. Адтæй нæмæ берæ геометрион фигуритæ, нур ба нæмæ
ес берæ деденгутæ. Уинетæ, геометрион фигурити хæрхæй
куд разадæй деденгути хæрхæ. Æма уæд мах ба алæмæти
дæснитæ ан, кæцитæ алцидæр зонунцæ æма алцæмæ дæр
арæхсунцæ. Зæгъайтæ, анзи афæнттæй нин уорс нæ зæрди
кæций æфтауй?
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С. Зумæг, уомæн æма мет уорс æй.
Гъонбæлгæнæг æвдесуй уорс карточкæ.
Гъ. Зумæг ниббæрæг кæнæн уорс хуарæнæй. Уæд фæззæг
ба циуавæр хуарæнæй бæрæг гæнгæ æй?
С. Борæй, уомæн æма фæззæги бор сифтæ фæххаунцæ.
Гъ. Уалдзæг æрдзи цитæ фæццæуй?
Гъ. Уалдзæги фæззиннуй цъæх кæрдæг, фиццаг зæрбатгутæ.
Циуавæр хуарæнæй бæрæг кæнæн уалдзæг?
С. Кæрдæгхузæй.
Гъ. Бонигъæдæ сæрди циуавæр фæууй?
Гъ. Сæрдигон хор æ ирд тунтæй фæттавуй æма гъар фæууй.
Адæн фæззæгъунцæ нæ рæсугъд – сурх сæрдæ ралæудтæй.
Циуавæр хуарæнæй бæрæг кæнæн сæрдæ?
С. Сурхæй.
Дидактикон гъазт «Анзи афæнттæ»
Гъонбæлгæнæг зæгъуй сабийтæн, цæмæй си алкедæр райса цийфæнди хуз карточкæ. Сæ карточкитæмæ гæсгæ ба,
анзи афæнттæ кæрæдзей фæсте куд цæунцæ, уотæ фæд–
фæде æрлæууæнтæ.
Гъ. Нур сумах фестадайтæ аллихузон анзи афæнттæ. Ду ка дæ?
С. Сæрдæ.
Гъ. Ду ба ка дæ?
С. Фæззæг…
Гъ. Анз кæд райдайуй?
С. Зумæги
Гъ. Цæмæй базонæн, анз зумæги райдæдта, уой?
С. Нæуæг анзи бæрæгбон æрбацæуй æма анз ке райдæдта,
уобæл дзорæг фæууй.
Сабийтæ рæнгъæй, рæхисау ралæуунцæ æма дзорунцæ
æмдзæвгæ:
Зумæг, уалдзæг, сæрдæ, фæззæг,
Зумæг, уалдзæг, сæрдæ, фæззæг, –
Цæуй хеваст цудæй рæстæг,
Тæхунцæ тагъд ма æнцтæ ...
Скодтати Эльбрус
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Гъ. Фæззæги фæсте бабæй циуавæр анзи афонæ ралæууй?
С. Зумæг.
Гъ. Анз зумæгæй райдайуй æма зумæгбæл фæууй.
Уой фæсте еугур сабийтæ дæр
рæхисау рæнгъæй
ралæуунцæ: зумæг, уалдзæг, сæрдæ, фæззæг, зумæг, уалдзæг,
сæрдæ, фæззæг...
Сабийтæй сæ еу кегъæре æй, иннетæ ба фæппурх унцæ
сæ уати. Кегъæре еу сабий райахæссуй. Ахæст сабий
кегъæрейæй æ карточкæ римæхсуй. Иннæ сабийтæ ба, сæ
карточкитæмæ гæсгæ, куд лæудтæнцæ, уотæ нæуæгæй
рæнгъагæй ралæуунцæ сæ бунæтти. Кегъæре сабити
карточкитæмæ гæсгæ, гъæуама базона, циуавæр «анзи
афонæ» нæ фагæ кæнуй, уой гъома, ахæст сабийи карточки анзи афони символ.
Гъазт 2…3 хатти ракæнун æгъезуй.
Гъ. Хуарз ке гъазтайтæ, уомæ гæсгæ уин æрбарвистонцæ
лæвар – хузæ.
