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Бадзурдон нисæнттæ

Рафæлгæсæн, рагъæуай кæнæн

Нигъгъуди кæнæн

Нæхуæдтæ искæнæн

Нæ куст исбæрæг кæнæн

Хæдзарæмæ куст

Нæхуæдтæ æргъуди кæнæн

Нæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæн

Æдасдзийнади уагæвæрдтитæ
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Ци æй технологи

Нæ алливарс цидæр уинæн, етæ æнцæ æрдзæ 
кенæ адæймаги къохæй исфæлдист предметтæ. Адæм 
базудтонцæ цæрæнуæттæ аразун, хуæруйнаг амал 
кæнун, царди гъæугæ дзаумæуттæ кæнун.

Адæм сæ царди уавæртæ ци мадзæлтти фæрци 
хуæздæр кæнунцæ, е хуннуй технологи.
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Зæгъæн, хирхæйфадæнтæ æма гъæдæрмæгæй гæгъæди 
искæнунæн фæд-фæди ци архæйдтитæ æрцæуй конд, е 
хуннуй гæгъæди кæнуни технологи. 

Гъæууонхæдзарадон технологити æнхусæй æрзайун 
кæнунцæ мæнæутæ, халсартæ, рæзæ. Уой фæсте мæнæуæй 
искæнунцæ дзол, рæзæй фицунцæ варени æма джемтæ, 
хуайраги технологитæй пайдагæнгæй.

Цæмæй адæм кæрæдзей хæццæ телефонæй дзоронцæ, 
телевизормæ кæсонцæ, есонцæ æма гъæуай кæнонцæ ин-
формаци, уой туххæй аразунцæ æма пайда кæнунцæ ин-
формацион технологитæй.

1. Ранимайетæ æрдзон æма адæймаги къохæй конд пред-
меттæ.
2. Циуавæр технологитæ æвдист цæуй хузти?
3. Циуавæр технологитæ ма зонис?
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Косæн дзæхæрай æма рæзбуни

Зайæгойтæ æма адæймаг

Адæймагæн æнæ зайæгойтæй цæрæн нæййес. Зайæгойтæ 
æрмæст æрдзи æма хæдзæртти федауцæ не ’нцæ, фал ма 
æнхæст кæнунцæ берæ ахсгиаг æма пайдайаг функцитæ: 
уæлдæф кæдзос кæнунцæ, ругæ ахæссунцæ, гъæр сабурдæр 
кæнунцæ.

Декоративон зайæгойтæ

Декоративон зайæгойтæ хонæн, адæймаг æ хæдзари 
дарунæн, клумбитæ, дидинæгдæнттæ кæнунæн, парк-
тæ рæсугъд кæнунæн ке æрзайун кæнуй, уæхæн 
зайæгойтæ.
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Æркæсæ хузæмæ æма радзорæ, циуавæр зайæгойтæй 
пайда кæнуй адæймаг декоративон дидингути кусти.

Декоративон зайæгойти цæруни æмгъудтæ аллихузон 
æнцæ. Фæуунцæ æртæ къуари:

еуанзонтæ

дууæанзонтæ

берæанзонтæ

Цæмæй хецæн кæнунцæ дууæанзон зайæгойтæ берæ-
анзонтæй?

1-аг анз

1-аг анз

2-аг анз

2-аг æма уойфæсте æнзтæ
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Берæанзон дидинæггун зайæгойтæ

Пион Нарцисс Георгин Гладиолус

Рæзи куст

Рæзи куст æй, рæзæ æма гагарæзæ æрзайун кæнунбæл 
ци гъæууонхæдзарадон къабазæ косуй, е.

1. Циуавæр рæзæ æма гагарæзæ культуртæ уинетæ 
хузи?
2. Циуавæр æууæлтæмæ гæсгæ дех кæнунцæ рæзи 
культурæ æртæ къуаребæл?

Культуртæ

Муггаггунтæ Хъаппæгунтæ Гагарæзæ
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Ци кæнунцæ рæзæ æма гагарæзæй

Æрхæссæ, хуæрздæфгæнагæ æма хуайраги бауæргъæд-
тæ кæмæй есунцæ, уæхæн рæзи культурти дæнцитæ.

Минералон 
бауæргъæдтæ
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Лискъæф бенцъутæй фулдæр кæнун 

Лискъæф бенцъуйæй арæхдæр аразунцæ августи, фал 
ин рагуалдзæги дæр ес аразæн.

Багъæудзæнæй дæ: бел, æвгæнæн, пахса, гъæцæнтæ.

Кусти цуд

1. Бацæттæ кæнæ сикъит аразунмæ. Циуавæр архæйд-
титæ æвдист цæуй хузи?

2. «Мадæл» къотæрæй ислух кæнæ «розеткитæ» аразунæн.



11

3. Искæнæ зæнхи къæхтитæ. Рауадзæ си розетки-
ти уедæгтæ, сифтæ рараст кæнæ ма уедæгтæбæл сигит 
никкалæ. Дон сæбæл никкæнæ.

Циуавæр идæрддзæг гъæуама уа лискъæфтæ æма 
рæнгъити ’хсæн?

           15-20 см

                    40 см

Халсарти культуртæ

Халсарти культуртæ æнцæ, сæ донгун хæйттæ хомæй 
кенæ ести си искæнгæй хуæрунæн ка бæззуй, уæхæн еу-
анзон кæрдæггун зайæгойтæ.
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Уедагхалсартæ Рæзæгунтæ
Цъæх 

зайæгхæлттæ

Халсарти культуртæ

1. Циуавæр культуртæ æвдист цæуй хузи?
2. Цæмæ гæсгæ дех кæнунцæ халсартæ 3 къуаребæл?

Цы кæнунцæ халсартæй

      Хуастæ         Уорсаг

                         Витаминтæ

Минералон 
бауæргъæдтæ
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Æрдзæбæл ахур кæнæн

Аппликацион куститæ зайæгойти æййивд 
формитæй пайдагæнгæй

Хуарз соргонд сифтæртæ æма дидингути æрдзон формæ 
ес раййевæн кæрдæн æма санси фæрци.

Багъæудзæнæй дæ: хузгун, финсæн æма къопиесæн 
гæгъæди, сор сифтæ, санс ПВА, кæрдæн, сансæйисæрдæн 
цъæпо, фæлмæн къариндас, бунивæрæн гæгъæдитæ.
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Хе даруни æгъдæуттæ, æрдзон æрмæг æмбурдгæнгæй 
ранимайæ. Куд цæттæ кæнгæй æрдзон æрмæг?
Ци æй аппликаци? Циуавæр æрмæгæй пайда кодтайтæ 1 
къласи аппликацион куститæ кæнгæй?

Кусти цуд:

1. Равзарæ сюжет.
2. Æскиз искæнæ.
3. Равзарæ фон æма æрдзон æрмæг.
4. Раййевæ (рахæссæ) эскизи контурон хæнхитæ.
5. Ислух кæнæ детальтæ гæгъæдийæй.
6. Æрæвæрæ æма банихасæ детальтæ сифтæбæл.
7. Басор сæ кæнæ пресси буни.
8. Ислух кæнæ детальтæ.
9. Детальтæ гæгъæди ’рдигæй банихасæ фонбæл.
10. Цæттæ куст пресси буни иссор кæнæ.

1

2
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3 4

5

6

7 8

9 10
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Бæзгин æрмæгбæл (толдзи сифтæ, бæрзи цъарæ) детальтæ 
бæрæг кæнунцæ фæлмæн къариндасæй. 

Бæрзи цъарæ фестъегъунцæ сæрди райдайæнти, ка ра-
хъан æй, уоци бæлæстæй арæхстгай, куд нæ раскъуна, уотемæй 
тохгæй.

Бæрзи цъарæй аппликацион кустити варианттæ
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1. Аппликацион кустити циуавæр варианттæ æнцæ 
еумæйаг æрмæгути алли хузтæн дæр?
2. Куд бæрæг кæнæн ес аппликаций детальтæ?
3. Бæргутæ кæнуни мадзал цæй хæццæ баст æй?

Мозаикон куститæ

Ци æй мозаикæ? Цæмæй кодтайтæ мозаикæ 1 къласи? 
Кус ес мозаики æнхусæй хузæ кенæ нивæфтуд искæнæн?

Аци паннотæ искæнæн ес зæронд пластилинбæл кенæ 
хъæбæр тумбул гæгъæдибæл, гуаш æма ПВА сансæй 
нийсæрдгæй. Хъæдори, сауфаги, æхсинæнти, харбузи, пирин-
дзи муггæгтæй, æнгози цъæрттæ нихæст цæунцæ ПВА сансæй 
кенæ пластилинæй.
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Багъæудзæнæй дæ: хузгун кенæ хъæбæр гæгъæди, 
къопиесæн (сау) гæгъæди, калькæ, зайæгойти муггæгтæ, ПВА 
санс, пластилин, исæрдæн цъæпо, пинцет, къариндас.



19

Кусти цуд:

1. Равзарæ сюжет кенæ мотив.
2. Искæнæ эскиз. Фæлгонцти контуртæ гъæуама уонцæ 
фæлмæн, æнæ листæг æма арф гакъон-макъон хæнхитæй.
3. Равзарæ æрдзон æрмæг æма фон.

2

1

3
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4. Рахæссæ хузæ дзаумауи бундормæ – фонмæ.
5. Байсæрдæ сансæй хузи еу минкъий хай. Кæд плас-
тилинæй пайда кæнис, уæд æй нитътъæпæн кæнæ 
фæлгонци æгас уæлцъарæбæл дæр.
6. Банихасæ мозаики элементтæ. Мозаики техникæмæ 
гæсгæ искæнæн ес дзаумауи фон дæр.

4 5

6
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Циуавæр æрмæгутæй испайда кæнæн ес аци панно 
искæнунæн? Æвзаргæй дæ гъудий дарæ æрдзон æрмæ-
гути хузæ æма формæ. Искæнæ аци панно дæхуæдæг.
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Мозаикæ кæнунæн дæ хузгун æрмæг ку гъæуа, уæд æй 
исхуарун гъæуй кусти уæнгæ. Зæгъæн, хуæрзæхснад айки 
цъарæ лигъз исхуарун гъæуй цъæпойæй кенæ æй ниттолун 
гъæуй хуарæни. Уотемæй хуарунцæ сæтæлагъодæ (ракушка) 
дæр.

1. Кæд æмæ цæмæн пайда кæнунцæ æрдзон æрмæг 
фонбæл сансæй, пластилинæй банихасунæн?
2. Цæмæннæ ес сансæй æгас уæлцъарæ дæр еци еу хурст 
кæнæн?
3. Ранимайæ мозаикон кустити сæйраг этаптæ.
4. Дæ кустæн аргъ искæнæ: куд æвзурст æй фон æма 
æрдзон æрмæг, алцидæр дин аййевæй рауадæй?
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Гъазæнтæ æма сувениртæ гъæди лæвæрттæй

Аллихузон æрдзон æрмæгæй ес искæнæн дессаги сувениртæ 
æма гъазæнтæ.
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Ауæхæн гъазæнтæ зин искæнæн нæ ’нцæ, гъæуй æрмæст 
цæмæдессаг идейæ æма базонун детальтæ цæттæ кæнуни æма 
еукæнуни мадзæлттæ.

Зæгъæн, къæдзæ формæбæл дæ назий гуркъо ку гъæуа, 
уæд æй нитътъунсун гъæуй ирайгæ дони, уæдта ’й æркъæдзæ 
кæнун æма бабæттун кенæ изолентæй бафедар кæнун.

Къалеутæ дин дæ гъазæн искæндзæнæнцæ «æцæгхуз», 
фал къалеутæ раздæр гъæуй æрæмбурд кæнун ма сæ 
æфснайдæй дарун гæгъæдин къоппитти.
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Детальтæ баеу кæнæн ис пластилини фæрци.
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Дзаумау уодзæнæй федардæр, детальтæ, зæгъæн, ПВА 
сансæй нихæст ку æрцæуонцæ.

Гъазæн бафедар кæнæн ес къæпсуртæй. Уой туххæй гъæуй 
бурæуæй кенæ туасæй цъæстæ искæнун. Уæдта къæпсуртæ 
сансæй байсæрдун ма сæ цъæсти нитътъунсун.
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Цæмæй гъазæн «уодæгаси» хузæн уа, уой туххæй ин 
фæндон формæ раттæн ес пластилини фæрци.

1. Куд баеу кæнунцæ æрдзон æрмæгутæй конд гъазæнти 
детальтæ?
2. Пластилинæй еукæнуни ци ес хуарзæй, лæгъузæй ба? 
Дзаумау федар уодзæнæй?
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Аци инструменттæ æма æнхусгæнæн мадзæлттæ дæ 
багъæудзæнæнцæ дæ кусти.

