
Аннотация к рабочей программе по предмету  «Родной язык»  

1 класс на 2019-2020 учебный год 

 
        «Саха тыла» предмети үөрэтэргэ оноһуллубут улэлиир бырагыраама Саха тыла : үлэлиир 
бырагыраама : 1-4 кылаас / Л.В Захарова. – Дьокуускай : Бичик, 2017. – 48с. – («Саха оскуолата»)  
тирэҕирэн оҥоһулунна. 
 Үөрэтэр кинигэ:  
1).  Захарова  Л.В.   Саха тыла.  1 кылаас.  Дьокуускай, Бичик, 2017 
      Үөрэх бырагыраамата Федеральнай государственнай үөрэх стандардыгар, үөрэх биридимиэтин 
үөрэтии түмүктэригэр оло5уран сурулунна. 
 

Үөрэх предметин өйдөбүлэ 

Төрөөбүт тыл — көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр ханнык баҕарар норуот улуу 
нэһилиэстибэтэ, киһи аймах ытык өйдөбуллэриттэн (сыаннастарыттан) биирдэстэрэ. Төрөөбүт 
тыл — оҕоҕо тулалыыр эйгэтин кырадатык билэр-көрөр, чугас дьонун-сэргэтин кытта истинник 
бодоруһар, иэйиитэ уһуктар, өйө-санаата сайдар, өбугэтин уөрэҕин утумнуур сүрүн эйгэтэ. 
Ол иһин оҕону кыра сааһыттан оҕо тэрилтэтигэр, оскуолаҕа төрөөбут тылынан иитии-үөрэтии 
сүрүн ирдэбил быһыытынан билиниллэн, Российскай Федерация уонна Саха Республикатын 
үөрэххэ уонна тылга сокуоннарыгар ити өйдөбул туспа ыстатыйанан киирэн, быраап быһыытынан 
көмүскэллээх, билинни усулуобуйа5а үгүс норуот тыла чөл туруктаах хааларыгар тирэх буолар.  
Саха Республикатыгар саха тылын төрөөбүт тыл быһыытынан үөрэтии 1922 сыллаахтан тиһигин 
быспакка, үгүс оскуолаҕа үгэскэ кубулуйан, уопсай үөрэхтээһин оҕону сайыннарар биир сүрүн 
предметин быһыытынан билиниллэр. Ити кэм устатыгар сэбиэскэй да, билинни да кэмнэ орто 
үөрэх систиэмэтигэр буолбут араас реформалар сыалларыгар-соруктарыгар сөп түбэһиннэриллэн, 
үөрэтии таһыма, хайысхата, ис хоһооно сайдан иһэр. 
Билигин төрөөбүт тыл, федеральнай государственнай үөрэх стандартын (ФГУОС) ирдэбилинэн, 
уопсай үөрэхтээһин булгуччулаах чааһыгар киирэн, базиснай үөрэх былааныгар (федеральнай) 
миэстэтэ, үөрэтиллэр чааһа чопчу ыйыллан үөрэтиллэр таһыма үрдээтэ. Алын сүһүөх оскуола 
таһымыгар төрөөбүт тылы үөрэх предметин быһыытынан үөрэтиигэ түмүк ирдэбили эмиэ 
федеральнай государственнай үөрэх стандарда сүрүннүүр. 
Ити ааттаммыт докумуон быһыытынан, начаалынай үөрэхтээһин таһымыгар нуучча уонна 
төрөөбүт тылы үөрэтиигэ тэҥ таһымнаах түмүк ирдэнэр. Төрөөбүт тыл атын үөрэх предметтэрин 
кытта бииргэ оҕо личность быһыытынан сайдыытын хааччыйыахтааҕа этиллэр, ону сэргэ урукку 
өттүгэр ирдэммэт сана булгуччулаах ирдэбили — үөрэнээччигэ үөрэх дэгиттэр дьайыыларын 
иҥэриини киллэрэр. 

