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Æмбарынгæнæг 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)  

Программæ арæзт у Республикæ Цæгат Ирыстон – Аланийы иумæйаг  æмæ 

профессионалон ахуырады Ирон æвзаг æмæ литературæйы программæйы бындурыл.  

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. 

 

Ирон æвзаг ахуыр кæныны нысан æмæ хæстæ 3 къласы кæсыны урокты: 

 

    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.  

Кæсыны урокты хъæздыгдæр æмæ рæсугъддæр кæнынц сабиты миддуне, ахъаз 

сын сты сæ эстетикон рæзтæн, æвзæрын сæм кæнынц алыхуызон бæллицаг 

æнкъарæнтæ. Ахуыр сæ кæнынц Райгуырæн бæстæ уарзын, æрдзы рæсугъддзинад 

æмбарын, хистæрæн, ныййарæгæн кад кæнын, фæллой уарзын æмæ а.д. Иудзырдæй сæ 

алывæрсыгæй хъомыл кæнынц. Хъомыл кæнын та, В.Г. Белинскийы загъдау, цытджын 

хъуыддаг у, адæймаджы хъысмæт уымæй аразгæ у. 

Литературон кæсынад сабитæн æнкъарын кæны нывæфтыд ныхасы ад, йæ 



аивдзинад, амоны йын  ныв æмæ фæлгонц уынын. Райдайæн кълæсты литературон 

кæсынадæн йæ сæйраг нысан у скъоладзауты раст æмæ æмбаргæ кæсыныл сахуыр 

кæнын. 

Программæ домы, цæмæй скъоладзаутæ базоной тексты сæйрагдæр цы у, уый 

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. 

 

Предметон хай «Ирон æвзаджы системæ кæсыны урокты» 
 

I. Коммуникативон арæхстдзинæдтæ 

 

Ныхасмæ хъусын æмæ йæ æмбарын 
Тексты темæ æмæ сæйраг хъуыды бæрæг кæнын. Тексты хъæугæ информаци 

агурын æмæ йын сæргонд хъуыды кæнын. Текст хæйттыл дих кæнын, йæ алы хайæн 

дæр сæргонд дæттын. Тексты мидис фæрстытæм гæсгæ æвзарын. 

Дзурын. Диалогон ныхас 
Диалогон ныхасы архайын. Хъæугæ информаци райсыны тыххæй фæрстытæ 

дæттын. Искæимæ ныхас кæнгæйæ, хъусын зонын, хъуыды дарддæр хæццæ кæнын, 

æххæст кæнын. Ныхасы темæ ивын. Алыхуызон фæрстытæй пайда кæнын. Диалоджы 

архайгæйæ, цымыдисдзинад, разыдзинад кæнæ æнæразыдзинад æвдисын. Арфæ 

кæнын, хатыр курын. 

 

Дзурын. Монологон ныхас 

Цауы, хабары тыххæй дзургæйæ, хи цæстæнгас æвдисын. Хъуыды хуыздæр 

зæгъыны тыххæй синонимтæй, антонимтæй, дзырдты ахæсгæ нысаниуджытæй пайда 

кæнын. 

Ахуыргæнæджы æххуысæй цыбыр уацхъуыдæн фарстон æмæ таурæгъон 

хъуыдыйæдтæй пълан аразын. Тексты хæйттæ кæрæдзийы фæдыл раст æвæрын. 

Чысыл текст хи ныхæстæй дзурын. Æрдзмæ цæстдарæнты, куысты, сабиты хъæзтыты 

тыххæй дзурын. Текстæн лексикон анализ кæнын. 

 

Кæсын 

Текст аив æмæ раст кæсын. Тексты мидис хæйттыл дих кæнын. Текстæн сæргонд 

хъуыды кæнын кæнæ сæргонд ивын.  

 

Фыссын 

Таурæгъон хъуыдыйæдтæй фарстон æмæ хъæрон хъуыдыйæдтæ аразын. 

