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Æмбарынгæнæн фыстæг 

 

Кусӕн программӕ арӕзт ӕрцыд ног стандарты домӕнтӕм гӕсгӕ ӕмӕ 

ЮНЕСКО-йы кафедрӕйы арӕзт ахуырадон комплекты бындурыл. Ирон литературон 

кӕсынадӕн лӕвӕрд цӕуы къуыри 1,5 сахаты (ӕдӕппӕт 35 ахуырадон къуырийы-

53сахаты)  

Ирон æвзаг – нæ республикæйы паддзахадон æвзæгтæй иу, ирæтты мадæлон 

æвзаг. Ирæттæ – Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы титулон наци. Куыд уырыссаг 

æвзаг, афтæ ирон æвзаг у филологон циклы иу хай æмæ рæзын кæны скъоладзауы 

коммуникативон культурæ, æххуыс ын кæны йæ ныхасы рæзтæн, уæрæх ын кæны йæ 

дунеæмбарынад æмæ хъомыл кæны ирæтты хуыздæр традицитæ æмæ æгъдæуттыл. 

Ирæттæ сæ рæвзæрдæй фæстæмæ аудынц сæ мадæлон æвзагыл, уымæн æмæ 

æмбарынц: цалынмæ æвзаг цæра, уæдмæ фидар уыдзæн национ культурæ, национ 

хиæмбарынад. 

Ног (дыккаг фæлтæры) стандартты домæнтæ сты, цæмæй Уæрæсейы цæрæг 

алы адæмæн дæр йе ΄взаджы кад се ΄хсæн бæрзонддæр ист æрцæуа, цæхгæр 

фæхуыздæр уа йæ ахуыр кæныны хъуыддаг. Уыцы хæстæ та æххæст кæны райдайæн 

скъола. 

     Райдайæн скъолайы бындур æвæрд æрцæуы сывæллæтты алывæрсыг рæзтæн.  

Уымæ гæсгæ ирон æвзаг ахуыр кæныны хъуыддаг арæзт у ахæм нысан æмæ 

хæстæ сæххæст кæнынмæ: 

- хъуамæ сывæллæттæ сæ кæрæдзимæ иронау дзурын сахуыр уой. Уый тыххæй 

та хъæуы фидар фæлтæрддзинад кæсын, фыссын æмæ хъуыды кæнынæй; 

- иумæйаг ахуырадон зонындзинæдтæ бæрзонддæр кæнын; ныхасы рæзтыл 

кусын; фылдæр базонынмæ æмæ интеллект уæрæхдæр кæнынмæ тырнын; 

- мадæлон æвзаджы фæрцы сывæллоны алывæрсыгæй хъомыл кæнын; 

- хъазты хуызы сывæллæтты эмоционалон уавæр рæзын кæнын; 

- зонындзинæдтæ фылдæр кæнынмæ тырнындзинад рæзын кæнын.  

Куыд зонæм, афтæмæй æппæтæй хуыздæр фадат уыцы нысантæ сæххæст 

кæнынæн ис кæсыны урокты.  

 

Ирон æвзаг ахуыр кæныны нысан æмæ хæстæ 2 къласы: 

      Ног (дыккаг фæлтæры) стандартты домæнтæ сты, цæмæй Уæрæсейы цæрæг алы 

адæмæн дæр йе ΄взаджы кад се ΄хсæн бæрзонддæр ист æрцæуа, цæхгæр фæхуыздæр уа 

йæ ахуыр кæныны хъуыддаг. Уыцы хæстæ та æххæст кæны райдайæн скъола. 

Кæсыны программӕйы сӕйраг идея у скъоладзауы ахуыры процессы 

сӕйраг архайӕг уӕвынмӕ сразӕнгард кӕнын. 

Кæсыны программӕйы сӕйраг хицӕндзинад – скъоладзаутӕн комплексон 

ӕгъдауӕй литературон кӕсынады ӕгъдӕуттӕ бацамонын. 