Бурæу

Туасæ

Еукъохуг хирх

Лухгæнæн фæйнæг

Стусло

Æлхъевæн
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1. Туасæ æма бурæу ескæмæ дæттæ хуæцæни ’рдæмæ.
2. Дæ кустаг цъæстæ кæнæ лухгæнæн фæйнæгбæл.
3. Дæ кустаг бурæуæй цъæстæ кæнæ æлхъевæни федар-
гондæй.
4. Хирх ескæмæ дæттæ, æ хуæцæн уæлæмæ даргæй, æ 
дæндæгутæ ба дæхердæмæ.
5. Дæ кустаг стуслой дзæбæх бафедар кæнæ.

1
2

3

5 4
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6. Амайгæй кард дæхердæмæ ма дарæ, фал иннердæмæ.
7. Кард, туасæ, бурæуæн сæ циргъитæ игонæй ма хæссæ.

1. Циуавæр æрдзон æрмæг æрцæттæ кæндзæнæ урокмæ?
2. Циуавæр гъазæн кенæ сувенир си ес искæнæн?
3. Циуавæр мадзалæй пайда кæндзæнæ детальтæ баеу 
кæнунæн? Цæмæн?

6

7
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Дессаги æргъæ æма пластилин

Рагæй-æрæгæмæ дæр Уруси адтæй листæг дзаумæуттæ 
кæнæн адæмон кустуæттæ: Гжель, Дымкæ æма æндæртæ. 
Алкæмæн дæр си ес ахе стиль – формæ, декоративон 
фæлундæнттæ, хузæ, йе ’ндаг бакаст (роспись). Адæмон 
æрмдæснити традицитæ ма нур дæр цардæгас æнцæ æма 
идарддæр дæр ирæзунцæ.
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Æргъуди кæнæ ести дзаумауи вариант.
Цæмæн гъæуй?
Дессагæй имæ ци ес?
Циуавæр детальтæй ес исаййев кæнæн дæ дзаумау, 
цæмæй ин æхе хузæ уа, уой туххæй?

Багъæудзæнæй дæ: æргъæ кенæ пластилин, донæн дзау-
мау, хали къæбæл, стекатæ, бунæвæрæн фæйнæг, сæрфæн 
хæцъелæ.

Æргъæ конд æй хъæбæр листæг руги мортæй. Уомæл 
æргъæ къохи æвнæлдæй райсуй естихузи формæ. Ома, 
исуй пластикон.

Æрмгустæн бæззуй, зменсæ берæ кæми нæ уа, уæхæн 
æргъæ. Æргъæ ку ниссор уй, уæд нихъхъæбæр уй.

Уæлдай федардзийнадæ ин дæттуй арт. Дзæбæх над æма 
фунх æргъæй дзаумæутти дон нæ гъаруй.

Рабарæ сор æма уомæл сикъити хузæ.
Искæнæ тумбулæгтæ æргъæ æма уомæл зменсæй. 
Æрсæттæ сæ.
Цæмæй хецæн кæнуй æргъæ зменсæй.
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Æргъæ бакосунмæ цæттæ кæнун

1. Ниссор кæнæ æргъæ хормæ кенæ уазалмæ.
2. Æргъæ никкæдзос кæнæ зменсæ æма æндæр бугътæй. 
Нихснæ ’й.
3. Æргъæй æнгулдзи ставдæн гоцола искæнæ ма ’й æр-
дудагъ кæнæ. Æртасæни гъæуама скъудтæ берæ ма уа.

1

2

3
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Стекитæ æма цъæстæгæнæнтæй дзаумау никкæдзос 
кæнунцæ уæлдай æргъæй, йе ’ндаг фарс ин ислигъз кæнунцæ 
ма ибæл рельефон хузæ искæнунцæ.

Спиралон æрмгуст гоцъолатæй

Æргъуди кæнæ, циуавæр дзаумау кæндзæнæ, уой. Æ 
формæ ин исбæрæг кæнæ. Циуавæр детальтæй конд æй?
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Кусти цуд:

1. Искæнæ æргъæ кенæ пластилинæй тумбулæг. Диски 
формæ ин искæнæ.
2. Æргъи иннæ хаййæй стъолбæл искæнæ гоцъола.
3. Цæттæ гоцъола банихасæ диски кæрæнттæбæл.

1

2

3
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4. Никкидæр ма искæнæ уой стæвдæн гоцъолатæ ма сæ 
кæрæдзей уæле æвæрæ. Алли нæуæг гоцъола дæр гъæуама 
уа даргъдæр кенæ цубурдæр, дæ дзаумауи формæ куд æй, 
уомæ гæсгæ.
5. Кæрæдзебæл æвæрд гоцъолатæ гъæуй дзæбæх æрлигъз 
кæнун æнгулдзитæй. Дзаумаубæл хурфи гъæуй къохæй 
хуæцун.
6. Искæнæ декоративон хузæфтудтæ ма дæ дзаумау 
исрæсугъд кæнæ. Исхуарæ æй хуарæнтæй кенæ тæнæг 
æргъæй.

4 5

6
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Æрмгуст æргъи (пластилини) 
æгас къубарæй

Циуавæр аргъæутти геройтæ пайда кодтонцæ аци бурку-
йæй (хъурауæй)? Бавзарæ, дæ зæрдæмæ си хъæбæрдæр 
кæци фæццудæй, уоци хъурауи хузæн искæнун.

Кусти цуд:

1. Æргъæ кенæ пластилини къубарæй искæнæ тумбу-
лæг.
2. Искæнæ, ци хъурау равзурстай, уой формæ.

1 2
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3. Йæ æндаг цъарæбæл ци уæлдай æргъæ (пластилин) 
ес, уони стекайæй æрхафæ. Кæд æргъæй косис, уæд æй 
басор кæнун гъæуй.
4. Дæ кустагæй искæнæ дзаумау – стекайæй ин искъахæ 
æ хурфæй æргъæ кенæ пластилин.
5. Цæмæй дæ дзаумауæн æ уæлцъарæ раст æма лигъз 
уа, уой туххæй æй хæцъелæй æрлигъз кæнæ.
6. Искæнæ уæлæмхасæн декоративон детальтæ. Исхуарæ 
дæ хъурау.

1. Ци фæккæнунцæ æргъæй? Циуавæр æууæлтæ ес 
æргъæмæ?
2. Æргъи хæццæ кустмæ куд бацæттæ кæнун гъæуй?
3. Циуавæр дзаумæуттæ æма мадзæлттæ гъæуй æргъæ 
æма пластилинæй архайунмæ?
4. Циуавæр æрмгусти мадзæлттæ зонис?

3–4 5–6
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Нæ хæдзарæ исрæсугъд кæнæн дидингутæй

Аваридаргæ зайæгойти бунат æййевун

Бунат æййевун амонуй зайæгоййи æвзарæ æндæр рауæн 
ниййаразун. Æвзари уедæгтæ сигитæй уæгъдæгонд не 
’рцæунцæ ма гъигæдард нæ баййафунцæ.

1. Бунат раййевунæй бон раздæр зайæгойбæл гъæуй 
берæ дон никкæнун.
2. Нæуæг къопп зæрондæй гъæуама уа 2-4 см устурдæр. 
Къоппи бунæй никкæнун гъæуй еу минкъий листæг 
дортæ.

1 2
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3. Æвзартæ сласун гъæуй зæронд къоппæй, æ уедæгтæй 
ин сигит ма ’рцæгъдæ, уотемæй.
4. Нæуæг къоппи æрæвæрæ æвзарæ æд сигит. Йæ алли-
варс ма ин æркæнæ никкидæр сигит. Æрнæмæ æй дæ 
къохæй, дон ибæл никкæнæ.

1

2
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Бальзамин Бегония

Толстянка Фуксия гибридная
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Нефролепис Фикус каучуконосный

Хлорофитум пучконосный Монстера
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Косæн гæгъæдий хæццæ

Гæгъæдий æууæлтæ
Гæгъæди уадзуни технологи

Багъæудзæнæй дæ: хузгун гæгъæди, растханхæгæнæн, 
къумгæнæн, цикъуль, къариндас, киртæ тетрад, кæрдæн, ПВА 
санс, бунæйæвæрæн гæгъæди, хæцъелæ.

Гæгъæдий циуавæр хузтæ базудтайтæ 1 къласи?
Куд хуннунцæ æма цæмæн гъæунцæ? 
Циуавæр æууæлтæ ин ес? Цæмæн сæ гъæуй зонун?

Рабарæ финсæн æма альбоми гæгъæдий æууæлтæ. 
Цæмæй хецæн кæнунцæ?
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№
п/п Æууæлтæ

Гæгъæдий хузтæ
Альбоми 
гæгъæди

Соргæнæн 
гæгъæди

1 Федардзийнадæ ? ?

2 Гъæддугъдзийнадæ
(упругость) ? ?

3 Уомæлкæнуйнадæ
(гигроскопи) ? ?

Дудагъбæл скъуди ханхæ растдæр æй. Цæмæн?

Гæгъæди æй фæскъаугун æрмæг. Кæнунцæ æй устур 
заводтæ-комбинатти цехти.

Гæгъæди хирхæйфадæнтæй, макулатурæй (зæронд 
журналтæ ма газзеттæй), хъумаци хæррæгътæй искæнæн 
ес, уой зонис? Раздæр сæ æринсунцæ (фидинсæни инсæгау) 
сæрмагонд машинтти ма си рауайуй еугъæдон массæ. Уоци 
массæмæ бафтаунцæ хуарæн, санс ма ’й фæффицунцæ устур 
æгти. Уой фæстæ уоци тæнгъæд «касæ» никкæнунцæ формити 
æма ’й ниссор кæнунцæ пресси буни.
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Мæнæ гæгъæди куд кæнунцæ.
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Гæгъæдин фарсбæрæггæнæнтæ (закладки)
Расткъумон формæбæл детальтæ бæрæг кæнун

Тъæпæн бид

Тагъд куд иссерæн ес, киунуги цæй уæнгæ бакастæ, уоци 
бунат?
Цæмæй ес искæнæн фарсбæрæггæнæн?

Цифæнди фарсбæрæггæнæн искæнунæн дæр фенхус 
уодзæнæнцæ ханхнивæ. Ханхнивæ æй, ханхæгæнæн – 
барæн инструментти æнхусæй предмет искæнунæн æма 
бæрæг кæнунæн ци гъæуй, етæ ци документи æнцæ, е.

Фæлгæт

Дудагъи ханхæ

Сæйраг бафинст Ныхханхæ кодта Федоров И. 10.10.02
Бын

Исбæрæг кодта

Скъола                          2 къл Гæгъæди 1:1 № 1

200

80
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Ханхæги сæйраг хæнхитæ

Ханхи (ном) Ханхи хузæ Нисан

Æнæскъунгæ ставд 
сæйраг

Зингæ контури 
хæнхитæ

Æнæскъунгæ листæг

Бæрцон æма 
рахæсгæ хæнхитæ, 
арæзти хæнхитæ, 
штриховкитæ 
æ. æнд.

Штрихон Æнæзингæ контури 
хæнхитæ

Штрихпунктирон 
листæг

Сæмæнон æма 
центрон хæнхитæ

Штрихпунктирон 
дууæ стъæлфей 
хæццæ

Дудагъи хæнхитæ 
райхæлди 
(развертки)
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Расткъумон форми детальтæ бæрæг кæнун гæгъæдий 
кæронбæл растханхæгæнæни æнхусæй.

Æркæсæ хузтæмæ. Дæхуæдæг бавзарæ расткъумон 
детальтæ киртæ гæгъæдибæл æма уорс гæгъæдибæл 
растханхæгæнæни æнхусæй бæргутæ кæнунбæл.
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Расткъумон формæбæл детальтæ бæргутæ кæнун 
гæгъæдий кæронбæл къумгæнæни æнхусæй.

Æркæсæ хузтæмæ. Дæхуæдæг байархайæ расткъумон 
детальтæ киртæ гæгъæдибæл æма уорс гæгъæдибæл 
къумгæнæни æнхусæй бæргутæ искæнун.
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Расткъумон формæбæл детальтæ бæрæг кæнун гæгъæ-
дий кæронæй рæбундæр къумгæнæни æнхусæй.

Æркæсæ хузтæмæ. Дæхуæдæг бавзарæ расткъу-
мон детальтæ киртæ гæгъæди æма уорс гæгъæдибæл 
къумгæнæни æнхусæй исбæрæг кæнун.
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20 см

8 
см

20 см

2 
см

20 см

4 
см

1 
см

20 см
4 

см

1 
см

20 см  

4 
см

1 
см 1 см

1. Исбæргутæ кæнæ æма ралух кæнæ хузгин гæгъæдийæй, 
цæййасæ гъæуй, уæхæн детальтæ: фарсбæрæггæнæни 
бун (бундор) æма дууæ уадздзаги бийунæн.

2. Æрдудагъ кæнæ детальтæ бæрæггонд хæнхитæбæл.
3. Исбæрæг кæнæ, лухгæнгæ кæми уодзæнæй, уоци 
бунæттæ бундори дудагъи хæнхитæбæл.

а)
       дудагъи ханхæ

б)

в)
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4. Цубур лухтæ (прорези) искæнæ æма детальтæ сбийæ. 