Хуымæтæг цыбыр хъуыдыйæдтæй фæрссаг уæнгты фæрцы хуымæтæг даргъ 

хъуыдыйæдтæ аразын. Лæвæрд схемæтæм гæсгæ хъуыдыйæдтæ аразын. Чысыл текст 

хи ныхæстæй фыссын. Мидисджын нывтæм гæсгæ дзырдтæ се ’ууæлтæм, 

архæйдтытæм гæсгæ къордтæ кæнын æмæ фыссын. Дзырдбæстытæ аразын предметты 

нæмттæ æмæ сæ æууæлæвдисæг дзырдтæй. Нывмæ гæсгæ цыбыр радзырд хъуыды 

кæнын æмæ фыссын. Æрдзмæ цæстдарæнты, куысты, сабиты хъæзтыты тыххæй 

хъуыдыйæдтæ æмæ чысыл радзырдтæ хъуыды кæнын æмæ фыссын.  

 



 

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 куыст куыд ныхасы иуӕгыл; 

 -литературон уацмысты дзырдты аивдзинад  ӕмбарын ӕмӕ сын сӕ 

хицӕндзинӕдтӕ  

жанртӕм гӕсгӕ иртасын; 

 -уацмысы ӕвзаг ӕмӕ сывӕллӕтты ныхасыл уыцы иумӕ куыст; 

 -уацмысыл ӕмӕ сывӕллӕттӕн фыст чингуытыл иумӕйагӕй кусын; 

 -сывӕллӕттӕн тексты тыххӕй зонындзинӕдтӕ дӕттын, ӕмӕ аивадон - 

литературон уацмысты 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 рӕзынгӕнӕн 

мадзӕлттӕ: 

1. Кӕсыны навыктӕ рӕзын кӕнын: 

   - раст ӕмӕ ӕмбаргӕ каст; 

   - дзырдгай каст; 

   - хуыздӕр кӕсӕджы конкурстӕ ӕмӕ ерыстӕ аразын; 

   - тагъд 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. 

 

1 модуль. Адæмон сфæвлдыстад. 

1 темæ. Адæмон сфæлдыстад 

2 темæ. Нарты равзæрд 

3 темæ. Нарты Батрадз æмæ хъулонзачъе уæйыг 

4 темæ. Батрадз æмæ æлдар 

5 темæ. Батрадз Нарты гуыппырсарты куыд фервæзын кодта 

6 темæ. Сырдон та Нарты асайдта 

7 темæ. Теуа йе 'нæзондæй куыд фесæфт. Аргъау 

8 темæ. Рувас-хадзы. Аргъау 

9 темæ. Диалог æмæ монолог 

10 темæ. Уызын æмæ паддзах. Аргъау 

11 темæ. Мады хох. Таурæгъ 

12 темæ. Хур æмæ Мæй. Таурæгъ 

13 темæ. Авд хойы. Таурæгъ 

14 темæ. Æмбисæндтæ 

2 модуль. Райгуырæн бæстæ. 

1 темæ. Ирыстоны тырыса. Гасынты Ж. 

2 темæ. Ды дæ уый, ды, мæ Ирыстон! Цырыхаты М. 

3 темæ. Дзæуджыхъæу. Айларты Измаил 

4 темæ. Дзæуджыхъæуы герб. Хуыгаты Сергей 

5 темæ. Нæ хæхбæсты тых. Уырымты Петя 

6 темæ. Ирыстоны хæхты. (Нывмæ  гæсгæ  к у ы с т )  

7 темæ. Абайты Васо 

8 темæ. Тæбæхсауты Бало. Темыраты Дауыт 

9 темæ. Гергиты Валерий 

10 темæ. Андиаты Сослан. Дзасохты Музафер 

11 темæ. Хъантемыраты Алибек. Виктор Маръяновскиймæ гæсгæ 

12 темæ. Едзиты Сослæмбег. Дзантиаты Анатолий 

13 темæ. Ирыстон. Уалыты Лаврент 

3 модуль. Ивгъуыд царды нывтæй. 

1 темæ. Хетæгкаты Къоста. Нигер 



2 темæ. Рагон ирон хæдзар æмæ хæдзары дзаумæттæ. 

3 темæ. Къоста. «Особа»-йæ 

4 темæ. Дурсæтджытæ. (Нывмæ  гæсгæ  к у ы с т )  

5 темæ. Æмбæлттæ. Барахъты Гино 

6 темæ. Хохæгтæ - лигъдæттæ. Хъаныхъуаты Инал 

7 темæ. Мæ рыст дæуæн дзурын, Ирыстон. Æлбегаты Азæмæт 

8 темæ. Хъæбатыры мæлæт. Дзаттиаты Тотырбег 

9 темæ. Æвддæс мин цæрынхъуаг адæймаджы. Дзесты Куыдзæг 

4 модуль. Сыгъзæрин фæззæг. 