С⁄Гъ «Хæлæмулæ»
Гъонбæлгæнæг æвдесуй хузæ. Хузи æвдист цæуй сæрдæ,
фал си рæдудтитæ ес.
Сабийтæ хузæмæ кæсунцæ æма байамонунцæ хузгæнæги
рæдудтитæ. Зæгъæн: кизгæ сæрдигон къахцонæгтæбæл
æма æнд.
С. Гъазт «Иссерæ уæлдай»
Гъ. Мæнæ ма уин хузгæнæг цæхæн хузтæ искодта.
Сабийтæ стъолти уæлгъос æрбадунцæ. Стъолтæбæл ба
карточкитæ мæнæ ауæхæн ихæслæвæрди хæццæ: цуппар
хуземæй иссерун гъæуй уæлдаййи æма ибæл раханхæ кæнун.
Ихæслæвæрдтæ аллихузон кæнун æнгъезуй: сæ асæмæ
гæсгæ, кондмæ гæсгæ, хуарæнмæ гæсгæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Зин кæнун уæмæ ци фæккастæй? Æнцондæр ба ци
адтæй? Циуавæр гъæзтитæй ма уæ фæндуй нæуæгæй
рагъазун? Цæмæ?
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30-аг ахури усмæ
Еумæйаг темæ: «Сæрдæ»
Темæ: «Зонгæ æрмæг фæлхатун»
Нисан: – Ниффедар кæнун радон нимад 10-ей уæнгæ.
Идарддæр ахур кæнун итигъдадæ æма рæстæги (афони)
ориентаци кæнунбæл. Ниффедар кæнун геометрион фигурити туххæй зонундзийнæдтæ æма сæ асæй рабаруни
арæхсдзийнæдтæ. Ниффедар кæнун «уæззау – рæуæг».
– Ирæзун кæнун гъуди (сагъæс) кæнуни равгитæ – зонун
ихæслæвæрд искæнунмæ æнæнгъæлæги мадзал иссерун.
– Уарзун æма цæмæдес ун райгурæн бæстихаймæ, æ
рæсугъддзийнадæ ин фепбайун. Устурти кустæн аргъ
кæнунбæл сæ ахур кæнун.
Æнхуси æрмæг
Æвдесунмæ: конверти хурфи пъисмо; 2 æмхузон тар гъосини; горæтаг æма гъæууон хæдзæртти хузтæ.
Иуарунмæ: алли сабийæн дæр 7..10 квадрати æма 7…10
æртикъумæги, асæй фæйнæ хузти ка уа, уæхæнттæ;
нимайæн къæбæлти фæлуст (дæргъцæй фæйнæхузти) алли
сабийæн дæр; 3…4 æмхузæн геометрион фигури алли
сабийæн дæр.
Ахури цуд
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ дзоруй.
Гъ. Еске уи хонхи кенæ гъæуи ескæд адтæй? Е кæци
анзи афони адтæй? Уæ зæрдæмæ си ци фæццудæй? Уæ
зæрдæбæл си ци бадардтайтæ?
Сабийти дзуæппитæ. Гъонбæлгæнæг амонæн фæйнæгбæл
æрæвæруй горæтаг æма гъæууон хæдзæртти хузтæ.
Гъ. Гъæуи хæдзæрттæ цæхæнттæ æнцæ? Сæ хæдзæрттæ
сахари (горæти) хæдзæрттæй цæмæй хецæн кæнунцæ?
Сабийти дзуæппитæ.
С. Горæти хæдзæрттæ берæуæладзугон æнцæ.
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Гъ. Хуæнхаг гъæуи исфæндæ кодтонцæ нæуæг хæдзæрттæ
исаразун.
Дидактикон гъазт «Мах хæдзарæ аразæн»
Сабийтæ горцъебæл æрбадунцæ. Сæ цори геометрион
фигуритæ: квадраттæ (7-æй 10-ей уæнгæ) асæй фæйнæхузти,
æма уони асæ æма бæрцæ æртикъумæгтæ.
Гъ. Хæдзæрттæ аразунмæ æрмæг æрбаластонцæ, фал сæ
арæзт нæ фæцæнцæ.
Гъ. Куд гъуди кæнетæ, уой туххæй ци бакæнун гъæуй?