Бундорбæл серфмæ ку искæнай лухтæ, уæд дæмæ 
рауайдзæнæй æндæр нивæфтуд (орнамент).

1. Циуавæр хæйттæй конд æй фарсбæрæггæнæн? Цæхуæн 
формæ ес али хайæн дæр?
2. Куд еугонд æнцæ дзаумауи хæйттæ?
3. Циуавæр æрмæгæй конд æнцæ фарсбæрæггæнæни 
хæйттæ?
4. Аци æрмæги æууæлтæ циуавæртæ ’нцæ?
5. Циуавæр дзаумæуттæ дæ гъæуй аци дзаумау 
искæнунæн? Еци дзаумæуттæ косгæй æдасдзийнади 
уагæвæрдтитæ зонис?

20 см

4 
см

1 см

1 
см
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Кæнæн киунугæ-блокнот тетради бундорбæл

Финсæн киунугутæ фæуунцæ аллихузæнттæ сæ асæ, 
хузæ æма формæмæ гæсгæ. Хецæн кæнунцæ се скæнуни 
технологимæ гæсгæ дæр. Зæгъæн, аци финсæн киунуги сифтæ 
худ æнцæ æндаг цъарæбæл, тетради хузæн.

Цæмæн гъæунцæ финсæн киунугутæ?
Циуавæр финсæн киунугæ дæ гъæуй?
Циуавæр гъæуама уонцæ йæ асæ, хузæ, формæ?
Куд ин исаййев кæндзæнæ йæ æндаг цъарæ?

?

?
?

?
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Финсæн киунуги формæ искæнунæн уин фенхус 
уодзæнæнцæ эскизтæ. Эскиз æй цæстæмæ гæсгæ 
къохæй конд предмети хузæ, предметти хæйтти æхсæн 
пропорцитæ хинцгæй. Эскизтæ арæхдæр фæккæнунцæ 
киртæ гæгъæдибæл фæлмæн кърандасæй.

Цæмæй эскиз искæнай, уой туххæй гъæуй исбæрæг кæнун:
1. Детали нисанеуæг.
2. Йæ геометрион формæ. Уой туххæй дзаумауи еумæйаг 

формæ дæ гъудий рахæйттæ кæнæ, хумæтæгдæр геометрион 
формæ кæмæн ес, уæхæн элементтæбæл (хæйттæбæл).
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       +
Эскизи исконд

6 
см

8 см
11 см

3 
см
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1. Исбæргутæ кæнæ æма искæнæ блокноти детальтæ:

2. Æрдудагъ кæнæ детальтæ. Æрлигъз кæнæ дудагъи 
хæнхитæ.
3. Байвæрæ гæгъæдий сифтæ æндаг цъари. Детальтæ ду-
дагъи хæнхитæмæ гæсгæ рараст кæнæ.

6 
см ?

?

3 
см

8 см
11 см

?

Сифæ – 6 детали

Æндаг цъарæ   Фесин (корешок)

2 смду
да

гъ
и 

ха
нх

æ
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4. Фæббæрæг кæнæ дудагъи ханхæбæл 3 стъæлфи æма 
сæ цæрдцъасæ фæккæнæ туасæй.

5. Судзийнæ æд халæ астæуккаг цъаси бакæнæ æндаг 
цъарæй медæмæ.

6. Судзийнæ исласæ уæллаг цъасæй æндæмæ.

2
1
3

2
1
3
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7. Æртиккаг хатт судзийнæ æндегæй медæмæ батъунсæ 
æртиккаг цъаси.

8. Нæуæгæй бабæй судзийнæ фиццаг цъаси батъунсæ 
медæгæй æндæмæ.

9. Хæлтти кæрæнттæ балхий кæнæ

10. Банихасæ фесин.
11. Финсæн киунуги цъарæ исрæсугъд кæнун, æ ни-
санеуæг бæрæг куд уа.

2
1
3

2
1
3
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1. Ранимайæ блокноти сæйраг хæйттæ.
2. Циуавæр æрмæгутæй конд æй? Еци æрмæгутæн циуа-
вæр æууæлтæ ес?
3. Циуавæр инструменттæ æма гарзæгтæ дæ багъудæй 
дæ кусти?

Нæуæг анзи дессæгтæ

Багъæудзæнæй дæ: хузгун гæгъæди, растханхæгæнæн, 
къумгæнæн, циркъуль, кърандас, киртæ тетрад, кæрдæн, ПВА 
санс, бунæвæрæн гæгъæди, хæцъелæ.
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Ауиндзгæ гъазæнтæ гæгъæдийæй

Гъазæн «Хор»

Аци гъазæнæн æ бундор æй зеллакк. Зеллакки формæбæл 
хæйттæ исбæрæг кæнæн ес циркулæй.

          Къоппа

Къæхтæ

Судзинæ                     Грифель

Зеллакк ци ханхи хурфи æй, е хуннуй зеллаккханхæ 
(окружность). Цæмæй зеллаккханхæ искæнай, уой 
туххæй ин гъæуй радиус равзарун.

Радиус æй зеллакханхæй зеллакки центрмæ ци 
дæрддзæг ес, е. Ханхнивæбæл (чертежбæл) бæрæггонд 
цæуй латинаг дамугъа R-æй. 
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R2 cм

Зеллаккханхæ кæнгæ æй циркулæй:

1. Радиус рабарунцæ растханхæгæнæнæй. Циркули къæх-
ти æхсæн дæрддзæг хуннуй райтигъд (раствор).
2. Гæгъæдибæл æрæвæрун стъæлфæзеллакки центр – 
æма æркæнун зеллаккханхæ сахати фатæги фæткæбæл.

1 2
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1. Бæрæггæнæнтæ искæнун æма ралух кæнун дууæ зел-
лакки (радиус R = 2 см) хузгун гæгъæдийæй (бор, сурх 
кенæ оранжæй).
2. Ислух кæнун гæгъæдий уадздзæгтæ (тунтæ), æрду-
дæгътæ сæ кæнун æма сæ банихасун фиццаг зеллакбæл, 
хузи куд æвдист æй, уотæ.

Гъазæнтæ «Домбайи бæдолæ», «Кæсалгæ»

Циуавæр формæ ес аци гъазæнти бундорти детальтæн?
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Сæ еугур фæрстæ дæр æмиæстæ кæмæн æнцæ, уоци 
æртæкъумæгтæ хуннунцæ æмиасфарсонтæ. Етæ 
æнцон кæнæн æнцæ циркули фæрци.

1. Растханхæгæнæни æнхусæй æрæвæрæ æртæкъумони 
фарси дæргъæуадздзаг АВ.
2. Уоци уадздзаги кæрæнттæй рауадзæ зеллаккхæнхити 
къæлæттæ (R = АВ). Баеу уодзæнæнцæ стъæлфæ О-и.
3. Стъæлфити А, О, В баеу кæнун, æма нæмæ рауайдзæ-
нæй æртæкъумон.
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Домбайи бæдоли бæрцæ æма кæсалги ленкгæнæн базуртæ 
дæр кæнун гъæуй, хори тунтæ куд кæнгæ ’нцæ, уотæ.

Циуавæр фигурæ ес аци гъазæни бундори?
Куд ес квадратæн бæрæггæнæнтæ искæнæн?

Гæгъæдийæй гъазæнтæ
(Игрушка на щелевом замке)

Тъæпæн детальтæй ес искæнæн исæвгун (объемные) 
гъазæнтæ. Уой туххæй детальтæбæл æрлух кæнун 
цубурзихъиртæ (прорези). Уæхæн баеугæндтæ хуннунцæ 
хецæнгæнгæ (разъемный), уомæн æма дзаумауæн ес 
æнцонæй фæххецæн кæнун, уæдта бабæй сæ нæуæгæй 
исæмбурд кæнун.

Дæхуæдæг искæнæ, дæ зæрдæмæ ци гъазæн фæццудæй, 
уой.
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«Заз бæласæ»

«Матрешкæ»
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«Уæлдæфон тумбулæг»

«Цъир-цъирагæ»

1. Сансæй нихæст детальтæн хецæнгæнгæ схонæн ес?
2. Цал детали гъæуй исæвгун гъазæн искæнунæн?
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Кæрæдзебæл æвæрд гæгъæдийæй конд гъазæнтæ

Аци гъазæнтæн сæ бундори æвæрд ес дудагъгонд гæ-
гъæдийæй лухгонд деталь.

Ци зæгъæн ес уæхæн гъазæнти форми туххæй?
Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ, куд кæнгæ ’нцæ бæрæг-
гæнæнтæ æма лухкæнун куд гъæуй уæхæн фигуритæ.

1. Исбæрæг кæнæ æма ислух кæнæ расткъумони фор-
мæбæл деталь.

?

?



68

2. Æрдудагъ кæнæ деталь. Фигурæ æма иннæ гъæугæ 
детальти контуртæ исбæрæг кæнæ. Шаблонмæ гæсгæ 
дæхуæдæг хузæ искæнæ.

къæдзелæ – 2 дет.
        устур горцъе – 2 дет.

          
R?

        минкъий горцъе – 2 дет.      
         сæр – 2 дет.

        гъос – 2 дет.

гъос – 2 дет.     къæдзелæ – 2 дет.

3. Детальтæ бундорбæл банихасæ. Кæд гъæуй, уæд сæ 
исхуарæ хуарæнтæй кенæ кърандæстæй.
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Конуси бундорбæл конд гъазæнтæ

Циуавæр формæбæл конд æнцæ аци гъазæнтæ?

Дæхуæдæг искæнæ уæхæн гъазæнтæ. Исхуарæ Метин 
Дада æма Метин Кизги цæсгæмттæ. Хаутæй сæ исрæсугъд 
кæнæ.
Раздæр бал искæнæ гъазæни бундор.
1. Циркулæй искæнæ зеллаккханхæ.
2. Зеллакк дууæ ’мбеси ралух кæнæ.
3. Кæрæдзебæл банихасæ лухи кæрæнттæ.

?
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Уæлæнхасæн детальтæ:

Нæуæганзи бонмæ арфи гæгъæди (открытка)

Багъæудзæнæй дæ: альбоми гæгъæди, санс, кæрдæн, 
цъæпотæ санс æма хуарæнтæн, кърандас, бæмпæг.

Кусти цуд:

1. Арфи гæгъæдийæн æ бун дууердигæй дæр исхуарæ 
кæрдæгхуз кенæ æрвхуз хуарæнæй.

?
?
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2. Бæрæггæнæнтæ искæнæ æма ралух кæнæ аппликаций 
детальтæ хузи æндаг цъарæн. Банихасæ сæ. Банихасæ 
ибæл бæмпæгæй мети тъæфилтæ.
3. Заз бæласæн исбæрæггæнæнтæ кæнæ æма ислух кæнæ 
2 детали. Кæрæдзебæл банихасæ детальтæ симметрий 
ханхæбæл.
4. Уорс заз бæласæ банихасæ арфи гæгъæдибæл медæ-
гæрдигæй, хузи  куд æвдист цæуй, уотæ.

1

2

3

4
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Къимбустæй æма хæлттæй конд дессаги 
дзаумæуттæ

Гæнæ æма бæмпæг

Цæмæй кæнунцæ хъумац?
Куд си пайда кæнунцæ?

Гæнæ æма бæмпæг æнцæ, хъумац цæмæй кæнунцæ, 
уæхæн зайæгойтæ.

   Гæнæ           Бæмпæг

Гæнæн ес бæрзонд раст гъæдæ. Гъæдæн æ цъарæ æма æ 
хъæппи æхсæнти ес даргъ, æрттевагæ æма хъæбæр федар 
тæгтæ

Бæмбæг æй метрæй бæрзонддæр къотæр. Дидинаг рака-
луни фæсте ибæл исцæттæ унцæ къоппатæ – кæрддзæмтæ. 
Етæ æнцæ бæмпæги тæгтæ – цубур æма хъæбæр листæг.
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Гæнæ æма бæмпæгæй уæфт хъумæцтæ хуарз цъирунцæ 
уомæладæ, уæдта уæлдæф дæр хуарз уадзунцæ. Æнцæ федар 
æма лæуунцæ берæ.

Гæнæ æма бæмпæг хъумæцтæй хуйунцæ медæггаг дарæс 
æма уæледарæс

Рабарæ бæмпæг æма гæнæй уæфт хъумæцтæ. Сæ бæзнæ 
цæхæн æй, сæ уæлдзарæ цихузæн æй? Кæци хъумац си 
дæттуй уазаладæ? Гъар ба?

1. Цæмæй хецæн кæнунцæ гæни æма бæмпæги тæгтæ?
2. Гæнæ æма бæмпæг хъумæцтæй цæмæ хуйнунцæ уæ-
ледарæс?

Æлвесун

Цæмæй кæнунцæ къохæрходтæ?
Цæмæй бахуйунцæ цæппæртæ? Цæмæй кæнунцæ ху-
зæфтудтæ? 