Кæсыны программӕйы спецификон хицӕндзинӕдтӕ:  

- текстыл бакусын куыд ныхасы иуӕгыл; 



- литературон уацмысы дзырдты аивдзинад ӕмӕ сӕ хицӕндзинӕдтӕ  

жанртӕм гӕсгӕ ӕвзарын; 

- уацмысы ӕвзаг ӕмӕ сывӕллӕтты ныхасыл уыцы иумӕ куыст; 

- уацмысыл ӕмӕ сывӕллӕттӕн фыст чингуытыл иумӕйагӕй кусын; 

- сывӕллӕттӕн тексты тыххӕй зонындзинӕдтӕ дӕттын, ӕмӕ аивадон   

- литературон уацмысы мидис ӕмбарын кӕнгӕйӕ сабиты миддуне хъӕздыгдӕр 

кӕныныл куыст. 

Программæ домы, цæмæй скъоладзаутæ базоной тексты сæйрагдæр хъуыды 

рахицæн кæнын, уацмысы мидис хи ныхæстæй радзурын, дзырдты нысаниуæг зонын, 

текстæн йæ аивадон æууæлтæ рахатын; сахуыр уой хъуыды кæнын, рæза сæ аивадон 

æнкъарынад, цымыдис æмæ разæнгард кæной чиныг кæсынмæ. 

Кæсыны программӕйы сӕйраг нысан: сабиты чиныг кӕсынмӕ разӕнгард 

кӕнын ; ирон, уырыссаг ама ӕппӕтдунеон литературӕйы хуыздӕр уацмысты фӕрцы 

сывӕллӕтты миддуне хъӕздыгдӕр кӕнын. 

Кæсыны программӕйы сӕйраг хӕстӕ:  

1. скъоладзауты дзырдгай хъӕрӕй кӕсын ахуыр кӕнын; 

2. чиныг кӕнӕ хицӕн уацмысы мидис ӕмбарын; 

3. литературон уацмыстӕ жанртӕм гӕсгӕ ӕвзарын зонын; 

4. сывӕллӕттӕн фыст литературӕйы зындгонддӕр авторты зонын; цы 

уацымстӕ ахуыр кӕнынц, уыдоны авторты зӕрдыл дарын. 

5. уацмысы архайджыты мидуавæр æнкъарын; 

6. цардмæ эстетикон æнкъарæнтæ гуырын кæнын; 

7. сывæллæтты дунеæмбарынад уæрæх кæнын; 

8. сывæллæтты ныхас хæздыг кæнын; 

9. скъоладзауты чиныг кæсынмæ разæнгард кæнын. 

2. Текстыл кусгæйæ сывӕллӕтты ныхасы арӕхстдзинад разынгӕнӕн 

мадзӕлттӕ: 

1. Кӕсыны навыктӕ рӕзын кӕнын: 

   - раст ӕмӕ ӕмбаргӕ каст; 

   - дзырдгай каст; 

   - хуыздӕр кӕсӕджы конкурстӕ ӕмӕ ерыстӕ аразын; 

   - тагъ кӕсыныл фӕлтӕрын. 

2. Аив кӕсын ӕмӕ дзурын:  



    - хъӕрӕй ӕмӕ хинымӕры каст; 

    - раст дикции аразын, хъӕлӕсонтӕ ӕмӕ ӕмхъӕлӕсонты раст артикуляцийыл 

куыст; 

    - тагъддзуринӕгтӕ кӕсын; 

    - орфоэпийы нормӕтӕ ахуыр кӕнын; 

    - рольтӕм гӕсгӕ кӕсын.  

 

3.         2-ӕм къласы «Литературон кӕсынады» сӕйраг ахуыргӕнинаг ӕрмӕг  

Сӕрды мысинӕгтӕ (5сах.). Тагъддӕр уайут уе скъоламӕ!(3сах.). Уарзын дӕ, 

сызгъӕрин фӕззӕг!(7сах.). Хорзӕй хорз зӕгъын хъӕуы, ӕвзӕрӕй та- ӕвзӕр(9сах.). 

Скодта Митын Лӕг йӕ урс кӕрц(8сах.). Ӕнӕзивӕг куы уай – хуыздӕр бынат дӕ 

бар!(9сах.). Мӕргътӕ ӕмӕ цӕрӕгойты дунейы(10сах.). Ӕгас цӕуай, уалдзӕг!(7сах.). 