Үөрэх предметин сыала уонна соруга: 
           Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии предметэ атын үөрэх предмэттэрин 
ортотугар үөрэнээччи тылын-өһун уонна өйун-санаатын сайыннарар, сүрүн үөрэнэр үөрүйэҕи 
иҥэрэр кыаҕынан бас-көс балаһыанньаны ылар предмет буолар. Онон бу предмети үөрэтии 
таһымыттан саха оскуолатыгар начаалынай үөрэхтээһин уопсай туруга, үөрэнээччи салгыы сүрүн 
оскуолаҕа ситиһиилээхтик үөрэнэрэ тутулуктаах. 
Оҕо начаалынай оскуолаҕа үөрэнэр сааһыгар билиитэ-көрүүтэ, тыла-өһө уонна өйө-санаата 
тэтимнээхтик сайдар, иэйиитэ уонна саныыр санаата судургутук олохсуйар буолан, төрөөбут тылы 
бу кэмҥэ кичэйэн үөрэтии — норуот тыла чөл туруктаах буоларыгар, кэнчээри ыччакка улуу 
нэһилиэстибэни тириэрдэргэ олус суолталаах. 

Этиллибиккэ олоҕуран, төрөөбүт тылы уопсай үөрэхтээһин алын сүһүөх таһымыгар 

үөрэтии сыалын үс хайысхаҕа араарыахха свп: 
1) үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл туһунан билиини аан дойду туһунан научнай билии быстыспат 
сордотун быһыытынан иҥэрии, тыл үөрэҕин сүрүн балаһыанньаларын билиһиннэрии, онно 
олоҕуран, оҕо билэр-көрөр, толкуйдуур кыаҕын сайыннарыы;  
үөрэнээччи дьону-сэргэни кытта төрөөбүт тылынан бодоруһар үөрүйэҕин, саҥа (тыл) култуурата 
киһи уопсай култууратын быстыспат сордото буоларын туһунан өйдөбулгэ тирэҕирэн, саҥа (тыл) 
араас көрүнэр (кэпсэтии, суруйуу, ааҕыы, өйтөн айыы, о.д.а.) үөрэтэн, салгыы сайыннарыы; 
үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл норуот ытык өйдөбүллэриттэн биирдэстэрэ буоларын быһыытынан 
ураты харыстабыллаах сыһыаны инэрии, хас биирдии киһи ийэ тылын сайыннарар иэстээҕин 
өйдөтүү. 
 

Үөрэх былааныгар үөрэх предметин миэстэтэ 



Саха тылын үөрэтии чааһа начаалынай үөрэхтээһини сүрүннүүр уопсай үөрэхтээһин 
бырагырааматыгар (Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования) бэриллэр төрөөбүт тылынан үөрэнэр кылаастарга аналлаах базиснай үөрэх былаанын 
3 барыйааныгар тирэҕирэн быһаарыллар. Үөрэх тэрилтэтэ бэйэтин үөрэҕин бырагырааматын, 
былаанын оносторугар онно баар булгуччулаах чааска киирбит предметтэр чаастарын тутуһара 
ирдэнэр. Онно эбии үөрэх былаанын талар чааһыттан бэйэтэ көрөн, ханнык баҕарар предмеккэ 
чаас эбэрэ, эбэтэр атын предмети эбии үөрэтэрэ көҥүл. 
Ити ыйыллар базиснай үөрэх былааныгар нуучча уонна төрөөбүт тылы үөрэтии чаастарын ахсаана 
тэҥнэнэн, ордук государственнай статустаах төрөөбүт тыл үрдүк таһымҥа үөрэтиллэригэр 
усулуобуйа тэриллибитэ көстөр. Ону сэргэ төрөөбүт тылы үөрэтии нуучча тылын үөрэтиигэ тирэх 
буоларын ситиһэр туһуттан үөрэх матырыйаалын аттарарга табыгастаах балаһыанньа үөскүүр.  
Үөрэх федеральнай базиснай былаанын үһүс барыйааныгар олоҕуран, саха оскуолатын 
начаалынай кылаастарыгар “Саха тыла” биридимиэти үөрэтиигэ барыта холбоон 360 чаас 
бэриллэр:  