Хæлттæ кæнунцæ фæскъæуттæй. Уоци процесс хуннуй 
æлвесун.
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Фæскъауæ æлвесæн фабрикæмæ баласунцæ бæститæй. 
Фæуунцæ пихцилтæ, æнцъулдтæ, кæдзоскæнуйнаг.

Фæскъæуттæ никкæдзос кæнунцæ, ислигъз сæ кæнунцæ 
сæрмагонд машинттæй. Уой фæсте исраст унцæ æма еуæрдæмæ 
итигъд.

Уой фæсте сæ рахецæнтæ кæнунцæ хецæн уадздзæгтæбæл,  
лентъитæбæл – ровницы. Райвазунцæ сæ, истохунцæ æй æма 
си рауайуй хæлттæ.

Хæлтти хузтæ
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Хуйæн хæлттæй хуйунцæ хъæппæлтæ, цæппæртæ. 
Тæнæг хъумæцтæ хуйунцæ листæг хæлттæй, бæзгин хъумæцтæ 
– ставд хæлттæй. Хæлттæ гъæуама уонцæ, хъумаци хузæ 
циуавæр уа, уæхæн.

Хузæфтудтæгæнæн халæ – мулине – уадзунцæ бæсти-
тæй хецæн хузтæй.

Хъумацуафæн хæлттæ стохунцæ устур къæбæлтæбæл. 
Хъумацуафæн фабрики аци хæлттæй уафунцæ хъумац.

1. Цæмæй кæнунцæ хæлттæ æма куд хуннуй аци про-
цесс?
2. Хæлтти хузтæ ранимайæ. Цæмæн пайдагонд си цæуй?

Уафун

Æркæсæ хъумацмæ.
Кæрæдзей хæццæ хæлттæ куд еугонд æнцæ?
Хæлттæ бид æнцæ, зæгъгæ, зæгъæн ес?

Хъумац рауайуй, уафæн тæрхи (станок) æнхусæй хæлттæ 
бийгæй. Уоци процесс хуннуй уафун.

Хъумацæн æ дæргъæрдæмæ арæзт хæлттæ хуннунцæ 
бундори хæлттæ (кенæ дæргъцæ).
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Хъумаци цæхгæрмæ уагъд хæлттæ ба хуннунцæ уæвди 
хæлттæ (кенæ уæвд).

Цæттæ хъумаци кæрæнттæбæл уафгæй конд цæуй 
мæскъæ.

      
Уæвди халæ (уто�к)

Дæргъи халæ (основа)

Хъумæцти фæлуст

Æркæсæ хъумæцти хузтæмæ. Цæмæй хецæн кæнунцæ 
кæрæдземæй?
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Уафæн тæрхæй ист хъумац хуннуй дирзæг хъумац (1). 
Дирзæг хъумац уорсгонд æма фæлуст ку æрцæуа, уæд си 
рауайуй уорсгонд хъумац (2), еухузон хъумац (3) кенæ 
геппæйфинст (ситец) хъумац (4) – кæсæ 76 фарсбæл.

Циуавæр хъумацæй конд æнцæ аци салфеткитæ?

Геппæйфинст хъумацæн ес хузæ (лицевая сторона) æмæ 
усхъуммæ фарс (изнаночная сторона).

Цæмæй хецæн кæнунцæ хъумацæн æ хузæ ма æ усхъум-
мæ фарс?
Цæмæннæ дарунцæ хъæппæлтæ усхъуммæ хаттæй?
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Хъумацæн æ хузæрдæмæ фарс бæрæг кæнун

Багъæудзæнæй дæ: геппæйфинст хъумаци гæппæл.

Кусти цуд:

1. Райсæ геппæйфинст хъумаци гæппæл.
2. Лæмбунæг имæ æркæсæ, сбæрæг ин кæнæ æ хузæ. 
Уæхæн хъумац хузæрдигæй æй ирддæр.

Кæттагбиди макет

Хæлттæн ес али хузи бийæн. Тæккæ хумæтæгдæр æма 
федардæр бид æй кæттагбид (полотняное перепле-
тение). Аци бид кæнгæй дæргъци хæлттæ æма уæрхци 
хæлттæ бид цæунцæ еу халæ инней сæрти (через одну).

Багъæудзæнæй дæ: уафæн фæлгæт (гъæди хъуæл 
зæгæлти хæццаг, дууæ хузи ставд хæлттæ, болавкæ, кæрдæн, 
санс.
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Кусти цуд:

1. Райсæ ахургæнæгæй уафæн фæлгæт.
2. Бафедар кæнæ еу хузи халæ фæлгæти къуми федаргонд 
зæгæлбæл. Хъæбæр æй балвасæ, зæгæлтæбæл тохгæй. 
Балхий кæнæ хали кæрон. Етæ æнцæ дæргъци хæлттæ.
3. Æндæр хузи халæ (уæрхи халæ) бакæнæ болавкæбæл. 
Рауадзæ æй дæргъци хæлттæбæл еу инней сæрти. 
Фæлгæт ку байдзаг уа, уæд нæмæ гъæуама рауайа хъу-
маци гæппæл.

4. Ислух кæнæ хузæг (гæппæл) зæгæлтæмæ хæстæг. 
Цæмæй хæлттæ ма райхæлонцæ, уой туххæй гæппæл 
банихасæ гæгъæдибæл.

2 3
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Гæгъæди æма хъумаци æууæлтæ барун

Багъæудзæнæй дæ: хъумац, гæгъæди, лупæ, дон.

Кусти цуд:

1. Æркæсæ лупæй гæгъæди æма хъумацмæ. Цæмæй конд 
æнцæ?
2. Къохтæй райвазæ гæгъæдий гæбазæ æма хъумаци 
гæппæл. Кæци си раскъудæй, кæци ба раивæзтæй?
3. Сæнцъулдтæ кæнæ дæ къохти гæгъæдий гæбазæ æма 
хъумаци гæппæл. Рараст сæ кæнæ. Кæци хъæбæрдæр 
æнцъулдтæ æй æма дудæгътæ?
4. Еу минкъий сæбæл дон æркæнæ. Кæци си тагъддæр 
цъируй дон?

1 2

3 4
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Хъумацæн æ дæргъи халæ бæрæг кæнун

Багъæудзæнæй дæ: хъумаци гæппæл мæскъи хæццæ, 
æнæмæскъæ хъумаци гæппæл, кърандас, судзийнæ.

Кусти цуд:

1. Райсæ мæскъæгун гæппæл. Дæргъци хæлттæ цæунцæ 
мæскъи æмдæргъæ. Гæппæлтæ фæббæрæг кæнæ дæргъци 
хæлтти арæзт фатæгтæй.
2. Райсæ æнæмæскъи гæппæл. Райвазæ хъумац дæр-
гъæмæ дæр æма уæрхæмæ дæр. Дæргъи хæлттæ ивæзунцæ 
уæрхци хæлттæй минкъийдæр. Гæппæлбæл фæббæрæг 
кæнæ дæргъци хæлтти арæзт фатæгтæй.

1

2
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Хуйæн æма хузæфтудгæнæн косæн дзаумæуттæ 
æма æрмæг

                         Растханхæгæнæн
                

Барæн лентæ
               
                      

Къариндас

            Хæлттæ

                         Кæрдæн

          
Ининдзæн           Судзийнæ

           (пяльцы)           Æнгурстаунæ

            Хъумац
                    Къумгæнæн
          Къопиесæн гæгъæди
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Салфеткæ хузæфтуд кæнун

Багъæудзæнæй дæ: хъумаци гæппæл, къопиесæн гæ-
гъæди, циргъ кърандас, судзинæ, мулине хæлттæ, кæрдæн.

Куд раййевун гъæуй хузæ хъумацмæ къопиесæн гæгъæдий 
фæрци?
Хали дæргъæ куд гъæуй раст рабарун?
Циуавæр мадзæлттæ зонис хузæфтуд хъумацбæл бафе-
дар кæнунæн?

Хузæфтуд кæнун сæхтæггонд сункитæй

Кусти цуд:

1. Раййевæ хузæ хъумацмæ.
2. Халæ бафедар кæнæ усхъуммæрдигæй æма ’й раласæ 
хузæрдæмæ 1-аг стъæлфи. Уой фæсте судзийнæ ратъунсæ 
хъумаци 2-аг стъæлфи. Райсæ судзийнæ идарддæр 
усхъуммæрдиги æма ’й раласæ хузæрдигæй 3-аг стъæлфи. 
Хузæфтуд искæнæ кæронмæ.

3 1 2
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Кæрæнттæ кæнун зулун сункитæй

Кусти цуд:

1. Салфеткити кæрæнттæй 2 см идарддæр (хаути дæр-
гъæ) исласæ халæ. Хæлттæ исласæ салфеткæн аллирди-
гæй дæр.
2. Æрæвæрæ салфеткæ дæ рази, йæ хаутæ хæрдмæ, 
уотемæй. Хузи ци худ æвдист цæуй, уæхæн искæнæ.
3. Салфеткæ нихснæ, кърахмали æй ниттолæ. Усхъум-
мæрдигæй ибæл туй ниввæрæ. Хаути хæлттæ исласæ.

Рагъуди кæнæ, циуавæр формæ уодзæнæй хаугун сал-
феткæн.

Куд кæнгæ ’й судзиндонæ (игольница)

Багъæудзæнæй дæ: дууæ гæппæли еугъузхурст хъу-
мац, къопиесæн гæгъæди, циргъ кърандас, мулине хæлттæ, 
гæгъæдин шаблон (10 x10 см квадрат), итиндзæн, мел.
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Кусти цуд:

1. Хузæ æрæвæрæ хъумацæн йæ астæу ма ’й къопиесæн 
гæгъæдий æнхусæй исесæ хъумацмæ. Хъумаци халæ (до-
левая) гъæуама арæзт уа уæллæй дæлæмæ.
2. Хъумац итиндзæнбæл бакæнæ. Хузæфтуд кæнæ 
сæхтæггонд сункитæй. Исуæгъдæ кæнæ дæ куст итин-
дзæнæй. Стъолбæл æй æрæвæрæ, æ хузæ уæлæрдæмæ, 
уотемæй.

1

2
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3. Æ уæле ин æрæвæрæ дуккаг хъумаци гæппæл, æ хузæ 
бунæрдæмæ куд уа. Дæргъмæвæрд хæлттæ гъæуамæ 
уонцæ еуæрдæмæ арæзт. Сæ уæле син æрæвæрæ гæгъæдин 
шаблон ма ’й бафедар кæнæ сæрдзæвæнæй (булавкæй). 
Æрханхæ кæнæ шаблон мелæй – аллирдигæй дæр 1 см 
фæтæн «будур» (припуск) худтитæн æма æрлух кæнæ 
детальтæ, «будуртæ» уадзгæй.
4. Бахуйæ детальтæ мелæй хæнхитæбæл сæхтæггонд 
сункитæй. Æнæхудæй си фæууадзæ 3 см бæрцæ æндæмæ 
рахатунмæ. Худи кæрон гъæуй балхий кæнун цалдæр 
листæг сункæй уоци еу рауæн.

3

4



87

5. Ислух кæнæ цæхгæрмæ худæнбудуртæ (припуски) 
къумти. Дзаумау иннердæмæ исхатæ.
6. Дæ судзинтъунсæни бæмпæг кенæ синтепон байвæрæ.
7. Медæмæ бахатæ хуйæнбудуртæ. Игон идæрддзæг 
бахуйæ листæг раст сункитæй.

1. Цæмæн гъæуй судзинтъунсæн хузæрдæмæ рахатун æ 
бахуйуни фæсте?
2. Циуавæр сункитæ базудтайтæ 1-аг æма 2-аг кълæсти?
3. Æдасдзийнади циуавæр уагæвæрдтитæ æнхæст кæ-
нун гъæуй хуйгæй æма худæвæрд кæнгæй?

5

6 7
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Уæледарæс æмпъозун (цалцæг кæнун)

Адæймагæн æ уæледарæсмæ гæсгæ ес аргъгæнæн?
Ци хузæн фæуунцæ, сæ хъæппæлтæ скъудтæ, цъумур, 
æнæцæппæр адæм?

Худихæлдтитæ цалцæг кæнун

Дæ хъæппæл худихæлдтитæ ку уа, уæд син ес къохæй 
бахуйæн.

Багъæудзæнæй дæ: 2 хъумаци гæппæли худихæлд-
титæй, судзийнæ, халæ, кæрдæн, туй.

Кусти цуд:

1. Худихæлдтити хæлттæ дууердигæй дæр еуæрдæмæ 
исласæ, балхий сæ кæнæ ма син сæ кæрæнттæ ралух 
кæнæ.

1
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2. Туй æрæвæрæ худихæлди бунати. Æрцæттæ кæнæ еу 
дагъæй халæ.
3. Бафедар кæнæ 2 хъумаци гæппæли сæрдзæвæнæй. 
Кæрæдзебæл сæ бахуйæ раст сункитæй, судзийнæ зæронд 
худи цъæсгити тъунсунбæл архайгæй.
4. Туй ниввæрæ худи кæрæнттæбæл, фæйнердæмæ 
сæ ракæнæ, уотемæй.