1 темæ. Зæрдылдаринаг 

2 темæ. Фæззыгон хъæды нывтæ. Токаты Асæх 

3 темæ. Сыгъзæрин фæззæг. Беруаты Барис 

4 темæ. Фæззыгон. Челæхсаты Михал 

5 темæ. Базон-базон. Хозиты Макар. 

6 темæ. Мыстулæг. Гуацъветы Юрий 

7 темæ. Скъолайы фæлварæн зæххы хай. (  

8 темæ. Арвæй æнгуз æрхауд. Ситохаты Саламджери 

9 темæ. Æнувыддзинад. Гуырдзыбеты Барис 

10 темæ. Базон-базон. Гаглойты Григол 

11 темæ. Уыци-уыци. Тохты Иван 

12 темæ. Фæззыгон нывт. Хæмыцаты Албег 

5 модуль. Урсзачъе зымæг. 

1 темæ. Зæрдылдаринаг 

2 темæ. Дзæбидыртæ. Ситохаты Саламджери 

3 темæ. Зымæгон. Дарчиты Дауыт 

4 темæ. Зымæгон хъæзтытæ. (Нывмæ  гæсгæ  к у ы с т )  

5 темæ. Ногбоны арт. Мыртазты Барис 

6 темæ. Уыци-уыци. Къадзаты Станислав 

7 темæ. Мæргъты фæдтæ митыл. Калоты Петр 

8 темæ. Зымæг æмæ магуса. Тохты Иван 

9 темæ. Зымæг хæхты. Кокайты Тотрадз 

10 темæ. Æфцæджы сæрты. Дзасохты Музафер 

11 темæ. Зымæджы лæвæрттæ. Цæгæраты Гиго 

12 темæ. Зымæгон цъырцъырæгтæ. Тедеты Георгий 

6 модуль. Æрвхуыз уалдзæг. 

1 темæ. Зæрдылдаринаг 

2 темæ. Уалдзæг. Уырымты Петя 

3 темæ. Æгас цæуай, уалдзæг. Беруаты Барис 

4 темæ. Базонут-ма, уый кæд вæййы? Абайты Амырхан 



5 темæ. иу. (Нывмæ  гæсгæ  к у ы с т )  

6 темæ. Рагуалдзæг. Плиты Харитон 

7 темæ. Уалдзæг. Айларты Измаил 

8 темæ. Базон-базон. Гаглойты Григол 

9 темæ. Къæвда. Калоты Хазби 

10 темæ. Куадзæн. Къарджиаты Бекызæ 

11 темæ. Иумæйаг у зæхх. Айларты Измаил 

7 модуль. Тæмæнтæкалгкæ сæрд. 

1 темæ. Зæрдылдаринаг 

2 темæ. Дæу фæнды. Куыдæгты Валодя 

3 темæ. Хъæддаг халсартæ æмæ гагадыргътæ. Айларты Измаил  

4 темæ. Быдыры. Плиты Харитон 

5 темæ. Аланы къæбыла. Гæззаты Иван 

6 темæ. Уарын. Кокайты Тотрадз 

7 темæ. Базон-базон, уый та циу? Айларты Чермен 

8 темæ. Базон-базон. Гуыбаты Чермен 

9 темæ. Дыргъдонгæс Вано. Мамсыраты Деебе 

8 модуль. Æрдз - нæ дарæг. 

1 темæ. Хъæдхой. Быгъуылты Чермен 

2 темæ. Тымыгъ. Хостыхъоты Зинæ 

3 темæ. Уыци-уыци. Богъаты Таймураз 

4 темæ. Хъæддаг цæрæгойтæ æмæ хæдзарон фос. (Нывмæ 

гæсгæ  к у ы с т )  

5 темæ. Судзинты уызын. Айларты Чермен 

6 темæ. Хæлынбыттыр. Уырыссаг æвзагæй Мамсыраты Мураты тæлмац 

7 темæ. Базон-базон, уый та циу? Икъаты Владимир 

8 темæ. Æдзæсгом фыр. Дзесты Куыдзæг 

9 темæ. Дзæгъындзæг. Хъуппеты Мысост 

10 темæ. Зæрватыкк. Хъайтыхъты Азæмæт 

9 модуль. Адæймаг æгъдауæй фидауы. 