Кӕм райгуырдтӕн, мӕхи кӕм базыдтон(10сах.). Фольклоры чысыл хуызтӕ: уыци-

уыцитӕ, ӕмбисӕндтӕ, нымайӕнтӕ, ирхӕфсӕнтӕ. Адӕмон сфӕлдыстад: адӕм ӕмӕ 

цӕрӕгойты тыххӕй аргъӕуттӕ. Палиндромтӕ. Аив литературон жанртӕ(басня, 

радзырд, аргъау, ӕмдзӕвгӕ). Зымӕг, фӕззӕг, уалдзӕг ӕмӕ сӕрды тыххӕй уацмыстӕ.  

Ирон сывӕллӕттӕн чи фыста, уыцы классикты сфӕлдыстад(Хетӕгкаты Къоста, 

Коцойты Арсен, Дзесты Куыдзӕг ӕмӕ иннӕтӕ). Нырыккон фысджыты сфӕлдыстад. 

Уацмысты мидис. Аргъӕутты геройты фӕлгонцтӕ; сфӕлдыстадон 

хӕслӕвӕрдтӕ(радзырд кӕронмӕ ахӕццӕ кӕнын, сӕргонд ӕрхъуыды кӕнын ӕмӕ 

а.д.); уацмыс аивгӕнӕн мадзӕлттӕ.  

Сабидуджы тыххӕй уацмыстӕ ӕмӕ сӕ автортӕ. Уырыссаг литературӕйӕ 

ӕрбайсгӕ уацмыстӕ. Сӕ авторты сын зонын(Е. Пермяк, К. Ушинский, М. Зощенко 

ӕмӕ ӕнд.). Зӕрдывӕрдӕй ахуыргӕнинаг ӕрмӕг ӕмӕ кӕсыны ӕрмӕг. 

Азы кæронмæ скъоладзаутæ хъуамæ базоной: 

- æмбаргæ, аив æмæ раст кæсын; 

- хъæлæсы уаг раст аразын; 

- чысыл текст хинымæр кæсын; 

- цы уацмыс бакастысты, уый мидисæй фæрстытæн раст дзуæппытæ дæттын; 

- сæ хъуыдымæ гæсгæ кæрæдзимæ хæстæг дзырдтæ иртасын; 

- радзырд, аргъау,æмдзæвгæ кæрæдзийæ иртасын; 

- зындгонд фысджыты нæмттæ зонын, сæ уацмыстæ сын ранымайын. 



Литературæ: 

 

1. Дзапарты З.Кæсыны чиныг 2 къласæн. Дзæудж. 2011-10 

2. Моурауты М. Дидактикон æрмæг ныхасы рæзтыл кусынæн. Дзæудж. 2011  

3. Моурауты М. æмбисæндтæ æмæ уыци-уыцитæ. Дзæудж. 2011  

4. Моурауты М Дидактикон хъæзтытæ æмæ улæфты минуттæ. Дзæудж. 2011-

10-12 

5. Уалыты Т.,Джусойты К., Дзытиаты Э. Сывæллæттæ литературæйæ 

хæслæвæрдтæ 2 къл. Ирон æвзаг æмæ кæсыны уроктæм. Дзæудж. 2005 

6. Уалыты Т. Цалдæр ныстуаны æрыгон ахуыргæнæгæн. Дзæудж. 2005 

7. Бзарты Р. Нæ Райгуырæн бæстæйы истории. Алан æмæ Уæрæсе рагзаманты. 

8. Ирон. æвзаг æмæ литературæйы программæтæ 1-11 къл. Дзæудж. 2005 

9. Пагæты З. 1-4 къл. Ахуыргæнинæгтæ кæсын- фыссын куыд зонынц, уымæн 

бæрæггæнæнтæ æвæрыны бæрцбарæнтæ. Дзæудж. «Иристон» 2003 

10. Ӕлдаттаты В. Нæ алыварсы дуне нывты хуызы. Дзæудж. «Ирыстон» 2003 

11. НикандровН.Д.,РыжаковМ.В. Примерные программы начального общего 

образования. Ч.1 Просв.2009. 

