
   



 
 

Литературнай аа5ыы 

1-4 кылааска сүрүннүүр бырагыраамма 

Литературнай аазыы программа 1-4 кылаастарга Федеральнай Государственнай Уерэх Стандартыгар , итиэннэ Наахара орто оскуолатын сурун уерэх бырагараамматыгар оло5уран оноьулунна.  

 

Суруннуур бырагыраама быЬаарыы суругар уерэх предметин туьунан ейдебул, уерэх предметин ис хоьоонугар киирэр ьггык ейдебуллэр уерэх предметин уерэтии тумуктэрэ, уерэх былааныгар уерэх предметин  миэстэтэ ыйыллар, предмет ис хоЬооно 

уонна тиэмэнэн аттарыллыыта уерэх предметин материальнай-техническэй хааччыйыыга ыйыылара бэриллэллэр. 

Быьаарыы сурук 
Уус-уран литература оскуола5а о5ону кыра сааьыттан ийэ тыл эгэтигэр килэрэр, уран тылга уьуйар, иитэр-уерэтэр сурун хайысха. Умсугуйан аа5ар о5о ейе-санаата сайдыылаах, билиилээх-керуулээх, олох бугуннутун 

эрэ буолбакка, бэ5эьэннитин ырыналыыр, сарсыннытыгар эрэллээх буолар. Онон «Литературнай аа5ыы»уерэх предметин анала – о5о5о аа5ар дьо5уру олохсутуу, аа5ыы бэйэ кыа5ын сайыннарыыга суолталаа5ын ейдетуу. 

Оскуола5а «Литературнай аа5ыы» уерэх предметин сыаллара: 

- аа5ыы уопсай култууратын инэрии; аа5ар уеруйэ5и олохсутуу; сана араас керунун сайыннарыы; 

- о5ону аа5ыы араас эйгэтигэр септеех научнай литератураны хабан туран киллэрии; 

- уус-уран айымньыны аа5ыы ненуе уйул5аны хамсатан иэйиини уьугуннарыы; тыл искусствотыгар эстетическэй сыьыаны уескэтии; айар дьо5уру сайыннарыы; 

- аа5ыы ненуе сиэр-майгы утуе еруттэрин олохсутуу;  Саха сирин, Россия уонна тас дойду норуоттарын култуураларыгар убаастабылы иитии. 

Соруктар: 

- аа5ыы араас ньыматын баьылааьын; 

- тиэкиьи кытта улэ сурун сатабылларын инэрии; 

- наадалаах литератураны булан туьаныы; 

- аа5ыыга интириэьи уескэтэн, кинигэ5э тапталы инэрии; 

- айан кэпсиир уонна суруйар уеруйэхтэри сайыннарыы; 

- норуот тылынан уонна уус-уран айымньытын духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; 

- уус-уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; 

- тереебут уонна араас омук литературатын араара ейдеен, ол ненуе норуоттар норуоттар до5ордуу сыьыаннарын олохсутуу. 

 

Уерэх былааныгар уерэх предметин миэстэтэ 

Уерэх былаанынан алын суьуех оскуола5а литературнай аа5ыыны уерэтиигэ барыта 238 ч. керуллэр. Ол иьигэр: 

1 кылааска – 34 ч. 

2 кылааска -  68 ч. 

3 кылааска – 68 ч. 

4 кылааска – 68 ч. 

 

Уерэх предметин уерэтии тумуктэрэ  

Ытык ейдебуллэри уерэнээччигэ инэрии тумугэ: 

- киьи сайдыылаах уонна ситиьиилээх буоларыгар тереебут тылынан аа5ыы суолтатын ейдуур; уус -уран литератураны тылынан искусство ураты керунун быьыытынан сыаналыыр; 

- тулалыыр эйгэ туьунан билии - керуу аа5ыы кеметунэн кэниирин - дириниирин ейдуур; 

- норуот айымньыта уонна уус - уран литературата саха терут оло5ун - дьаьа5ын, историятын, тылын - еьун, култууратын, кестуутэ буоларын ейдуур, сыаналыыр; 

- Саха сирин, Россия уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын аа5ан, атын норуот култууратын, литературатын ытыктыыр; 

- утуену -мекуну, сырдыгы - харананы арааран, сиэри тутуьуу, амарах, аьыныгас, дьонно кыьамньылаах майгы учугэйгэ тиэрдэрин ейдуур. 

Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ: 

- аа5ыы улэтин араас керунэр сыал -сорук туруорунар, былаанныыр, тумугун саба5алыыр; улэтин хонтуруолланар, сыаналана уерэнэр; 

- уруокка, уруок таьынан улэ5э бэриллибит соруда5ынан араас информационнай эйгэ кыа5ын талар, туьанар; 

- уус -уран айымньыга меккуер теруетун, сайдыытын быьаарар, уескээбит кестуулэри, дьон сыьыанын ырытан дакаастыыр; 

- уус -уран айымньы сурун ис хоьоонун, дьоруойдар араас сыьыаннарын, сурун сюжет сайдыытын ырытан, анал бэлиэ, графика кеметунэн быьаара, ситимнии, тиьиктии уерэнэр; 

- аахпытыгар уонна тус уопутугар оло5уран, тэнниир уонна ойуулуур, учебнигынан улэлиир; 

- уус - уран айымньынын ырытыы кэмигэр бодоруьуу сиэрин тутуьан, бииргэ улэлиир кыахтанар; 

- до5отторун, тереппуттэрин, кылаас иннигэр кылгас иьитиннэриини онорор; 

- бэриллибит тема5а санаатын сааьылаан айан кэпсиир, суруйар. 

Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ: 

- аа5ыы сурун уеруйэхтэрин баьылыыр; 

- айымньы араас керунун бол5ойон истэр; 

- норуот айымньыта уонна уус -уран литература, тереебут уонна атын омук литературата диэн араарар; 

- аахпыт уус -уран айымньытын суруйааччытын (саха уонна омук) аатын уонна керунун (жанрын) бол5ойор уеруйэхтээх; 

- сааьыгар септеех араас керуннээх (уус -уран, уерэх, научнай - популярнай) тиэкиьи учугэйдик ейдуур, ырытар, туьанар; 



- кэпсээьин араас керунун (сиьилии, кылгатан, талан, быьа тардан) билэр; сорудах быьыытынан туьааннаах керуннэ сеп тубэьиннэрэн кэпсиир; 

- себулээн аахпыт айымньытын туьунан аа5ааччы дневнигэр (альбом, тэтэрээт) уьуктубут иэйиитин уллэстэн санаатын суруйар; 

- сааьыгар сеп тубэьэр айымньы тылын араас дэгэт суолтатын ейдуур, то5оостоох миэстэ5э кубулуйбат уус - уран быьаарыыны (эпитеты), ес хоьоонун, уус -уран ньыма арааьын кэпсииригэр туьанар; 

- айымньыттан себулээбит кэрчигин талан уерэтэр, ейтен хоьоонноохтук аа5ар; 

- чопчу тиэмэ5э араас керуннээх суругунан айар улэни толорор.  

Уерэх предметин ис хоьооно 

1—4 кылааска тереебут литератураны уерэтии маннык ис хоһоонноох буолар: 

Саҥарыы уонна ааҕыы улэтин көруҥнэрэ туора саҥаны истэргэ, ылынарга; истибит айымньы туЬунан ыйытыыга сатаан хоруйдуурга, сааһылаан быЬаарарга; истибит уерэх, научнай-биллэрэр тиэкис, уус- уран айымньы туһунан ыйытыы биэрэргэ 

уерэтэр. Таска суһуехтээн ааҕыыттан сыыйа бүтүн тылынан ааҕыыга көһөругэр, ааҕыы тэтимин тургэтэтэригэр, орфоэпияны, интонацияны, сурук бэлиэтин тутуһа, тиэкистэр ис номохторун ейдуу, ааҕыы керунун быһаара уерэнэригэр билиини биэрэр. 