Кылаас Нэдиэлэ чааһын ахсаана Сылга барыта 

1 3 48 
2 3 102 

3 3 102 
4 3 102 

4 сыл устата 12 360 
 
 
 

Ытык өйдөбүллэри үөрэх предметин ис хоһоонугар киллэрии 

 Начаалынай кылааска сха тылын үөрэтии о5о5о ытык өйдөбүллэри (духуобунай 

сыаннастары) иӊэриигэ улахан суолталаах. Киһи аймах үйэлэртэн үйэлэргэ өрө тутан илдьэ кэлбит 

ытык өйдөбүллэрэ (духуобунай сыаннастара) төрөөбүт тыл эгэлгэтигэр, кэрэтигэр сөӊөллөр. Ол 

курдук үөрэтии ис хоһоонугар тыл үөрэ5ин сүрүн хайысхаларын сэргэ уруок, кэпсэтии 

(бодоруһуу) тиэмэтин, үөрэтии матырыйаалын быһыытынан төрөөбүт дойду, ийэ дойду, төрөөбүт 

тыл, айыл5а, үлэ, төрүт дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, айымньы уонна кэрэ эйгэтэ, көӊүл, кырдьык, 

үтүө сана, киһи аймах, аан дойду омуктарын тылларын уонна култууратын эгэлгэтин курдук ытык 

өйдөбүллэр (духуобунай сыаннастар) киириэхтээхтэр. 

 

Ытык өйдөбүллэри үөрэх предметин ис хоһоонугар киллэрии  
Начаалынай кылааска саха тылын үөрэтии оҕоҕо ытык өйдөбүллэри (духуобунай 

сыаннастары) инэриигэ улахан суолталаах. Киһи-аймах үйэлэртэн үйэлэргэ өрө тутан илдьэ 
кэлбит ытык өйдөбүллэрэ (духуобунай сыаннастара) төрөөбүт тыл эгэлгэтигэр, кэрэтигэр 
сөнөллөр. Ол курдук үөрэтии ис хоһоонугар тыл үөрэҕин сүрүн хайысхаларын сэргэ уруок, 
кэпсэтии (бодорукуу) тиэмэтин, үөрэтии матырыйаалын быһыытынан төрөөбүт дойду, ийэ дойду, 
төрөөбүт тыл, айылҕа, үлэ, төрүт дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, айымньы уонна кэрэ эйгэтэ, көҥүл, 
кырдьык, үтүө санаа, киһи-аймах, аан дойду омуктарын тылларын уонна култууратын эгэлгэтин 
курдук ытык өйдөбуллэр (духуобунай сыаннастар) киириэхтээхтэр. 
 

 Үөрэ5и тэрийии формалара: саӊа билиини ылар уруок, комбинированнай уруок, уруок-

күрэх, уруок-оонньуу. 

 Биирдиилээн, пааранан, бөлө5үнэн үлэ көрүӊнэрэ ыытыллаллар. 

 

 

2. Үөрэх предметин ис хоһооно 
Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии уопсай үөрэхтээһин систиэмэтигэр саха 

тылын үөрэтэр предмет быстыспат сорҕото, «Филология» үөрэх уобалаһыгар төрүт буолар сүрүн 
куурус буолар. Онон үөрэтии сыала-соруга, тутула, ис хоһооно уонна түмүк ирдэбилэ үрдүкү 
кылаастарга төрөөбүт тылы сэргэ атын филологическай предметтэри үөрэтиини кытта 
алтыһыннаран-ситимнээн торумнанар. 
Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии маҥнайгы кылааска «Бодоруһарга үөрэнэбит» диэн 
саҥа киирэр салааттан саҕаланар, ол кэнниттэн «Грамотаҕа үөрэтии» диэн үгэс буолбут ааҕарга 