2

3

4
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Ауиндзæн бахуйун

Дæ пъæлитой, къуртги ауиндзæн ку раскъуна, уæд ин ес 
нæуæгæй æй раййевун.

Багъæудзæнæй дæ: хъумаци гæппæл, судзийнæ, халæ, 
кæрдæн.

Кусти цуд:

1. Зæронд ауиндзæнæй ма ци байззадæй, уой исæфтауæ. 
Æ бунат ин никкæдзос кæнæ уæлдай хæлттæй. 
Хъумацæй ислух кæнæ 3 см фæтæнæн æма 7 см дæр-
гъæн гæппæл.
2. Æрдудагъ кæнæ еци гæппæл дæргъæрдæмæ ма ибæл 
туй ниввæрæ.
3. Райхалæ æй ма ин æрдудагъ кæнæ æ дууæ ’рдæги. 
Туй сæбæл ниввæрæ.

1

2

3
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4. Æрдудагъ æй кæнæ йæ астæуккаг ханхæбæл. Гъæ-
уама дæмæ рауайа цуппæрдагъон гæппæл.
5. Æрцæттæ кæнæ еудагъ халæ. Бахуйæ ин æ кæ-
рæнттæ листæг зулун сункæй.
6. Ауиндзæггагæн æ дууердигæй дæр 1-гай см фæс-
сæттæ ма сæбæл туй ниввæрæ. Æрæвæрæ ауиндзæн æ 
раздæри бунати ма ’й дууердигæй дæр бахуйæ листæг 
сункæй.

1. Хъумацбæл бæрæггæнæнтæ кæнунæн циуавæр 
мадзалæй испайда кодтай хузæфтудæн? Балæдæрун 
кæнæ, цæмæн, уой.
2. Кæцирдæмæ гъæуама уа арæзт дæргъмæвæрд халæ 
ауиндзæни?

4

5

6
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Кънопкæ (гибу) бахуйнун

Кънопкитæ конд æнцæ дууæ хаййæй: бун (астæуæй си 
цъасæ) æма сæр (астæуæй си сæр).

Кънопкæ бахуйæн ес 2 хузи:

Алли цъасæй дæр кæрæнтти сæрти. 

Цæппæрти хузæн – æнкъай цъæсгити.

Сункити æвæрд æй уотæ, цæмæй кънопкитæ æвæргæй 
кæрæдзебæл ма æндзæвонцæ.

Багъæудзæнæй дæ: дууæ хъумаци гæппæли, циргъ 
кърандас, судзийнæ, халæ, кæрдæн, кънопкитæ.
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Кусти цуд:

1. Æрцæттæ кæнæ еу дагъæй ласт халæ.
2. Алли гæппæл дæр æрдудагъ кæнæ, æ усхъуммæ фарс 
медæмæ, уотæ.
3. Фиццаг гæппæлбæл кърандасæй фæббæрæггæнæнтæ 
кæнæ кънопки бун хуйæн бунат, иннæ гæппæлбæл ба – 
кънопки сæр хуйæн бунат.
4. Æрæвæрæ кънопки сæр бæрæггонд бунатбæл ма ’й 3-4 
сункæй бахуйæ ескæци мадзалæй.
5. Æрæвæрæ кънопки бун бæрæггонд бунатбæл ма ’й 3-4 
сункæй бахуйæ.

Къæндзутæ ма сæхтгутæ хуйун

Сæхтгутæ худæй бафедар кæнунцæ цуппар рауæни:
1. Алли цъасæй дæр.
2. Сæхтæгæн æхе дууердигæй.
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Къæндзутæ худæй бафедар кæнунцæ æртæ рауæни:
1. Алли цъасæй дæр.
2. Фæкъкъæдзæгæнæни.

Багъæудзæнæй дæ: дууæ хъумаци гæппæли, циргъ 
кърандас, судзийнæ, халæ, кæрдæн, къæндзутæ æма 
сæхтгутæ.

Кусти цуд:

1. Æрцæттæ кæнæ еу дагъæй ласт халæ.
2. Гæппæлтæй алкæцийдæр æрдудагъ кæнæ, æ усхъум-
мæ медæмæ, уотемæй.
3. Еу гæппæлбæл кърандасæй фæббæрæг кæнæ къæн-
дзуй хуйæн бунат, иннæ гæппæлбæл сæхтæги бунат.
4. Æрæвæрæ сæхтæг бæрæггонд бунатбæл ма ’й бахуйæ 
3-4 сункæй æртæ рауæни.
5. Æрæвæрæ сæхтæг бæрæггонд бунатбæл ма уой дæр 
бахуйæ.

Æркæсæ дæ уæледарæсмæ. Кæд си ести цалцæг гъæуй, 
уæд æй исцалцæг кæнæ. Кæд дæ бийнонтæй ескæмæн 
гъæуй фенхус кæнун, уæд ма фæззийнадæ кæнæ.
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Къахидарæсмæ зелун

Кæдзос къахидарæс æй адæймаги кæдзосдзийнади, æфс-
найддзийнади, аййевдзийнади бæрæггæнæн. Цæмæй 
къахидарæс берæ лæууа, уой туххæй имæ гъæуй зелун.

1. Дæ къахидарæс кæдзос кæнæ, æндегæй ку æрба-
цæуай, уæд, æндæмæ цæуни размæ нæ, фал.
2. Дæ къахидарæс артмæ кенæ батарейтæмæ хæстæг ма 
сор кæнæ.
3. Дæ къахидарæси къелтæ ку бафехсуйонцæ, уæд сæ 
афонæбæл исцалцæг кæнæ.
4. Къахидарæс дæ къæхтæбæл кæнгæй пайда кæнæ 
уедугæй (рожок).

Багъæудзæнæй дæ: уомæл хæцъелæ, зæронд газ-
зет, къахидарæси крем, фæлмæн щеткæ кенæ сор цъоппин 
хæцъелæ, кенæ сæрмагонд губкæ.
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Кусти цуд:

1. Цъумур уомæл къахидарæс дзæбæх ниссæрфæ хулуй 
хæцъелæй.
2. Ниннæмæ дæ къахидарæси æнцъулдтæ гагъæди ма ’й 
ниссор кæнæ.
3. Байсæрдæ къахидарæс кремæй. Исæрттевун кæнæ дæ 
къахидарæс фæлмæн щеткæй кенæ губкæй.

Уæхемæ нихснæ дæ къахидарæс, ниссор æй кæнæ æма 
’й кремæй байсæрдæ.
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Косæн рæзбуни кенæ дзæхæрай

Гъæуайгонд мæрæ

Зумæг æма рагуалдзæг халсартæ æма дидингутæ зайун 
кæнунæн пайда кæнунцæ сæрмагонд азгъунститæй – 
гъармуæттæй (теплицæ), тулфуæттæй (парник) 
æма æмбæрзæнтæй (укрытия). Уоци азгъунстити 
мæрæ æма зайæгойтæ гъæуайгонд цæунцæ дунгæй, 
уазалæй, метæй.

Гъæуайгонд мæри 
хузæ Косæн дзаумæуттæ Ци зайун кæнунцæ

Гъармуат

Тулфуат
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Гъæуайгонд мæри 
хузæ Косæн дзаумæуттæ Ци зайун кæнунцæ

Æмбæрзæн

1. Ци æй гъæуайгонд мæрæ?
2. Цæмæй хецæн кæнунцæ гъармуат, тулфуат æма æм-
бæрзæн?

Хъæдори культуртæ (бобовые культуры)

Хъæдори культуртæ æнцæ хъæбæр ахсгиаг гъæууон-
хæдзарадон культуртæ, уомæн æма сæ муггæгти ес берæ 
уорсаг. Уой туххæй сæ хонунцæ зайæгхалæ дзидза

 Тумбул хъæдорæ     Бери-хъæдорæ        Хъæдорæ
         (горох)         (боб)         (фасоль)
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Хъæдори культуртæ зайун кæнун

Муггæгтæ аразунмæ цæттæ кæнун

1. Сæ ниссадзунæй 3 бони раздæр хъæдори муггæгтæ 
багъар кæнунцæ хормæ.
2. Сæ аразуни бони сæ равзарунцæ, цæхгун дони сæ 
никкалгæй. Муггæгтæй уæлæмæ ка иссæуа, уони рака-
лун, бунмæ си ка ниццæуй, уони ба ниййаразун.
3. Хъæдори муггæгтæ 10–15 минути бæрцæ бадарунцæ 
карз марганец дони, цæмæй зианхæссæг бауæргъæдтæ 
фесæфонцæ.
4. Аразуни размæ хъæдори муггæгтæ 2-4 сахати бæрцæ 
ниффæлдайун дони.

1 2

3 4
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Муггæгтæ аразун

Хъæдорæ садзунцæ рæнгъитæй 4-5 см æрфæн. Ниййара-
зуни фæсте зæнхæ минкъий æрнæмун, гъæуй æй донæй 
банурф кæнун.

Зайæгойтæмæ зелун

1. Хъæдорæ ниссадзунбæл 3-4 бони ку рацæуа, уæд 
зæнхæ гъæуй исфæлмæн кæнун пахсайæй.
2. Хъæдорæ ку искæсуй, уæд рæнгъити ’хсæн гъæуй 
ниффæлмæн кæнун. Фиццаг хатт мæрæмæ гъæуй 
гъæцæнтæ бахæссун.
3. Зайæгойтæ къабозæ уадзун ку байдайунцæ, уæд син 
гъæуй гъæдтæ (гъелтæ) ниссадзун.
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4. Къубарæ æфтаун æма дидинæгкалуни афони 
хъæдори хумтæ гъæуй нихсæдун, дон ибæл никкæнун, 
гъæцæнтæ имæ бахæссун.
5. Ку сцæттæ уй, уæд æй æртонунцæ, нихсæдунцæ ма ’й 
басор кæнунцæ.

Хъæдорæ садзгæй цæййасæ дæрццæг уадзун гъæуй еу 
бунатæй инней æхсæн?

Фæлтæрæн хъæдорæ-зайæгойти хæццæ

Багъæудзæнæй дæ: муггаги хъæдорæ, æртæ агувзи, 
дон, æртæ æвгин пластинки.

Кусти цуд:

1 Хъæдори гагатæ æртæ хаййи ракæнæ (фæйнæ 10-15 
гагай) æма сæ ниввæрæ агувзити.



102

2. Дууæ агувзи никкæнæ дон, хузи куд æвдист æй, уотæ. 
Æртиккаг агувзи нæ гъæуй дон. Агувзити сæртæ авгин 
пластинкæй æрæмбæрзæ ма сæ гъар рауæни ниввæрæ.
3. 4-5 боней фæсте æркæсæ, кæци агувзи разадæй 
хъæдорæ. Цæстæдаруни фæстеугутæ дæ тетради 
таблицæмæ бахæссæ.

Таблицæ. Муггæгти разайуни уавæртæ

Агувзи номер Хузæ Фæстеуæг
Цæмæннæ 
разадæнцæ 
муггæгтæ

4. Искæнæ хатдзæг, муггæгти ци уавæртæ гъæуй, цæ-
мæй разайонцæ, уой туххæй.

Хатгай фæлдад муггæгтæ зайгæ на ракæнунцæ, фал 
нимбуйунцæ. Цума цæмæн?
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Цъæхсифтæргун культуртæ

Цъæхсифтæргун культуртæ, халсар – зайæгойтæ тагъд 
ирæзунцæ. Сæ сифтæ хуæрунмæ фæббæззунцæ 30-50 бонмæ.

Тауæг-
тъаффæ

Толмандзи
(шпинат)

Фидхуасæ
(укроп) Салат

Цъæхгæрдæг зайæгойтæ зайун кæнун

Цæмæй дæмæ сæрдæндæрхци фидхуасæ, голмандзи, са-
лат уа, уой туххæй сæ аразун гъæуй цалдæр хатти 30 боне-
мæй 30 бонемæ.

Уалдзæги хумтæ скъахунцæ æма сæ æрфæлмæн кæнун-
цæ. Мæрæмæ гъæцæнтæ бахæссунцæ рагацау – фæззæги.



104

Аразунæн бунæттæ исбæрæг кæнунцæ бæттæн æма 
хъуæлтæй. Хузи куд æвдист æй, уотæ. Рæнгъити æхсæн 
идæрццæг – 15-20 см, рæнгъи медæгæ 2-3 см. Муггæгтæ 
аразунцæ 1-2 см арфæн. Уой фæсте зæнхæ æрлигъзитæ 
кæнунцæ æма дон никкæнунцæ татхатæбæл.

Æвзартæ искæсунцæ 10-14 бонмæ. Уæлдай зилд сæмæ 
нæ гъæуй: æхсæдун, дон кæнун, зæнхæ фæлмæн кæнун. 
Цъæхгæрдæг зайæгойтæ тонунмæ бæззунцæ 30-50 бонмæ.
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Сау хъæлæрдзи берæ кæнун

Лухдзæг æй зайæгойи гъæди кенæ сифтæрти гæбазæ. 
Фæххецæн æй кæнунцæ мадæл зайæгоййæй исберæ 
кæнуни туххæй.