Араас тиэкиЬи кытта үлэ тиэкис ейдебулун, уус-уран тиэкис тиэмэтин, сурун санаатын, тутулун, кэрчиктэргэ арааран кыра тиэмэлэри быһаарарга, аат биэрэргэ, уерэх, научнай-популярнай тиэкис диэн араарарга уерэтэр; уопсай ырытыыга кыттан, ыйытыыга 

хоруйдуурга, тыл этэргэ, атын оҕо этэрин сатаан истэ уерэнэргэ олук уурар; уус-уран ньыманы туһанан айымньы дьоруойун ойуулуурга, кэпсээһин араас керунун (сиһилии, талан, кылгатан) баһылыырга терут уурар. 

Библиографическая култуура кинигэ билии терде буоларын, керунун, тутулун, тииптэрин (ыйынньык-кинигэ, уерэх кинигэтэ, уус- уран кинигэ) туЬунан биллэрэр.  

Саҥарыы диалог, монолог диэн сана араас көрунэ буоларын биллэрэр, былааннаан санарар, уус-уран ньыманы туттар, айымньыны салҕаан, ейтен этэр дьоҕуру, кэпсэтии сиэрин тутуЬар култуураны олохсутар. 

Сурук суругунан сана литературнай нуорматын, ис хоЬоон уонна тиэкис аата сөп тубэсиЬиилэригэр (тиэмэ, кэпсэнэр сир, дьоруой быЬыыта-майгыта), тэттик өйтөн суруйууга (ойуулааһын, сэһэргээһин, толкуйдааһын) уус-уран ньыманы (синоним, 

антоним, тэҥнээһин) туһанарга, бэриллэр тиэмэҕэ кэпсээн, сыанабыл оҥорорго үөрэтэр. 

Оҕо ааҕар эйгэтэ норуот тылынан айымньытын, Саха сирин, Россия уонна тас дойдулар оҕо литературатыгар классическай айымньыларын, оҕо ааҕар тиэмэлэрин быЬаарар. 

Литературнай өйдөбүллэринэн үлэ тиэкистэн уус-уран ньыма көрүҥнэрин булууга; литература өйдебуллэринэн (уус-уран айымньы, тылынан искусство, кэпсээччи, сюжет, тиэмэ, дьоруой) сирдэтинэргэ; айымньы дьоруойун (мэтириэтэ, тыла-өһө, дьайыыта, ейе-

санаата) быЬаарарга уерэтэр; ааптар дьоруойга сыһыанын; кэпсээн уонна хоЬоон тылын уратытын, айымньы көрүҥүн (жанр) туһунан биллэрэр. 

Уөрэнээччи айар үлэтэ оруолунан - ааҕарга, тылынан ойуулуурга, бэриллибит тиэмэҕэ өйтөн суруйарга, тиэкиЬи инсценировкалыырга, айар улэтинэн араас тэрээЬиҥҥэ кыттарга, тыл этэргэ олук уурар. 

Уөрэтии тумугэр салгыы уерэнэргэ бэлэм буолууну кэрэЬэлиир сайдыы таЬымыгар киирэллэр: 

— тулалыыр эйгэни билиигэ уус-уран литератураны ааҕыы суолтатын ейдуур; 

— уус-уран литература киЬи -аймах ытык ейдебуллэрин билиЬиннэрэр суолтатын инэринэр; 

айымньы керунун быһаарар, дьоруойу ойуулааһыҥҥа ырытыыны, тэҥнээһини туттары сатыыр; 

 

Хонтуруолунай, бэрэбиэркэлиир  улэлэр 

 Уерэнээччи маннайгы суьуех оскуоланы бутэрэригэр текси сепке ейдеен, тургэнник, ис хоьоонноохтук (наадалаах сиргэ тохтоон, куолаьын уларытан, бытааран) аазара ирдэнэр. Аа5ыы уеруйэзин толору 

баьылаабыт уерэнээччи холбуу этии интонациятын тутуьар, учуутал эппит миэстэтин талан аа5ар, мунуутэзэ 80 - 100 тылы аа5ар буолуохтаах.  

Кылаастарынан аа5ыы тэтимин барыла: 

1 кылаас - 25 - 40 тыл; 

2 кылаас - 40 - 60 тыл; 

3 кылаас - 60 - 80 тыл; 

4 кылаас - 80 - 100 тыл.  