уонна суруйарга үөрэтэр салаа «Ааҕарга уонна суруйарга үөрэнэбит» саҥа аатынан үөрэтиллэр. Бу 
кэмҥэ үөрэх былааныгар төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы чаастара бииргэ бэриллэллэр. 
«Ааҕарга уонна суруйарга үөрэнэбит» салаа кэнниттэн биирдэ төрөөбүт тыл уонна литературнай 
ааҕыы предметтэрэ тус-туспа үөрэтиллэллэр. Ити кэмтэн ыла начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тыл 
предметин сүрүн ис хоһоонун тиһиктээхтик үөрэтии саҕаланар. 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии ис хоһоонун сүрүн хайысхалара үөрэтии 
түмүк ирдэбилин уонна сыалын-соругун ситиһэргэ аналлаах тутаах научнай балаһыанньалартан 
таҥыллар. Ити ирдэбилгэ олоҕуран, төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоһоонугар маннык сүрүн научнай 
хайысхалар киирэллэр: 

 Бодоруһуу култуурата. 

 Саҥа көрүҥэ (виды речевой деятельности): истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу. 

 Тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүлэ: фонетика, лексика, морфология, 
синтаксис. 

 Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

 Ситимнээх саҥаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сүрүн өйдөбүл). 
Сүрүн хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоһоонноро начаалынай оскуола үөрэнээччитин сааһын 
уратытын, өйүн-санаатын кыаҕын, билэр-көрөр дьоҕурун учуоттаан таҥыллыахтаахтар. 

Хонтуруоллуур ньыиалар: диктант, аахпыттан суруйуу, тест, ыраастык устуу. 

 

Рабочай программа структурата.  

 Быһаарыы сурук; 

 Үөрэх предметин өйдөбүлэ; 

 Ытык өйдөбүллэри иӊэрии түмүгэ (личностные результаты) ; 

 Ис хоһооно 

 Тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ 
 

8. Програаманы оҥордо   
Жиркова Нюргуяна Николаевна, учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  «Родной язык» 

2 класс на 2019-2020 учебный год 

 
Төрөөбүт тылы 2 кылааска үөрэтии Российскай Федерация уонна Саха Республикатын 

Төрүт сокуоннарыгар, Үөрэх туһунан сокуоннарыгар, «Россия гражданинын личноһын сиэрин-

майгытын сайыннарыыга уонна иитиигэ концепцията», федеральнай государственнай үөрэх 

стандартара курдук государственнай суолталаах докумуоннарга олоҕурар. 

 Бу рабочай программа С.С.Семенова, Н.Н.Васильева, Т.А.Скрябина “Төрөөбүт тыл” 

үөрэнэр кинигэҕэ тирэҕирэн оӊоһулунна. 

         Төрөөбүт тылы 2 кылааска үөрэтиигэ программа маннык докумуоннарга олоҕуран 

оӊоһулунна: 

1.С.С.Семенова, Н.Н.Васильева, Т.А.Скрябина “Төрөөбүт тыл” 2 үөрэнэр кинигэ, 2015 с.  

2.Закон РФ «Об образовании» 

п. 2.7, ст.32 – о разработке учебных программ; 

п. 6, 7, 8, ст9, п. 5, ст.14 – о содержании образовательных программ; 

п. 2.23, ст.32 – об определении списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников; 

п. 3.2, ст. 32 – о реализации в полном объеме образовательных программ. 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

  



4.Учебный план МБОУ «Кюереляхская СОШ имени С.Г.Коврова» в 2017-2018 учебном году. 

(Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011г. №1994г. приложение «Изменения, которые вносятся 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РС(Я) №01-16/2516 от 25.08.2011г., приложение «» Примерный 

учебный план для образовательных учреждений (ОУ) РС(Я), реализующих программы общего 

образования»). 

5.Федеральнай государственнай үөрэх стандарда саха оскуолатыгар: (начаалынай уопсай 

үөрэхтээһин) = Федеральный государственный образовательный стандарт в якутской школе. 

Н.В.Ситникова, С.С.Семенова, Н.Н.Васильева уо.д.а.; Саха Респ. Үөрэ5ин министерствота, Саха 

Респ.национальнай оскуолаларын чинчийэр научнай институт; -Дьокуускай: Бичик, 2011. 

Үөрэх предметин өйдөбүлэ 
Төрөөбүт тыл – көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр ханнык баҕарар норуот улуу нэһилиэстибэтэ, 

киһи аймах ытык өйдөбүллэриттэн (сыаннастарыттан) биирдэстэрэ. 