Хъæлæрдзи æма берæ æндæр зайæгойтæ берæ кæнунæн 
пайда кæнунцæ тулфуатæй – авгин рамкитæй кенæ 
полиэтиленæй æхгæд зæнхи хаййæй. Минкъий тулфуат 
искæнæн ес, ести дзаумауи (лотокки) мæрæ никкæнгæй дæр.

Багъæудзæнæй дæ: дзаумау (лоток), зменсæ, си-
гит, хурæ, телтæй конд каркас, устур полиэтилен пакет, 
хъæлæрдзий къабозтæ.

Кусти цуд:

1. Бацæттæ кæнæ мæрæ лухдзаг ниййаразунмæ: лоток-
ки тæккæ бунæй никкæнæ 1-2 см хурæ, уой фæсте 5-7 см 
сигит, сæрæй 3-4 см зменсæ. Никкæнæ ибæл дон.
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2. Хъæлæрдзий къалеутæй ралух кæнæ, 4-5 къубари 
кæбæл уа, уæхæн къабозæ.

3. Лæдзгутæй фæббæрæг кæнæ лотокки, садзгæ кæми 
кæндзæнæ, еци бунæттæ. Се ’хсæн гъæуама уа 15 см. 

4. Ниййаразæ къабозтæ серф, сикъитæй 1-2 къубари куд 
зинна, уотæ.

5. Бафедар кæнæ лотокбæл телин каркас. Æрæхгæнæ 
æй полиэтилен пакетæй. Пакет федар бабæттæ. Цæттæ 
тулфуат ниввæрæ къæразги тæрхæбæл (подоконник).
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Дон кæнæ мæрæбæл уæдта бонцохæй кæдзос уæл-
дæф уадзæ тулфуатмæ. Июнмæ къабозтæ уедæгтæ 
рауадздзæнæнцæ ма сæ ниссадзун æнгъезуй дзæхæ-
радони.

Дидинæгдæнттæ
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Æркæсæ, дидингути татхатæ циуавæртæ фæуунцæ.

1. Рабаткæ – еу хузи дидингути нарæг (1-3 м) даргъ 
татха.

2. Бордюр – къахнади æмдæргъæ арæзт еумуггаг ди-
дингути уаццаг (50-70 см).
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3. Клумбæ – хузæфтуди хузи арæзт аллимуггаг дидин-
гути раст формæбæл конд дзæхæрадонæ.

4. Миксбо�рдер (хæлæ-мулæ бордюр) – аллихузи ди-
дингути урух уаццаг (2-5 м).

Æрхæссæ, дидинæгдæнтти алли хузтæ кæмæй ес искæ-
нæн, уæхæн дидингути дæнцитæ. Исаййев кæнæ уонæй 
скъола æма хæдзари цор.
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Гъæдиндзбун зайæгойтæмæ зелуни

Тюльпан

Ирæзуни 
фазæ

Апрель
(Хумгæнæни мæйæ)

Май
(Зæрдæвæрæни мæйæ)

Зелуни
хецæн-

дзийнæдтæ

Лили

Ирæзуни 
фазæ

Зелуни 
хецæн-

дзийнæдтæ

Лæмбунæг æркæсæ картæмæ.
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технологион картæ

Июнь
(Хорхæтæни мæйæ)

Июль
(Сосæни мæйæ)

Август Сентябрь Октябрь

Æргъуди кæнæ радзурд тюльпантæ æма лилитæмæ зе-
луни хецæндзийнæдти туххæй. Цæмæй хецæн кæнуй 
тюльпанти ирæзт лилити ирæзтæй.
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Дидинæггун зайæгойти аразæггаг (рассадæ) зайун 
кæнун

Багъæудзæнæй дæ: асиккитæ аразунмæ, сикъит, цубур 
лæдзгутæ, донпурхгæнæн, дон, дидингути муггæгтæ.

Кусти цуд:

1. Байдзаг кæнæ асиккæ сикъитæй. Ханхитæ си 
искæнæ (ауæдзтæ) лæдзæгæй, се ’хсæн 6-10 см куд уа, 
уотæ. Байтауæ муггæгтæ 1-2 см æрфæн. Сикъитæй сæ 
нимбæрзæ. Мæтъæлгомау дон сæбæл никкæнæ.

2. Ниввæрæ асиккитæ гъар бунати. Æвзартæ ку скæ-
сонцæ, уæд асиккæ рохсмæ рахæсса.
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3. 2–3 къуарей фæсте, аразæггæгтæбæл дугай сифтæ 
ку фæззиннæ, уæд сæ устурдæр асиккити ниййаразæ. 
Лæдзæгæй искæнæ, се ’хсæн 6 см кæмæн уа, уæхæн 
къæхтитæ. Уоми ниййаразæ аразæггæгтæ ма сæ донæй 
бапурф кæнæ.

4. Арæх сæбæл кæнæ дон уæдта сæмæ кæдзос уæлдæф 
уадзæ.
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Арæзтадон машинттæ æма механизмтæ

Циуавæр техникæй пайда кæнунцæ хæдзæрттæ араз-
гæй?

Арæзтадон æрмæг ласунцæ уæзласæн машинттæй.

Уæргътæ есунцæ ма сæ æндæр рауæн æвæрунцæ авто-
мобилон кърантæй.
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Устур уæзесæн къран ласуй, уæлæмæ есуй æма бунмæ 
уадзуй уæргътæ. Къран цæуй рельситæбæл.

Ласунцæ, ревæд кæнунцæ æма æвгæнунцæ арæзтадон 
æрмæг æвгæнæн машинттæй (погрузчиктæй).
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Арæзтадон техники модель 
конструктори детальтæй æмбурд кæнун

Конструктори циуавæр хузтæй кустайтæ 1 къласи? 
Циуавæр детальтæй конд æнцæ етæ?
Куд хуæцунцæ детальтæ кæрæдзебæл уоци конструк-
тортæй арæзт хузæгти (модельти)?

Конструктори детальтæ

Æ хузæ деталæн Детали ном

Къæндзу (крюк)

Втулкитæ (втулки)

Агъодæ (обойма)
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Детали хузæ Детали ном

Къумтæ (уголки)

Цæгтæ (скобы)

Сæмæнтæ (оси)

Лæсгæрходæ (гайка)

Лæсгæртæ (винты)

Шайбæ (шайба)

Цалх (колесо)
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Детали хузæ Детали ном

Планкитæ (планки)

Платæ (плата)

Цъæстæгонд шайбæ 
(шайба с пазами)

Лæсгæрæздохæн (отвёртка)

Дæгъæл (ключ)
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Детальтæ еугæнæн бунæттæ (соединения) фæуунцæ 
змæлгæ æма æнæзмæлгæ. Змæлгæ еугæнæн бунæтти 
детальтæн ес зелæн, æнæзмæлгæ еугæнæн бунæтти ба 
детальтæ не змæлунцæ.

Куд хуннунцæ конструктори детальти еугæнæн бунæт-
тæ, исæмбурд кæнæн æма син райхалæн ку уа, уæд?

Детальтæ æмбурд кæнунцæ æма ихалунцæ монтаж-
гæнæн инструменттæй: тъæпæнаргъæвнæй (плоскогубцы), 
лæсгæрæздохæнæй, дæгъæлæй.

     Фат

         
Лебёдкæ

        Кæндзу

     Бундор

Уæзесæн крани модель
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Багъæудзæнæй дæ: конструктори детальтæ æма 
инструменттæ, тъæпæнаргъæвнæ, хæлттæ, алюмин тел.

Кусти цуд: 

1. Æркæсæ хузи кърани хузæгмæ. Рагъуди кæнæ 
детальтæ æмбурд кæнуни фæд-фæди кустмæ: бундор, 
лебедкæ, фат.
2. Детальтæй исæмбурд кæнæ кърани хæйттæ.
3. Исæмбурд кæнæ кърани модель.
4. Фæххуæздæр кæнæ лебедки модель уæргътæ есунæн. 
Сфедар кæнæ нихмæуæз (противовес), цæмæй къран фе-
дар лæууа, уой туххæй.

Лæсгæртæ æма лæсгæрходтæ здохæ къохæй. Фæстагмæ 
сæ баздохæ дæгъæл æма лæсгæрздохæнæй. Хецæн 

хæйттæй модель æмбурд кæнуни размæ исбæрæг кæнæ, 
хæйттæ раст æмбурдгонд æнцæ æви нæ. Лæсгæрходтæ 
гъæуама уонцæ модели медæгæрдигæй, лæсгæрти сæртæ ба – 
æндегæй. Уотемæй модель рæсугъддæр зуннуй.
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Базургин машинттæ

Уæлдæфон гъазæн пæрпæраг (воздушный змей) 
кæнун

Еуæй-еу бæстити искæнунцæ устур бæрæгбæнттæ 
уæлдæфон пæрпæрæгти хæццæ. Дессаг фæууй уонæмæ 
бакæсун. Цихузæн формæ æма асæ син нæ фæууй!

Уæлдæфон пæрпæрæгтæ бабæттунцæ халæй конд 
«идонæбæл». Е æй нæ уадзуй ратонун. Уæлдæфи гулфæнтæ 
исесунцæ пæрпæраги бæрзонд æврæгътæмæ.

Хуæрз хумæтæги пæрпæрагæ искæнæн ес бæзгин 
гæгъæдийæй (ватманæй).
1. Уой туххæй ралух кæнæ квадратон сифæ ма ’й 
æрдудагъ кæнæ, хузи куд æвдист æй, уотæ.
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2. Уой фæсте пæрпæрагбæл туасæй искæнæ цъæсгитæ 
ма ибæл хæлттæ бабæттæ.
3.  Бабæттæ  ибæл  хæлттæй  кенæ  лентъæй  конд  «къæдзелæ». 
Пæрпæрагæ ку сцæттæ уа, уæд æй гъæуй бавзарун æма райара-
зун (настройка). Æййевæн ес федаргæнæн æма хæлтти дæргъæ, 
къæдзели уæзæ æма конструкци.
Пæрпæрагæ æнгъезуй рауадзун дунгæ рæстæги.

  Къæдзелæ
       Халæ

1

2 3



123

Рекъитæ нæзи гъæдæрмæгæй
(реечки из древесины сосны)

Халæй стохун æма сбæттун
(обмотать и связать ниткой)

Халæ
(нить)

Дунгæ
(ветер)

Пæрпæраги идонæ
(уздечка змеи)

Къæдзелæ
  (хвост)

Конструктори детальтæй вертолёти модель 
æмбурд кæнун

1. Æркæсæ вертолёти модели хузæмæ. Вертолёт конд æй 
фюзеляжæй (раззаг хай), фæстаг хайæй, цæлхитæ æма 
пернæй.
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2. Хецæнтæй æрæмбурд кæнæ вертолети аци модели 
хæйттæ.
3. Вертолет æнæгъæнæй æрæмбурд кæнæ.
4. Бавзарæ вертолет (пернæ æма цæлхитæ гъæуама 
зелгæ кæнонцæ).

1. Куд ес модель фæххуздæр кæнæн?
2. Циуавæр æндæр æрмæгæй ма ес искæнæн вертолети 
æма хуæдтæхæги модель.
3. Бавзарæ дæхуæдæг конструкци скæнун æма 
æрæмбурд кæнун хуæдтæхæг кенæ вертолети модель 
конструктори детальтæй.
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Иуазæгуати æфснайагæ кизгæмæ

Æфснайагæ рæсугъд кизгæ Золушки аргъау зонис? Е 
хæдзари куститæ кæнгæй мæтъæл некæд адтæй. Зæнхæ 
сæрфгæй дæр-еу кафгæ ма заргæ кодта, ругтæ сæрфгæй 
дзаумæутти хæццæ дзубанди кодта. Ду дæр дæхе исахур 
кæнæ уой хузæн хæдзари куститæ игъæлдзæгæй кæнун.
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Хæдзарæ æма кълас æфснайунмæ дин ес æнхусгæнгутæ. 
Ранимайæ сæ. Радзорæ, цæмæн гъæунцæ, уой.

Хæдзарæ сор æфснайд кæнунмæ

Пъолтæ, горцъетæ (ковры, паласы), дивантæ, фæл-
мæн къелатæ кæдзос кæнунæн хъæбæр æнхус æй ругæ-
цъирæн. Ругæцъирæнæн ес аллихузон щеткитæ. Устур 
щеткæй кæдзос кæнунцæ пъол, горцъе, фæрстæ. Минкъий 
щеткæй сæрфунцæ ругтæ киунугути тæрхгутæй, къелатæй, 
дивантæй. Ес, горцъетæ ка æхснуй, уæхæн ругæцъирæнтæ 
дæр. Ругæцъирæн æхуæдæг косун нæ зонуй – хецау ин 
гъæуй.
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Ругæцъирæн ку скосун кæнай, уæд фиццагдæр устур 
щеткæй никкæдзос кæнун гъæуй скъаппи, дивани бун. Уой 
фæсте никкæдзос кæнун гъæуй горцъе. Уæдта диван æма 
къелатæ, фæстагмæ никкæдзос кæнун гъæуй киунугутæ 
æма тæрхгутæ. Кусти фæсте ругæцъирæн розеткæй рафтаун 
гъæуй ма ин æ баркъийæй ругæ ракалун.
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Алкæд ругæцъирæнæй косуни фадуат нæ фæууй. Æма 
уæд æнхусгæнæг уодзæнæнцæ цъилин кенæ пъолсæрфæн 
щеткæ. 