Тиэкис ис хоьоонун ейдееьун 
"5" сыана -  аахпытын ис хоьоонун толору кэпсиир, ыйытыыга толору эппиэттиир.  

"4" сыана - кэпсииригэр 1-2 сыыьалаах, онтукатын бэйэтэ сааьылаан кеннерен кэпсиир. 

"3" сыана - ыйытыы кеметунэн кэпсиир, ситимнээн толору ис хоьоонун тириэрдибэт. 

"2" сыана - ис хоьоонун сатаан ейдеебет, кэпсээбэт. 

Тест толорууга уерэнээччи билиитин таьымын сыаналааьын: 

"5" сыана  - соруда5ын 100% сепке толорбут буолла5ына 

"4" сыана  - соруда5ын 80% сепке толорбут буолла5ына 

"3" сыана  - соруда5ын 60% сепке толорбут буолла5ына 

"2" сыана  - соруда5ын 50% кыраны толорбут буолла5ына 



      1 кылаас.             III ч. – 16 ч.   

№  Уруок темата  Чаас  Үөрэх сатабылларын сайыннарыы көрүҥэ Үөрэх предметин үөрэтии түмүктэрэ  Кунэ-ыйа 

   

 1.Төрөөбүт Ийэ дойдум  

1   Ийэ дойду хантан 

саҕаланар? 

1 

1 

Былааны тутуһан   сөпкө  үлэлиир, дьону кытты бииргэ 

алтыһан үөрэнэр (Р), 

Төрөөбүт тылы үөрэтиигэ көдьүүстээхтик үлэлиир (Л), 

Бэйэтин санаабыт, ба5атын сиэрдээхтик этэр (К) 

Болдьох бэлиэлэри, араас схемалары  сөпкө  туһанар (П)  

 

Буукубаары үөрэтэн кыайан аа5ар, суруйар буолбуттарыттан 

өйдөтүү; аа5ыы интонациятын тутуhан доргуччу аа5а 

үөрэнии; Ийэ дойдуга тапталы иҥэрии.  

Ийэ дойду туһунан өс хоhоонноро. 

16.02 

2   Кымыс ырыата. 1 

1 

Үлэ хаамыытын хайдах салайан иhэрин кэтээн көрөр (Р), 

Болдьох бэлиэлэри, араас схемалары  сөпкө  туһанар (П), 

Саңарбыт уонна суруйбут тылларыгар эппиэтинэстээх (Л),  

 

Аа5ыы интонациятын тутуhан доргуччу аа5а үөрэнии; Ийэ 

дойдуга тапталы иҥэрии.Билиитин бэрэбиэркэлэнии, 

ситиһиитин сыаналаныы.  

Ааҕааччы тэтэрээтин оҥостуу. 

18.02 

 2.Кинигэ – мин доҕорум  

3   Кинигэ. 1 Оңорбут үлэтин сыанатын  сөпкө быhаарар(Р); 

Былааны тутуhан  сөпкө үлэлиир, сыыhаларын көннөрөр 

(Р). 

 

Кинигэ туhунан сэhэргэhии; кинигэни харыстыы үөрэнии  ; 

кинигэни таптаан аа5арга иитии; текси оруолунан аа5а 

уерэнии;  хайдах буолуохтаа5ын ырытыы; бэйэ-бэйэ5э 

көмөлөһөргө иитии.  

Айымньы аартыгар билсиhии «Кинигэни ким суруйар 

эбитий?Өс хоhоонноро (кинигэ  туhунан)  

25.02 

4  1.  Бөрө куйуурдаа-

быта. 

1  Бөрө, саһыл туһунан сэһэргэһии; кыыллары тылынан 

ойуулуу үөрэнии; доргуччу аа5а үөрэнии  

Аахпыт остуоруйаны кэпсээһин. 

01.02 

5   Үүтээн. 1  Нууччалыыттан тылбаас остуоруйатын ааҕан билии. 

Билиитин бэрэбиэркэлэнии, ситиһиитин сыаналаныы.  

Остуоруйаны оонньоон көрдөрүү. 

03.02 

 3.Норуот тылынан уус – уран айымньыта.  