1 темæ. Хистæр æмæ кæстæр. Дзасохты Музафер 

2 темæ. Уæртджынхæфс æмæ йæ сыхæгтæ. Чеджемты Геор 

3 темæ. Лæвар. Уалыты Лаврент 

4 темæ. Тæргайгæнаг. Гуыцмæзты Михал 

5 темæ. Хъохъо. Джыккайты Шамил 

6 темæ. Хазби. Цæрукъаты Владимир 

7 темæ. Сæрæнгуырд. Уалыты Лаврент 

8 темæ. Йæхиуыл æрхудт. Цгъойты Хазби 

9 темæ. Дада æмæ Андрейкæ. Сухомлинский В. А 



10 темæ. Музыкæ. Гæдиаты Цомахъ 

10 модуль. Фæллой - царды бындур. 

1 темæ. Сабиты уарзон фыссæг 

2 темæ. Хосгæрдæн. Хъайтмазты Аслæмырзæ 

3 темæ. Цæуыл зарыд дон? Айларты Чермен 

4 темæ. «Физонæггæнæг». Хъуппеты Мысост 

5 темæ. Фæллойы урочы. (Нывмæ гæсгæ к у ы с т )  

6 темæ. Хъарманы сабиты зараэг. Цæрукъаты Алыксандр 

7 темæ. Кæрчытæ, рувас æмæ Мила. А р г ъ а у .  Гуыцмæзты Алеш.  

8 темæ. Арс æмæ хуытæ. Барахъты Гино 

9 темæ. Арвы калм. Быгъуылты Чермен 

10 темæ. Тъæпкъах. Хъуппеты Мысост 

11 модуль. Фыдыбæстæ хъахъхъæнын. 

1 темæ. Цом, фæцæуæм! Плиты Грис 

2 темæ. Дзотты Лазыр. Мæхæмæтты Ахуырбеджы уацау. 

«Адæм, уæ фырт уæм дзуры»-йæ 

3 темæ. Цæргæйæ баззадысты не 'хсæн. Гокъоты Хадзы-Мурат 

4 темæ. Федтон аэз мæхи цæстытæй. Цæгæраты Гиго 

5 темæ. Мæ хистæр æфсымæр. Черчесты Хъасболат  

6.Æлгъыстаджы кадæг Кадзаты Станислав 

 

II. Сæйраг домæнтæ 3-аг къласы скъоладзауты зонындзинæдтæ æмæ 

арæхстдзинæдтæм 

 

Скъоладзаутæ хъуамæ зоной 

– æмкъай зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ; 

– æмхъæлæсонты кæрæдзийы ивынад; 

– дзырды хæйттæ; 

– дзырдты растфыссынад разæфтуантæ æмæ фæсæфтуантимæ; 

– дзырды ахæсгæ нысаниуæг; 

– синонимтæ æмæ антонимтæ; 

– номдар, миногон, мивдисæг; 

– хъуыдыйады сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ; 

– хуымæтæг цыбыр æмæ хуымæтæг даргъ хъуыдыйæдтæ, сæ интонацион арæзт; 

– æрхæцæн нысæнтты хуызтæ хъуыдыйады кæрон;  

– текст аразын; 

– раст æмæ сыгъдæг фыссыны æгъдæуттæ. 

Скъоладзаутæ хъуамæ арæхсой 

– дзырдтæ мырон-дамгъон æвзæрст кæнынмæ; 

– зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ раст фыссын æмæ дзурынмæ; 

– дзырдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ æвзарынмæ; 

– разæфтуантæ æмæ фæсæфтуантæй дзырдтæ аразынмæ; 



– дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ раст дзурын æмæ фыссынмæ;  

– æмуидагон дзырдтæ агурынмæ; 

– ныхасы хæйттæ кæрæдзийæ иртасынмæ; 

– хъуыдыйæдтæ загъды нысанмæ гæсгæ иртасынмæ æмæ сæ раст хъæлæсы уагæй 

кæсынмæ; 

– предметты нæмттæ æмæ æууæлæвдисæг дзырдтæй дзырдбæстытæ аразынмæ; 

– хъуыдыйады сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ амонынмæ; 