Тас кенæ къибилай никкæнæ дон, цъилин си ницъ-
цъифæ кæнæ, æрцæгъдæ æй æма райдайæ сæрфун. 
Расæрфæ ругтæ къумтæй, хæдзари дзаумæутти æма бата-
рейти бунæй. Сæрфæ къæрæдзгитæй авари астæумæ, уæдта 
уордигæй ба дуарæрдæмæ. Цъилин æгæр уæлиау ма есæ, 
бугътæ цъилинæй исæмбурд кæнæ бугъгалæнмæ. Уордигæй 
ба сæ сабургай никкæнæ къибиламæ.

Сæрфгæй аллирауæн æрбадуй ругæ. Руги ес берæ 
микъробтæ. Ругæ гъæуй ниссæрфун. Сæрфунæн испайда 
кæнæн ес зæронд къохæрходæй, фæлмæн хæцъелæй, кенæ ба 
сæрмагонд хæцъелæй.
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Ругæ хæдзари дзаумæуттæй сæрфгæ æй сабургæй 
хæцъели æмбурдгæнгæй. Уæдта дзаумæуттæ исæрттевун 
кæнæн ес, сæрмагонд тæнгъæдæ – полиролæй æй ку 
ниссæрфай, уæд.

Бафснайæ дæ аварæ, дæ хæдзарæ, дæ кълас.
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Дзаумæутти (посуди) истори

Цæмæн гъæунцæ аци предметтæ?
Цæмæй хецæн кæнунцæ нуриккон дзаумæуттæй?
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Фингæвæрд сехуармæ

Фингæвæрд (сервировка) æй фингæ хуæрунмæ æр-
цæттæ кæнун.
Хуæруни размæ фингæбæл байтаун гъæуй рæсугъд 
стъолæмбæрзæн, æрæвæрунцæ ибæл хъумацæй кенæ 
гæгъæдийæй салфеткитæ. Алли адæймагæн дæр 
хецæнæй æрæвæрунцæ финги дзаумæуттæ (столовые 
приборы). 

Хуæруни фингæвæрд кæнгæ æй менюйæй – фингæбæл 
ци хуæруйнæгтæ уодзæнæй, уомæй.
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Хуæрди фингæ æвæрд цæуй бæрæг фæткæмæ гæсгæ:
1) байтаун стъолæмбæрзæн;
2) тæбæгътæ æрæвæрун;
3) финги иннæ дзаумæуттæ æрæвæрун;
4) авгин дзаумæуттæ æрæвæрун;
5) æрæвæрун салфеткитæ;
6) æрæвæрун листæг дзаумæуттæ гъæцæнти хæццæ, ва-

зити дидингутæ.
Фингæвæрди предметтæмæ хаунцæ: финги дзаумæуттæ, 

стъолæмбæрзæн, салфеткитæ, гарзæгтæ. 

Циуавæр хуæруйнæгтæ уæвæн ес сехуари менюй? 
Куд лæдæрис аци уадзæндзурд (изречение): «Сеху-
ар дæхуæдæг бахуæрæ, рæфтад – дæ лимæни хæццæ, 
æхсæвæр ба раттæ де знагæн»?
Циуавæр пайда æй сехуар хуæрун адæймагæн?

Фингæвæрæн дзаумæуттæ

Финги дзаумæуттæй сехуармæ багъæудзæнæнцæ уæ-
лæнгай тæбæгътæ касæн, хъайлайæн; дзолæвæрæн тæбæгъ-
тæ дзолæн, печенитæн, булкитæн, хъæбунтæн. Æнæмæнгæ 
æвæргæ æнцæ тефсегутæ чашкити хæццæ, сæкæрдонæ, вазæ 
варенийæн – розеткæ.
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Финги гарзæгтæ 

Финги сæйраг гарзæгтæмæ хаунцæ кæрдтæ, вилкитæ, 
уедгутæ. Сехуарæн багъæудзæнæнцæ: устур уедуг касæ 
хуæрунæн; цайи уедуг – тæвдæ цумуйнагæн (цай, какао); 
вилкæ – хъайла кенæ сосискитæн.

Стъолæмбæрзæнтæ æма салфеткитæ

Кæдзос, туйæвæрд стъолæмбæрзæнтæ æма салфеткитæ 
аййев кæнунцæ фингæ. Салфеткитæй сæрфунцæ билтæ æма 
къохтæ хуæргæ – хуæрун ма хуæрди фæсте.

Сехуари менюй варианттæ

1. Пириндзи касæ æхсири хæццæ, æрдæгфунх айкæ, ка-
као, булкæ царви хæццæ.
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2. Къабускай салат, хъайла сосиски хæццæ, цай, печени.

Алли къелай комкоммæ дæр фингæбæл æвæрунцæ 
уæлæнгай (размæвæрæн) тæбæгътæ. Ахуæни (закусочный) 
тæбæгътæн сæ галеуæрдигæй æрæвæрунцæ дзолæвæрæн 
тæбæгътæ, тæбæгътæн сæ рахесæрдигæй æвæрунцæ уедуг 
кенæ вилкæ.

Фингæбæл бадуни æгъдæуттæ

Раст бадæ, къелай тъæпæн æнæгъæнæй куд ахæссай, 
уобæл архайгæй, дæ фæсонтæй еуминкъий æнцойнæ 

кæнæ къелай фæсонтæбæл. Къæхтæ æмбæлуй баеу кæнун. 
Ирæмбуйни къæдзтæ фингæбæл ма æвæрæ.

Æууелæ дæ гъæлæсæхгæдæй. Хуæргæй дзоргæ ма кæнæ.
Дæ какао кенæ цайи сæкæр размæнтæ цайи уедугæй, 

уæдта уедуг æрæвæрæ тефсегбæл. Чашкæн хуæцæ æ 
хуæцæнбæл. Чашкæ схæссæ дæ билтæмæ, дæхуæдæг имæ ма 
губур кæнæ, фингæмæ æма пъолмæ къæбæртæ ма калæ.
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Федар хуæцæ къæбæрбæл. Хуæрди фæсте арфæ ракæ-
нæ, хуæруйнаг ка сцæттæ кодта, уомæн, уæдта нихснæ дæ 
хуæрæн дзаумæуттæ.

Вилкæ дарунцæ, æ циргъæгтæ дæлгоммæ, уотемæй.

Уедугбæл хуæцунцæ рахес къохæй, тумбулкъохи æл-
хъивд куд нæ уа, уотемæй.

1. Ци бакæнун гъæуй хуæруни дзаумæуттæн хуæрди 
фæсте?
2. К. Чуковскийи аргъау «Федорино горе» зонис? Ци 
�рцудæй Федорæбæл æмæ цæмæн?
3. Фенхус кæнæ уæ хæдзари сехуар æрæвæрунмæ æма 
меню искæнæ.
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Адæмон гъазæнтæ

Гъазæнтæ уарзунцæ минкъийтæ дæр æма устуртæ 
дæр. Алли адæмтæн дæр ес сæхе традицион гъазæнтæ. Се 
скæнуни æма исаййев кæнуни традицитæ лæвæрд цæунцæ 
фæлтæрæй-фæлтæрмæ. Рагæй-æрæгæмæ дæр адæм æргъæй 
кодтонцæ адæймаги, маргъти, цæрæгойти фигуритæ.

Мæргъти æртахт амудта уалдзæги ралæуд. Мæргъти 
гъæдин фигуритæй аййев кодтонцæ хæдзæртти сæртæ. 
Зæнхкосгути хæдзæртти дзаумæуттæбæл, бæрæгбони къох-
мæрзæнтæбæл – еу «æрцардæнцæ» аргъæуттæй мæргътæ. 

Аци фигуритæ æнцæ адæмон æрмдæсни конд алли 
рæстæгути.



137

Цæхгун къинсæй кæнун

Къинсæй фигуритæ кæнуни аййевадæ хъæбæр рагон 
æй. Адæм дзол кæнун ку базудтонцæ, уæд фæззиндтæй аци 
аййевадæ дæр. Рагон мисийрæгтæ (египетæгтæ) æма инктæ 
(индейаг æзнæм) хуцæуттæн нивондæн хастонцæ къинсæй 
конд адæймаги æма цæрæгойти фигуритæ. Уæрæсей 
къинсæй кодтонцæ аллихузон гъазæнтæ.

Багъæудзæнæй дæ: мæнæуи кенæ хъæбæрхуари ин-
сад, цæнхæ, уазал дон, хуарæнтæ, ПВА санс, цъилийнаг, 
къинсæтæнæггæнæн (скалка), листæг цъиндагæнæн телтæ, 
спичкитæ, минкъий кард, вилкæ, еу хом картоф, теман, ставд 
халæ кенæ лескæ.

Къинси рецепт: 1 агувзæ инсад, 2 агувзи цæнхæ, 
1 агувзæ дон. Еумæ сæ исæзмæнтун ма си искæнун над 
къинсæ. Цæмæй къинсæ пурх ма кæнæ, уой туххæй æй 
гъæуй хуæрзнад искæнун, пластилини хузæн, пластикон куд 
исуа.

Цæхгун къинсæй конд гъазæнтæн ес сор кæнæн 
уæлдæфмæ кенæ духовки. Гъазæн ку иссор уа, уæд æй фиц-
цаг байсæрдунцæ ПВА-æй, уой фæсте ба æй исхуарунцæ.
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Фæрдгутæ кæнун æмæ сæ хуарун

Кусти цуд:

1. Искæнæ «бæндæн».
2. Ниххæйттæ ’й кæнæ.
3. Фæрдгутæ (тумбулæгтæ) си искæнæ.
4. Цъиндагæнæн тел вазелинæй байсæрдæ ма ибæл дæ 
фæрдгутæ бакæнæ.

1

3

2

4
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5. Телтæ хом картофи нитътъунсæ æма сæ 5 бони сор 
кæнунмæ ниууадзæ.
6. Нийсæрдæ фæрдгутæ ПВА-æй ма æй бауадзæ сор 
кæнун.
7. Фæххецæн кæнæ фæрдгутæ изолентъæй ма сæ 
исхуарæ. Ниссор сæ кæнæ.
8. Теманæй бакæнæ фæрдгутæ лескæ кенæ ставд 
халæбæл.

5

7

6

8
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Гъазæн маргъ кæнун

Кусти цуд:

1. Къинсæй тумбулæг искæнун.
2. Райвазæ æй, сæр æма къæдзелæ си куд рауайа.
3. Искæнæ листæг тумбулæгтæ базуртæн æма аййев 
кæнунæн.
4. Къæдзелæ исдзæбæх кæнæ (æмбæлгæ формæ ин 
искæнæ, базуртæ æма сæр исаййев кæнæ муггæгтæй – 
æхсинæн, дарикена (гвоздика красная) хъæдорæ.

Æркæсæ дæ гъазæнтæмæ. Се ’хсæн ес адæмон гъазæн-
тæ? Цæмæй хецæн кæнунцæ?
Æргъуди кæнæ æма скæнæ гъазæн цæхгун къинсæй.

1

3

2

4
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Исаййев кæнæн нæ хæдзарæ дидингутæй

Интерьер дидингути композицитæй 
аййев кæнун

Цæмæ ниссæмпæл унцæ тунд дидингутæ?
Цæмæй тунд дидингутæ фулдæр фæллæууонцæ, уой 
туххæй ци бакæнун гъæуй?

Алли хузæн дæр ес æхе символикæ – нисанеуæг. Сурх – 
уарзондзийнади, сæребари, арти, кадæ кæнуни нисан. Оранж 
– хецаудзийнади, хори, сæрустурдзийнади нисан. Цъæх – 
еузæрдиондзийнади æма æнæкæрондзийнади нисан. Фиолет 
дидингутæ балæвар кæнунцæ хæлардзийнади нисанæн.

Ранимайæ дæ уарзон дидингутæ. Цихузæн æнцæ? 
Ци нисан кæнуй еци хузæ?



142

Дидингути букеттæ

Циуавæр геометрион фигуритæ зонис. Уоци фигуритæ 
дин дæ зæрдæбæл дидингути букеттæ æрлæуун 
кæнунцæ?

Æртæкъумон Овалон

Тумбул Расткъумон

Букетти формитæн уæхæнттæ уæн ес.
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Циуавæр дидингутæбæл цæуй дзубанди аци æмдзæвгити.