6   Таабырынна 

таайыҥ 

1 Былааны тутуhан   сөпкө  үлэлиир, сыыhаларын көннөрөр 

(Р). 

Бэйэни өрүү кэтэнэр, көрүнэр, ал5аhа суох саңарарга 

кыhаллар (Л) 

Итэ5эhин, ал5аhын быhаарар, көннөрөр (Л).  

 

Таабырыннары таайыы, эйэ5эс сыhыаҥҥа иитии; 

аа5арга хоhулаhыыны тутуhуу; эйэҕэс сыһыаҥҥа иитии  

Таабырын айыы. 

10.03 

7   Чабырҕах 

азбуката 

 

 

 

1  Чабырҕаҕы туттан – хаптан туран ааҕыы, түргэнник  

аа5а. үөрэнии 

Чабырҕаҕы өйгө үөрэтии 

15.03 

8   Куоска, 

бөтүүк уонна 

саһыл 

/Нуучча 

1   Остуоруйаны  доргуччу тэтимнээхтик аа5алларын 

ситиhии; тыл саппааhын байытыы, Билиитин 

бэрэбиэркэлэнии, ситиһиитин сыаналаныы.  

Остуоруйаны оонньоон көрдөрүү.  

17.03 



остуоруйа-

та/ 

 4.Остуоруйалаһыаҕын эрэ! 

9   Куоҕас суор 

икки. 

 

1 Былааны тутуһан   сөпкө  үлэлиир, дьону кытты бииргэ 

алтыһан үөрэнэр (Р), 

 Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээ5ин 

арааран өйдүүр(Л); 

Мунаарбыт боппуруоhун быhаарсар (К) 

Болдьох бэлиэлэри, араас схемалары сөпкө туhанар (П) 

 

 

Көтөрдөр тустарынан билии; чыычааҕы тылынан ойуулуу;  

тэтимнээхтик аа5а үөрэнии. 

Остуоруйаны айыы. 

22.03 

10  а

к 

Чыычаах уонна 

күтэр.  

1   05.04 

 

                                                                                                                         

 

11   Куттал хараҕа улахан. 

 

1  Остуоруйаны түргэнник  аа5ар сатабылы ицэрии; тыл 

саппааhын байытыы, Билиитин бэрэбиэркэлэнии, 

ситиһиитин бэрэбиэркэлэнии. 

07.04 

12.   Киит уонна таба. 

 

1  Остуоруйаны түргэнник  аа5ар сатабылы иҥэрии; тыл 

саппааhын байытыы, Билиитин бэрэбиэркэлэнии, 

ситиһиитин бэрэбиэркэлэнии. 

12.04 

 

13   Саһыл уонна 

куртуйах. 

1  Остуоруйаны түргэнник  аа5ар сатабылы иҥэрии; тыл 

саппааhын байытыы, Билиитин бэрэбиэркэлэнии, 

ситиһиитин бэрэбиэркэлэнии.  

14.04 

   5.Мин дойдум – олоҥхо дойдута. 

14.   Бухатыыр ата. 1 Былааны тутуhан   сөпкө  үлэлиир (Р), 

Араас түгэннэ кэпсэтиини сатаан са5алыыр, түмуктүүр 

(К), 

Бэйэ саңатын (тылынан, суругунан) сатаан 

хонтуруолланар, тылын-өhүн сыаналанар, ал5астарын 

булунар, тупсарар (П).  

 

 

Олоҥхону сатаан истии. Сүрүн герой бухатыыр буоларын 

быһаарыы.Олоҥхоҕо бухатыыр ата хайдах ойууланарын 

билии, тылын саппааһын байытыы,  

Эн бухатыыры хайдах ойуулуоҥ этэй? 

19.04 

15.   Модун Эр Соҕотох. 1  Тиэкис тылларынан ыйытыыга эппиэттиир. Билиитин 

бэрэбиэркэлэнии, ситиһиитин бэрэбиэркэлэнии. 

Олоҥхону үөрэтии 

21.04 

 

16   Олоҥхо дойдутун 

кистэлэҥнэрэ 

  Олоҥхону сатаан истии.  Билиитин бэрэбиэркэлэнии, 

ситиһиитин бэрэбиэркэлэнии. 