– хуымæтæг даргъ хъуыдыйæдтæ аразынмæ; 

– хъуыдыйады мидæг дзырдты бастдзинæдтæ бæрæг кæнынмæ; 

– дзырдтæ сæ нысаниуджытæм гæсгæ иртасынмæ, къордтæ сæ кæнынмæ; 

– иумæйаг пъланмæ гæсгæ сочиненитæ æмæ изложенитæ фыссынмæ (60-70 дзырды 

онг); 

– текст фыссынмæ, хæйттыл æй дих кæнынмæ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литературæ: 

 

1. Хъантемыраты Р.Кæсыны чиныг 3 къл. Дзæудж. 2005  

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

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

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

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

10-12 

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

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

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

бæрæггæнæнтæ æвæрыны бæрцбарæнтæ. Дзæудж. «Иристон» 2003 

9. 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» 3-æм кълас. 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

дата 

(предполаг.) 

дата 

(фактичес.) 

 Сæрды мысинæгтæ    

1 «Сæрд» Хетæгкаты Къоста 1   

2 Рувас æмæуæрыкк 1   

3 «Нал баззади бонæй... 1   

 Дуне у уыци-уыцитæй конд, уыдонмæ 

сыгъзæрин дæгъæл-зонд. 

   

4 «Рувас æмæ сæгъ» Эзоп 1   

5 Санаты Сем 1   

6 Æппæты сæйрагдæр» Михаил Зощенко 1   

 Байрай,бæркадджын бурзачъе 

фæззæг! 

   

7 «Фæззæг» Хетæгкаты Къоста 1   

8 Афтæ райдыдта фæззæг 1   

9 Бабызы лæппын 1   

10 Парчы 1   

11 «Хърихъупп» Чеджемты Геор 1   

 Мæргътæ æмæ цæрæгойты дунейы    

12 «Цъиу æмæ сывæллæттæ» Хетæгкаты 

Къоста 

1   

13 Дыууæ дзывылдары 1   

14 «Чысыл ныв» Хаджеты Таймураз 1   

15 Ирхæфсæн 1   

16 Æхсары цуан 1   

17 Æнкъард хабар 1   

18 Сæгуыты лæппын 1   

19 Хъæды æмбисæндтæ 1   

 Скодта Митын Лæг йæ урс кæрц    

20 Сабитæ æмæ Зымæг 1   

21 Зымæг хæхты. 1   

22 Зымæгон цуан 1   

23 Нæуæгбонты зарæг 1   

24 Ног азы чи рцыд, ахæм æцæг хабар 1   

25 «Зымæгон нывтæ» Асаты Астемыр  1   

26 «Дымгæ, футгæнгæ, цæгатæй… 1   

27 Лæмбынæг кастæ? 1   

 Кæмæн цы    

28 «Кæмæн цы» Хетæгкаты Къоста 1   



29 Бирæгъыл сайд куыд æрцыди 1   

30 Скъаппы 1   

31 Кудзиго 1   

 Хорз зæрдæйæн уарзт    

32 Ныстуантæ 1   

33 Бæтæг раст бакодта 1   

34 Узун æмæ паддзах 1   

35 Сидзæр 1   

36-37 Фыдынд Наз бæлас 2   

 

 

 

Чи фехъуыста диссæгтæ, диссæгтæ 

тæмæссæгтæ? 

 

 

  

38 Диссæгтæ 1   

39-40 Хоры кæфой 2   

41 Тæссаг балц 1   

42 Сайтан æмæ Сырдон 1   

 Æфтауы бæстæ дидинæг, сыфтæр!    

43 «Чи дæ?» Хетæгкаты Къоста. 1   

44 Уалдзæг Ирыстоны 1   

45 Уалдзæджы комы тæф 1   

46 Уалдзыгон бæрæгбон 1   

47 Рæзбуни 1   

48 Арвы диссаг 1   

 Кæм райгуырдтæн, мæхи кæм  

базыдтон 

   

49 Ирыстон 1   

50 Цæмæн æй уарзын мæ фыдыбæстæ? 1   

51 «Фыдыбæстæ» Къадзаты Станислав 1   

52 Курагаты хæрздæф 1   

53 Резервон урок 1   

     

 Итого- 35 нед. по- 1,5 ч. 53 ч   

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