В мае и ирис цветет, и пион,
Красуется мак в своей яркой рубашке,
Но только опять я иду на поклон,
Пусть к скромной, но милой
Для сердца...

(Л. Ширева)

Вот-вот подует зимним, снежным.
Все умирает... Лишь один
Пылает пламенем мятежным
Наследник розы – ...

(Н. Рубцов)

Как пламя, заря угасает,
Бросая лиловые тени.
Лиловый закат обнимает
Лиловые гроздья ...

(С. Красиков)
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Композицитæ кæнун тунд дидингутæй

Циуавæр геометрион фигурити бундорбæл конд æнцæ 
аци дидингутæй арæзт композицитæ?

Дæхуæдæг æргъуди кæнæ æма искæнæ букети компози-
ци.
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Уæлæнхасæн

Исфæлдистадон проект
«Лискъæфгæс»

Проблеми равзурсти бундор

Тагъд ралæудзæнæй сæрдæ, дзæхæрати цæттæ кæнун 
райдайдзæнæнцæ халсартæ, рæзæ, гагаразæ. Æз хъæбæр 
уарзун лискъæфтæ. Берæ нæмæ ес арæзт. Фал нæмæ ес 
проблемæ – лискъæфуарзагæ мæргътæ, етæ æрбатæхунцæ 
’ма нин сæ хуæрунцæ.

Æз зонун, дзæхæрай зæронд хъæппæлтæй конд 
будургътæ ке февæрунцæ, уой, фал мæ бафæндадтæй нæуæг 
ести æргъуди кæнун.

Æз мæ цæстæ дардтон, мæргътæ сæхе куд дарунцæ, 
уомæ, æма бафеппайдтон, хори æрттевæнтæй (солнечные зай-
чики) ке тæрсунцæ, уой.

Уомæ гæсгæ исфæндæ кодтон будургъæбæл фольга ба-
нихасун, цæмæй – еу хор бони æрттевæнтæ мæргъти тæрсун 
кæнонцæ, уой туххæй.

Идеити фæлварун æма райрæзт

Мæ фиди хæццæ еумæ æркастан мæргъти тæрсун-
гæнæнти алли варианттæмæ, фарстон нæ синхæгти, етæ 
цæмæй пайда кæнунцæ, уобæл.

Фæстагмæ æз æрлæудтæн флюгери (дунгæ ци ’рдæмæ 
думуй, уой æвдесæг предмет) хузи тæрсунгæнæн пред-
мет искæнунбæл, цæмæй æй дунгæ зела æма фулдæр 
æрттевæнтæ уадза, уой туххæй.
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Флюгер конд фæууй бундор – цæгиндзæ æма флюгар-
кæй (зелгæ деталь).

Флюгаркæ ци цæгиндзæбæл федаргонд цæуй, уой 
искæнæн ес аллихузон æрмæгутæй.

Æз равзурстон гъæдæргмæг, уомæн æма мæ фиди æрмадзи 
ес, цæгиндзæн ка исбæзтайдæ, уæхæн рекъитæ. Гъудæй ма 
мæ флюгаркæн æрмæг равзарун.

Æфсæйнаги хæццæ косун нæма зонун. Хъæбæр гæгъæди 
ба бæзгæ нæ кæнуй, уомæн æма уарунмæ ницъцъифæ 
уодзæнæй. Пластик бæззуй. Æз ревæд пластик ботълайæй 
испайда кæнун. Æнцонперæн æма æнцогуст æнцæ. Аци 
æрмæгæй æнцонæй ислухгæнæн ес цифæнди фигурæ дæр, 
ботълай формæ ба хуарз уодзæнæй мæ дзаумауæн.

Цæгиндзæ

ГъæдæрмæгÆфсæйнаг Пластмассæ

Флюгаркæ

ГъæдæрмæгÆфсæйнаг Пластмассæ
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Мæ фидæ мин æнхус кæндзæнæй ме сфæлдистади про-
ект искæнуни, æма бавналдтон мæ кустмæ.

Гъæугæ  æрмæг:

Гъæдин рекъитæ. Пластик ботъла, фольга, санс, пласти-
лин.

Косæндзаумæуттæ æма гарзæгтæ

Флюгер кæнунæн гъæуй туасæ, зæгæлтæ, рæс, флома-
стер, растханхæгæнæн, кæрдæн, дзæбокæ.

Дзаумауи эскиз:
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Флюгер кæнуни технологион картæ

№
п/п Кустити фæд-фæди цуд Графикон 

нивæвдист
Косæн дзаумæуттæ, 

гарзæгтæ

1 Ралух кæнун 1 м 30 см 
дæргъæн рекъæ

рæс, 
растханхгæнæн

2 Ралух кæнун 30 см 
дæргъæн рекъæ

рæс,
растхахгæнæн

3 Пластик ботълабæл 
хузтæ скæнун фломастер

4 Ралух кæнун 
фигуритæ кæрдæн

5 Фольгайæй фигуритæ 
ралух кæнун кæрдæн

130   см

30   см
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№
п/п Кустити фæд-фæди цуд Графикон 

нивæвдист
Косæн дзаумæуттæ, 

гарзæгтæ

6
Банихасун фольгайæй 
фигуритæ пластик 
детальтæбæль

санс

7 Банихасун деталь санс

8
Бафедар кæнун деталь 
флюгарки бундормæ 
пластилинæй

пластилин

9 Бафедар кæнун дуккаг 
деталь зæгæлæй дзæбокæ

10
Бафедар кæнун 
флюгаркæ 
цæгиндзæмæ

дзæбокæ
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Кусти фæстеуæги анализ

Мæ куст исæнхæст кодтон. Ме сконд дзаумау хъæбæр 
фæццудæй мæ зæрдæмæ, никки хъæбæрдæр ба мæ ниййер-
гути зæрдæмæ фæццудæй. Нур нæ лискъæфтæн тас нæбал 
æй – цъеутæ сæ нæбал давдзæнæнцæ.

Нанай дзæхæрай ку кæнон будургъæ, уæд лæмбу-
нæгдæр косдзæнæн сансæй, уæдта архайдзæнæн æнæ мæ 
фиди æнхусæй – нур устур дæн.

Экономикон банимад (расчет)

Ном Бæрцæ Аргъ

Санс 1 5 соми (500 кап.)

Зæгæлтæ 2 10 кап.

Пластилин 1 50 кап.

Пластик ботъла 1 1 сом (100 кап.)

Гъæдин рекъитæ 2 1 сом 25 кап. (125)
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1) 10 · 2 = 20 (къап.) – 2 зæгæли аргъ
2) 125 · 2 = 250 (къап.) – 2 рекъи аргъ
3) 500 + 20 + 50 + 100 + 250 = 920 (къап.) – еумæйаг аргъ

Еу флюгер искæнунбæл бахарз кодтон 9 соми æма 20 
къапекки.



152

Дидингути таурæхътæ

Дидингути рæсугъддзийнадæ æма хуæрздæф рагæй дæр 
адæмæн цийнæдзийнадæ хаста. Дидингутæ балхæнунцæ 
балæвар кæнунæн, дидингутæй аййев кæнæн хæдзæрттæ, 
ниййаразæн сæ дзæхæрати. Поэттæ сæ уарзон дидингутæбæл 
ниффинсунцæ æмдзæвгитæ. Рагæй-æрæгæмæ дæр адæм 
исфæлдесунцæ дессаги таурæхътæ æма аргъæуттæ дидингу-
ти туххæй. Мæнæ си еуцалдæр.

Хаугæ стъалу

Адæм цийнæ кодтонцæ æхсæвигон арвмæ кæсгæй, 
цæхæркалгæ стъалути уиндæй. Арв адтæй сау, стъалутæ 
– уорс. Стъалути тунтæ адтæнцæ циргъ синдзитау. Сæрди 
кæрон-еу стъалутæ арвæй расхъиудтæнцæ æма зæнхæмæ 
æрхаудтæнцæ. Еухатт, стъалу кæрдæгмæ кæми æрхаудтæй, 
уоми адæм фæййидтонцæ дессаги рæсугъд уорс дидинæг 
циргъ сифти хæццæ. Исхудтонцæ æй астра. Грекъаг 
æвзагбæл æй стъалу.
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Арви лæвар

Еухатт Арви зæрдæ фæххудтæй Будурбæл, арфæ ин 
ке нæ кæнуй, уой туххæй… Æз дин дæ зайæгойтæмæ рар-
ветун мегътæ, етæ ба дин сæ донæй бафсадунцæ къæвдай 
рæстæги, хор дæ батавуй æма æфсерæ цæттæ кæнун райдай-
уй – загъта Арв Будурæн. Будур ин дзуапп равардта: «Æз 
дин мæхердигонау арфæ кæнун. Сæрдигон æз фæффедаун 
дидинæгкалгæ æфсертæй, фæззæги ба сугъзæрийнæ 
æфсертæй. Ци хузи ма дин раарфæ кæнон?»

Арв æрхизтæй зæнхæмæ, æма æрцудæй дессаги цау. 
Кæрдæги æхсæн исзадæнцæ рæсугъд цъæх дидингутæ – 
æрвдидингутæ (васильки), сæ хузæ – Арви цъæхи æнгæс. Нур 
æфсертæ æма æрвдидингутæ фæуунцæ кæрæдзей фарсмæ. 
Уотæ Арв æма Будур балимæн æнцæ.
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Дидингути æхсийнæ 

Зæнхæбæл рæсугъддæр æма уарзондæр дидингутæй 
еу æй уарде-розæ. Алли адæммæ дæр ес таурæхъ аци 
дидинæги туххæй. Индий æнгъалдтонцæ, хуарæрзади хуцау 
аци дидинæги сифтæй райгурдæй, зæгъгæ. Рагон грекъ 
æнгъæл адтæнцæ, уарде æхуæдæг денгизи уорс-уорсид 
финкæй равзурдæй, зæгъгæ. Æндæр таурæхъи грекъаг хуцау 
æнæбари зæнхæмæ æркалдта нектари цалдæр æртæхи. 
Æртæхтæ кæми æрхаудтæнцæ, уоми æрзадæй дессаги 
рæсугъд уорс уарде дидингутæ. Сæ рæзти фæццæйцудæй 
уарзондзийнади хуцау Афродитæ. Уарде дидинæги синдзæ 
фæссагъдæй Афродити æнгулдзи, ма си ци тог рацудæй, 
уомæй иссурх æнцæ дидингутæ.
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Æносон царди дидинæг

Скæсæйнаг бæстити цæргæ адæми уарзондæр дидин-
гутæ æнцæ хризантемитæ.

Еу китайаг императори бафæндæ адтæй æносон цардæй 
фæццæрун. Е базудта, кæмидæр ке ес уæхæн дидинæг, 
æ донæй (сок) ин ке ес рауадзæн цæрунæн ниуæзтæ 
(жизненный эликсир). Уоци дидинæг æй хризантемæ. 
Фудзæрдæ император тæккæ рæсугъддæр кизгуттæ æма 
биццеути уоци дидинæгмæ рарвиста идард сакъадахмæ. 
Сакъадах æма дидингути рæсугъддзийнадæ уотæ хъæбæр 
фæццудæнцæ кизгуттæ æма биццеути зæрдæмæ, æма 
уоми сæхецæн искодтонцæ паддзахадæ ма си цæргæ 
байззæдæнцæ.
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Амонд лæваргæнæг

Тюльпани къубари римæхст ес амонд. Неке бон æй 
уоци къубарæ райхалун. Еухатт тюльпанти будурбæл 
фæццæйцудæй силгоймаг æд суввæллон. Сувæллон дидинæг 
рауидта, бацийнæ ибæл кодта ма имæ æхе баивазта. 
Дессагæн къубарæ райхалдæй. Тюльпан нур дæр лæвар 
кæнуй амонд, æ рæсугъддзийнадæ ин ка фæууинуй, уонæн.



157

Хæлардзийнади дидинæ

Раги дзамани цудæй тугъд. Дууæ биццеуи бахаудтæнцæ 
уацари æма балимæн æнцæ. Етæ хъæбæр хъаурæгин 
æма бæгъатæр адтæнцæ, æма сæ – еу уомæ гæсгæ хуæцун 
кодтонцæ гладиаторти тохи. Еухатт син аренæбæл еумæ 
хуæцгæ рауадæй. Биццеутæ истухтæнцæ, фал сæ нæ фæндæ 
адтæй сæ кæрæдзей рамарун. Адæми ба фæндæ адтæй сæ 
мæлæт. Уæд биццеутæ сæ церхъитæ æрсагътонцæ зæнхи æма 
кæрæдземæ бацудæнцæ.

Æма дессагæн церхъити бæсти зæнхæй искастæнцæ 
даргъзæнхæ рæсугъд дидингутæ. Дууæ лимæни, дууæ гла-
диатори номбæл аци дидингутæ исхудтонцæ гладиолустæ. 
Уæдæй нурмæ гладиолус иссæй хæлардзийнади æма еузæр-
диондзийнади нисан.
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