С. Алли хæдзарæн дæр æ асæмæ гæсгæ сæр равзарун гъæуй.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæврд.
Кæд къулумпи кæнонцæ, уæд син гъонбæлгæнæг балæдæрун
кæнуй – фиццаг бал рабарун гъæуй квадраттæ æма сæ,
сæ асæмæ гæсгæ рангъæ райвæрун, уæд уин се ‘взарун
æнцондæр уодзæй, хæдзæртти сæртæн. Æвæргæ ба устургай æнцæ галеуæрдæгæй рахесæрдæмæ.
Гъ. Ци берæ рæсугъд хæдзæрттæ уодзæй еци гъæуи. Цал
хæдзари исаразтай ду? Ду ба? Ка уи исаразта еугуремæй
фулдæр хæдзæрттæ?
Сабийти дзуæппитæ.
Гъ. Хæдзæрттæ исарзтайтæ æма син сæ алливарс горен
искæнун гъæуй.
Дидактикон гъазт «Уагæвæрд»
Сабийтæ райсунцæ нимайæн къæбæлтæ кенæ къариндæсти
фæлуститæ.
Гъ. Хæдзари рази искæнун гъæуй горен. Горенæн æ тæгкæ
ниллæгдæр цæгиндзæ гъæуама уа галеуфарсæй, уой фæсте
ба сæ асæмæ гæсгæ иннетæ, сæ тæгкæ бæрзонддæр уодзæй
горенæн æ рахес фарс.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæвæрд.
Гъ. Цæгиндзитæ æдеугур цал æнцæ?
С. Дæс.
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Гъ. Тæгкæ бæрзонддæр цæгиндзæ равдесайтæ. Нимайгæй
цалæймаг æй?
Сабийтæ банимайунцæ æма искæнунцæ хатдзæг:
С. Тæгкæ бæрзонддæр цæгиндзæ нимади 10-аг æй.
Гъ. Равдесайтæ тæгкæ ниллæгдæр цæгиндзæ. Нимайгæй
цалæймаг æй?
С. Фиццаг.
Гъ. Равдесайтæ æртигкаг цæгиндзæ, фæндзæймаг æма у.и.
Сабийтæ æнхæст кæнунцæ ихæслæврд.
Гъ. Горентæ рауадæнцæ рæсугъд æма федар. Гъæуи
ба нæуæг хæдзæрттæ ке фæззиндтæй, уомæ гæсгæ,
постхæсгути кустбæл бафтудæй. Банхус син кæнæн?
Æзмæлгæ дидактикон гъазт «Постхæссæг»
Сабийтæ сæ уати рахæлеу унцæ æма ке кæми фæндуй
уоми æрлæууй. Стъолбæл пъисмо.
Гъ. Пъисмо нæмæ æрбацудæй.
Сабийтæй еу райсуй пъисмо, е уодзæй постхæссæг.
Гъонбæлгæнæги амундмæ гæсгæ, постхæссæг гъæуама
пъисмо радта сабийтæй ескæмæ.
Зæгъæн:
Гъ. Размæ дууæ ампъези ракæнæ, разелæ рахесмæ, радтæ
пъисмо.
Пъисмо ци сабий райсуй, е исуй постхæссæг æма бабæй
е дæр, гъонбæлгæнæги амундмæ гæсгæ, æндæр сабиймæ
радтуй пъисмо. Гъеууотемæй алли сабий дæр исуй
постхæссæг. Гъазти байдауæни пъисмо æрбахъæртуй
гъонбæлгæнæгмæ. Гъонбæлгæнæг байгон кæнуй конверт.
Гъ. Æркæсæн, ци нæмæ æрбарвистонцæ.
Гъонбæлгæнæг сабийтæмæ æвдесуй карточкитæ æма геометрион фигуритæ.
Гъ. Гъæуи цæргути фæндуй горцъе искæнун, фал алдæнбид
(узор) равзарун сæ бон нæй. Банхус син кæнæн?
Сабийти гъазт «Алдæнбид искæнæн»
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Гъ. Геометрион фигуритæ кæбæл ес, уæхæн карточкитæй,
бæрæг уагæвæрдмæ гæсгæ, алдæнбид исарзун гъæуй.