26.04 



 

 

 

   IV чиэппэр – 9 ч. 

№  Уруок темата  Чаас  Уерэх предметин уерэтии тумуктэрэ Эбии сорудах Кунэ-дьыла 

  

6.Айылҕа – барыбыт дьиэбит.  

17.   Сааскы саҥалар. 

Чыычаах. 

1 Болдьох бэлиэлэри, араас схемалары сөпкө туhанар (П); 

Араас тугэннэ кэпсэтиини сатаан са5алыыр, түмүктүүр (К); 

Былааны тутуhан  сөпкө үлэлиир, бэйэтин кэтэнэн 

көрүнүөхтээх (Р); 

Саңарбыт уонна суруйбут тылларыгар эппиэтинэстээх (Л) 

 

Тиэкистэри доргуччу аа5а үөрэнии Тэтимнээхтик аа5ыы.   

Чыычаахтар ааттарын билии 

28.04 

    

18.   Куоска.  

Ийэ биэ. 

  Дьиэ кыылларыгар истиҥ сыһыаны иитии. Тэтимнээхтик 

ааҕыы. 

Дьиэ кыылын уруһуйдааһын. 

03.04 

   Мунрукан 1 Хоһоону доргуччу аа5ыы, ырыта 

уерэнии. Билиитин 

бэрэбиэркэлэнии, ситиһиитин 

бэрэбиэркэлэнии.  

Куобах туһунан хоһоон айыы. 

19.     

Ким ытай? 

1 .  Ыт туhунан сэhэргэhии; ыты тылынан ойуулуу; үөрэнии 

ыт киhи эрэллээх до5оро буоларын сэhэргэhии; 

тэтимнээхтик аа5а үөрэнии   

Дьиэ кыылын туһунан аахпыт кэпсээҥҥин кэпсээ 

05.05 

20.   Мунрукан 1  Куобах туhунан сэhэргэhии; куобаҕы тылынан 

ойуулуу ,тэтимнээхтик аа5а уерэнии. Билиитин 

бэрэбиэркэлэнии, ситиһиитин бэрэбиэркэлэнии. 

10.05 

 

 

 7.Үчүгэй майгыҥ – көтөр кынатыҥ 

21.   Бастакы тоҕо? 1 Оӊорбут үлэтин сыанатын   сөпкө быhаарар(Р); 

Болдьох бэлиэлэри, араас схемалары, таблицаны сөпкө 

туhанар (П); 

Болдьох бэлиэлэри, араас схемалары сопко туьанар (П); 

 

 

Саха суруйааччыларын айымньыларын билсиһии, сүрүн 

санаатын этэ үөрэнии.  

Амма Аччыгыйа Тоҕус төгүл тоҕо- айымньыны ааҕыы. 

12.05 

 



22.   Аҕа уонна ийэ 1  Тиэкси оруолунан хоһоонноохтук ааҕыы. Быһааран, 

сыаналаан кэпсээһин.  

Тиэкиһи оруолунан ааҕыы. 

17.05 

 

23.   Барыларыттан ордук 1  Тиэкиһи сурук бэлиэтин тутуһан ааҕыы.Кэпсээни бэйэтин 

санаатын этэн кэпсээһин. 

Сөбүлүүр дьоруойун туһунан кэпсээ. 

19.05 

 

24.   Мэник оҕо 1  Хоһоону оруолунан доргуччу ааҕыы. 24.05 

 

25.   Эбээ. 1 Төрөөбүт тылы үөрэтиигэ көдьүүстээхтик үлэлиир (Л); 

Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээ5ин арааран 

өйдүүр(Л); 

Болдьох бэлиэлэри сөпкө туhанар (П); 

Былааны тутуһан   сөпкө  үлэлиир, дьону кытты бииргэ 

алтыһан үөрэнэр (Р).  

 

 

Хоһоону доргуччу ааҕыы. Билиитин бэрэбиэркэлэнии, 

ситиһиитин бэрэбиэркэлэнии. 

Эбээ барахсан- эбээ туһунан суруйуу. 

26.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