 Төрөөбүт тыл – оҕоҕо тулалыыр эйгэтин кыра5ытык билэр-көрөр, чугас дьонун-сэргэтин 

кытта истиӊник бодоруһар, иэйиитэ уһуктар, өйө-санаата сайдар, өбүгэтин утумнуур сүрүн эйгэтэ. 

Начаалынай үөрэхтээһин таһымыгар нуучча уонна төрөөбүт тылы үөрэтиигэ тэӊ таһымнаах түмүк 

ирдэнэр. Төрөөбүт тыл атын үөрэх предметтэрин кытта бииргэ оҕо личность быһыытынан 

сайдыытын хааччыйыахтаах, ону сэргэ урукку өттүгэр ирдэммэт саӊа булгуччулаах ирдэбили – 

үөрэнээччигэ үөрэх дэгиттэр дьайыыларын иӊэриэхтээх. 

 Начаалынай оскуола5а төрөөбүт тылы Үөрэтии предметэ атын үөрэх предметтэрин 

ортотугар үөрэнээччи тылын-өһүн уонна өйүн-санаатын сайыннарар, сүрүн үөрэнэр үөрүйэ5и 

иӊэрэр кыа5ынан бас-көс балаһыанньаны ылар предмет буолар. Онон бу предмети үөрэтии 

таһымыттан саха оскуолатыгар начаалынай үөрэхтээһин уопсай туруга, үөрэнээччи салгыы сүрүн 

оскуола5а ситиһиилээхтик үөрэнэрэ тутулуктаах. 

Төрөөбүт тылы үөрэтии сыала: 

1.Үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл туһунан билиини аан дойду туһунан научнай били 

быстыспат сор5отун быһыытынан иӊэрии, тыл үөрэ5ин сүрүн балаһыанньаларын билиһиннэрии, 

онно оло5уран, о5о билэр-көрөр, толкуйдуур кыа5ын сайыннарыы; 

2.Үөрэнээччи дьону-сэргэни кытта төрөөбүт тылынан бодоруһар үөрүйэҕи, саӊа (тыл) 

култуурата киһи уопсай култууратын быстыспат сор5ото буоларын туһунан өйдөбүлгэ тирэҕирэн, 

саӊа (тыл) араас көрүӊэр (кэпсэтии, суруйуу, ааҕыы, өйтөн айыы, о.д.а.) үөрэтэн, салгыы 

сайыннарыы; 

3. Үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл норуот ытык өйдөбүллэриттэн биирдэстэрэ буоларын 

быһыытынан ураты харыстабыллаах сыһыаны иӊэрии, хас биирдии киһи ийэ тылын сайыннарар 

иэстээҕин өйдөтүү. 

 

Үөрэх былааныгар үөрэх предметин миэстэтэ 

 Үөрэх федеральнай базиснай былаанын үһүс барыйааныгар оло5уран, саха оскуолатын 

начаалынай кылаастарыгар төрөөбүт тылы үөрэтиигэ сылга 102, нэдиэлэ5э 3 чаас бэриллэр. 

 

Ытык өйдөбүллэри үөрэх предметин ис хоһоонугар киллэрии 

 Начаалынай кылааска сха тылын үөрэтии о5о5о ытык өйдөбүллэри (духуобунай 

сыаннастары) иӊэриигэ улахан суолталаах. Киһи аймах үйэлэртэн үйэлэргэ өрө тутан илдьэ кэлбит 

ытык өйдөбүллэрэ (духуобунай сыаннастара) төрөөбүт тыл эгэлгэтигэр, кэрэтигэр сөӊөллөр. Ол 

курдук үөрэтии ис хоһоонугар тыл үөрэ5ин сүрүн хайысхаларын сэргэ уруок, кэпсэтии 

(бодоруһуу) тиэмэтин, үөрэтии матырыйаалын быһыытынан төрөөбүт дойду, ийэ дойду, төрөөбүт 

тыл, айыл5а, үлэ, төрүт дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, айымньы уонна кэрэ эйгэтэ, көӊүл, кырдьык, 

үтүө сана, киһи аймах, аан дойду омуктарын тылларын уонна култууратын эгэлгэтин курдук ытык 

өйдөбүллэр (духуобунай сыаннастар) киириэхтээхтэр. 