Зæгъæн, мæнæ ауæхæн уагæвæрд:

Сабийтæн æнгъезуй, амæ æнгæс, æндæр ихæслæвæрд радтун дæр, фал цæттæ алдæнбидмæ (дæнцæнмæ) гæсгæ:
алдæнбид идарддæр кæнæ, фал бал ин фиццаг æ фигурити уагæвæрд исбæрæг кæнæ. Сабийти зонундзийнæдтæ
фадуат ку дæдтонцæ, уæд син сæ ихæслæвæрд фæззиндæр
кæнун æнгъезуй.
Сабийтæ стъолтæбæл æрбадунцæ æма ихæслæврд æнхæст
кæнунцæ.
Гъ. Нур гъæуи цæргутæ искæндзæнцæ ауæхæн
горцъетæ. Хуарз син ке банхус кодтайтæ, уой туххæй уин
æрбарвистонцæ лæвар –хуæнхаг сауæдони дон.
Гъонбæлæнæг æвдесуй дууæ гъосини.
Дидактикон гъазт «Уæззау – рæуæг»
Гъ. Гъосинтæй сæ еу ревæд æй, иннеми ба дон ес.
Гъосинтæмæ æнæ никкæсгæ кутемæй базонун æнгъезуй,
дон си кæцими ес, уой?
Сабийти дзуæппитæ. Баархайун гъæуй, цæмæй зæгъонцæ:
дони гъосин уæззау æй, ревæд ба – рæуæг, уой туххæй сæ
фæйнæ къохемæй дууей дæр исесун гъæуй.
Гъ. Хъæбæр хуарз! Нур аци тæвди æнгъезуй уазал хуæнхаг
сауæдони дон баниуазун. Цума атæ тæвдæ цæмæн æй, нæй
зонетæ?
С. Уомæн æма тагъд сæрдæ ралæудзæй.
Гъ. Мадта уалдзæг фæцæй?
С. Гъо!
Гъ. Æма уалдзæги фæсте циуавæр анзи афонæ уодзæй?
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С. Сæрдæ, фæззæг, зумæг, уæдта бабæй ралæудзæй уалдзæг.
Гъ. Æма уотæ гæнæн нæййес, цæмæй бабæй уалдзæг
нæуæгæй ралæууа?
С. Уотæ гæнæн нæййес.
Гъ. Раст загътайтæ, рæстæгæн
æййевæн нæййес.
Уалдзæгмæ ба бангъæлмæ кæссинан. Фал анзи иннæ
афæнттæ дæр хъæбæр хуарз æнцæ.
Ахури байдауæн
Гъ. Уæ зæрдæмæ фæццудæй хуæнхаг гъæуи? Ацибон
кæмæн байанхос кодтайтæ? Уæ зæрдæмæ хъæбæрдæр ци
фæццудæй? Хонхмæ ма уæ никкидæр фæндуй фæццæун?
Сабийти дзуæппитæ.
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Хумæтæги математикон зонунæдти ирæзти бæрцæ бæлвурд кæнун скъолаагъонмæуон
астæугкаг кари (4–5 анздзуд) сабийтæн.

10-ей уæнгæ нимад. Къуар банимади фæстаг нимæдзон сæ бæрцæ ке
амонуй, уой гæмæрзæ кæнун.
Радон нимад 10-ей уæнгæ.
Хæрхитæ исæмбæрцитæ кæнун
дзурдтæ:
уал
фулдæр,
уал
минкъийдæр, æмбæрцитæ дзоргæй.
Геометрион
фигуритæ:
æртикъумæг, квадрат, расткъумæг,
зилдæг, дæргъдумбул, къоре (шар),
куб.
Хæрхитæ аразуни символтæмæ –
æууæлтæмæ гæсгæ.
Рабарст
асæмæ
гæсгæ,
бæрзæндæмæ гæсгæ, дæргъцæмæ
гæсгæ, уæрхæмæ гæсгæ.
Хумæтæги сериаци: раздæр ци,
уæдта æ фæсте.
Суткæ: сæумæ, рæфтæ (бонæ),
изæр, æхсæвæ.
Итигъдади ориентаци кæнун:
рахесмæ,
галеумæ,
уæлæмæ,
дæлæмæ, æ сæрмæ, æ буни,
æндегæй, медæгæй.