12. Демидова М.Ю. и другие. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Ч.1 Просв.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Къæлиндарон тематикон пълан  

Дзапарты Зарæ «Кæсыны чиныг»2-æм кълас. 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

дата 

(предполаг.) 

дата 

(фактичес.) 

 Сæрды мысинæгтæ    

1 Æрдзы диссæгтæ. 1   

2 Базары 1   

3 Хъæды чиныг 1   

4 Худæй ахстон 1   

5 Кæм бамбæхсы сæрд. 1   

6 Дидинæг. Хъæбатыр Габо. 1   

7 Кæсагахсæг. Къæвда. 1   

 Тагъддæр уайут уе скъоламæ!    

8 Лæгау. Алæмæты диссæгтæ. 1   

9 Партæйы бын 1   

10 Уарзын дæ, сызгъæрин фæззæг! 1   

11 Буркуырæтджын. 1   

12 Фæззæг - къæсæрыл. 1   

13 Мыст æмæ сырддонцъиуы аргъау. 1   

14 Сырддонцъиу. 1   

15 Булæмæргъы фæззыгон зарæг. 1   

16 Æрæгвæззæг. 1   

 Хорзæй хорз зæгъын хъæуы, æвзæрæй та 

- æвзæр. 

   

17 Æххуысгæнджытæ.    

18 Хивæнд лæппу. 1   

19 Тæргайгæнаг. Хæларзæрдæ чызг. 1   

20 Аслæнбег. 1   

21 Æнæрхъуыды чызг. 1   

22 Трамвайы. 1   

23 Урс уарди. 1   

24 Сæныччы фыццаг балц хъæдмæ. 

Мызыхъхъы æмбисонд. 

1   

 

 
Скодта Митын Лæг йæ урс кæрц.    

25 Зымæг. Тудзи æмæ сырддонцъиу. 1   

26 Зымæгон уазал бон. Зымæгон аргъау. 1   

27 Заз. Зæронд Ног азы æхсæв 1   

28 Залты мит. Зымæгон райсом. 1   

 Æнæзивæг куы уай – хуыздæр бынат дæ 

бар! 

   

29 Скъоламæ. Дыууæ гутоны 1   

30 Хъæбулы зæрдæ. Хæдзармæ куыст. 1   

31 Филя. Мæ бандон.    



32 Æгънæг. 1   

33 Дыууæ адджын гуылы. Кæсаг, хæфс æмæ 

цъиусур. 

1   

34 Йæ зивæджы – йæ мæлæт. Цыргъзонд 

æфсымæртæ. 

1   

 Мæргътæ æмæ цæрæгойты дунейы.    

35-36 Сырдты бæрæгбон. Хъæбатыр тæрхъус. 2   

37 Æртæ лæппын мысты. Гидус. 1   

38 Сидзæр. Зараг цъиу. 1   

39 Додæ æмæ хъазтæ. Цæуыл куыдта Сослан? 1   

40 Асайдта нанайы. Рувас, уасæг æмæ лæг 1   

41 Рувас æмæ зыгъарæг. 1   

 Æгас цæуай, уалдзæг!    

42 Сабиты зарæг. Мыдыбындзытæ 1   

 

43 

 

Зæрватыкк. Уалдзыгон хур хъазыди. 

 

1 

  

44 Мыст æмæ нартхоры нæмыг. 1   

45 Уалдзыгон нывтæ. Хур æмæ мигъ. 2   

 Кæм райгуырдтæн, мæхи кæм базыдтон.    

46 Цин. 1   

47 Уызыны хæдзар. 1   

48 Дзурын къæбысмæ 1   

49 Бæрзонд æфцæгыл. 1   

50 Мæсгуыты хабар. 1   

51 Баба, уæлахиз мæ хъæуы. 1   

52 Райгуырæн бæстæ 1   

53 Уæлæмхасæн æрмæг. 1   

     

     

     

     

 Итого- 35 нед.   по- 1,5 ч. в неделю 53 ч   

     

     

 

 

 

 