Лигъз будури ориентаци кæнун:
рахесæрдигæй,
галеуæрдигæй,
сæрæй, бунæй æма у.и.
Бантæсти бæрцæ.

Хумæтæги математикон зонундзинæдти
ирæзтæн аргъ искæнунадæ
1 балл – зонундзийнадти бæрцæ ниллæг æй. Сабий еугур
ихæслæвæрдтæ дæр гъонбæлгæнæги анхосæй искæнуй.
2 балли – зонундзийнæдти бæрцæ рæстæмбес æй. Сабий
æхуæдæг æртæ ихæслæвæрдемæй еу искæнуй.
3 балли – зонундзийнæдти бæрцæ бæрзонд æй. Сабий
ахуæдæг æртæ ихæслæвæрдемæй уæддæр дууæ искæнуй.
Математикон лæдæруйнæдтæ
Бæрцæ æма нимад
* Сабийти ахур кæнун фондзей – дæсей уæнгæ нимайунбæл
(къуари зонундзийнæдтæ ку амононцæ, уæдта фулдæрмæ
дæр æнгъезуй);
* Бавдесун, предметти къуæртти бæрцитæ куд аллихузæнттæ
уайунцæ, нимæдзти бæрцитæбæл сæ æмбурд гæнгæй.
* Нимайгæй ахур кæнун номдар, æ хауæн æма нимæдзонти
хæццæ раст дзорунбæл уæдта нимади фæстаг нимæдзон
æгасей бæрцæ ке амонуй, уобæл; ахур кæнун берæ
предметтæй нимæдзæ æма дæнцæмæ гæсгæ æвзарунбæл,
урзæй æвналгæй нимайун, дзоргæй нимад.
Асæ
Сабийти
ахур
кæнун,
предметтæй сæ дæргъцæ,
*
бæрзæндæ æма уæрæхмæ гæсгæ минкъийдæргай (тæгкæ
минкъийдæрæй райдайгæй тæгкæ устурдæри уæнгæ)
æма устурдæргай (тæгкæ устурдæрæй райдайгæй тæгкæ
минкъийдæри уæнгæ) сериацион рæнгъиитæ кæнунбæл.
Фиццаг бал, асæй зингæ ка хецæн кæнуй (2см – 1см) уæхæн
æртæ – цуппар предметемæй, уæдта фулдæремæй (5–7 æма
у. и.), асæй ба минкъий (0,5 см.) куд хецæн кæнонцæ.
Формæ (исконд)
* Сабийти ахур кæнун зилдæг, дæргъдумбул, уæдта
ма æртикъумæг, квадрат, растикъумæг, шар, æма куб
кæрæдземæй æртасун æма син сæ нæмттæ дзорунбæл;
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æцæг предметтæ æртасун æма син сæ форми конд дзорун (къозо – шар æй, тæбæгъ – дæргъдумбул, тефсег –
зилдæг, хузæ – расткъумон) æма ма адæймаги хæйттæ (сæр
– тумбул, цæститæ – даргъдумбултæ, гагутæ – зилдæгтæ,
гъостæ – дæргъдумбæлтæ, еуæй-еу цæрæгойтæн ба –
æртикъумонтæ).
Итигъдади рауæн ерун (ориентаци кæнун)
* Сабийти ахур кæнун айдагъ цуди æрдæми арæзт æвзарун
(размæ –фæстæмæ, уæлæмæ –дæлæмæ, галеуæрдæмæ –
рахесæрдæмæ) нæ, фал ма еци æрдæмæ цæун дæр; авари
медæгæ, æхе лæудмæ гæсгæ, зонун предметти æвæрдтитæ
бæрæг кæнун (мæ галеу фарс къозо, мæ рахес фарс Сашæ,
бæласæ изол, къариндас хæстæг).
Рæстæги (афони) ориентаци кæнун
Сабийти
ахур кæнун сутки афæнттæ хецæн кæнунбæл
*
æма фæд-фæде цæуæг хæстæгдæр бæнтти нæмттæ (ацибон,
исон, æзинæ), æзинæ ци адтæй, абони цитæ цæуй æма исон
ци уодзæй, уони имисгæй.
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