 Үөрэ5и тэрийии формалара: саӊа билиини ылар уруок, комбинированнай уруок, уруок-

күрэх, уруок-оонньуу. 

 Биирдиилээн, пааранан, бөлө5үнэн үлэ көрүӊнэрэ ыытыллаллар. 

 

Үөрэх предметин ис хоһооно 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуола5а үөрэтии ис хоһоонун сүрүн хайысхалара үөрэтии 

түмүк ирдэбилин уонна сыалын-соругун ситиһэргэ аналлаах тутах научнай балаһыанньалартан 

таӊыллар. Ити ирдэбилгэ оло5уран, төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоһоонугар маннык сүрүн научнай 

хайысхалар киирэллэр: 

-Бодоруһуу култуурата. 

-Саӊа көрүӊэ (виды речевой деятельности): истии, саӊарыы, аа5ыы, суруйуу. 

-Тыл үөрэ5ин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүлэ: фонетика, лексика, морфология, 

синтаксис. 

-Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

-Ситимнээх саӊаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сүрүн өйдөбүл). 

 

Хонтуруоллуур ньыиалар: диктант, аахпыттан суруйуу, тест, ыраастык устуу. 
 

Рабочай программа структурата.  

 Быһаарыы сурук; 

 Үөрэх предметин өйдөбүлэ; 

 Ытык өйдөбүллэри иӊэрии түмүгэ (личностные результаты) ; 

 Ис хоһооно 

 Тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ 
 

8. Програаманы оҥордо   

Потапова Раиса Сидоровна, учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  «Родной язык» 

3 класс на 2019-2020 учебный год 

 
       «Саха тыла» предметиүөрэтэргэоноһуллубутулэлиирбырагыраамаСаха тыла 

:үлэлиирбырагыраама : 1-4 кылаас / Л.В Захарова. – Дьокуускай :Бичик, 2017. – 48с.  («Саха 

оскуолата» систиэмэтэ)  тирэҕирэноҥоһулунна. 

Үөрэтэркинигэ:  

- Захарова Л.В. уо.д.а. Саха тыла. 3 кылаас: 

уопсайүөрэхтээЬинтэрилтэлэригэрүөрэнэркинигэ: иккичаастаах – 

Дьокуускай: Бичик, 2017 

ҮөрэхбырагырааматаФедеральнайгосударственнайүөрэхстандардыгар, «Россия 

гражданинынлиичинэһинсиэрин- майгытынсайыннарыыгауоннаиитиигэкэнсиэпсийэтигэр», 

үөрэхбиридимиэтинүөрэтиитүмүктэригэр оло5уран сурулунна. 

 

Үөрэхпредметинсыалауоннасоруга: 

Начаалынайоскуолаҕа төрөөбүт тылы 

үөрэтиипредметэатынүөрэхпредмэттэринортотугарүөрэнээччитылын-өһунуоннаөйун-

санаатынсайыннарар, сүрүн үөрэнэрүөрүйэҕи иҥэрэркыаҕынан бас-көс балаһыанньаныылар 

предмет буолар. Ононбупредметиүөрэтии таһымыттансахаоскуолатыгарначаалынайүөрэхтээһин 

уопсайтуруга, үөрэнээччисалгыы сүрүн оскуолаҕа ситиһиилээхтикүөрэнэрэтутулуктаах. 

  



Оҕо начаалынайоскуолаҕа үөрэнэрсааһыгарбилиитэ-көрүүтэ, тыла-өһөуоннаөйө-

санаататэтимнээхтиксайдар, иэйиитэуоннасаныырсанаатасудургутуколохсуйарбуолан, төрөөбут 

тылы букэмҥэ кичэйэнүөрэтии — норуот тыла чөл туруктаахбуоларыгар, 

кэнчээриыччаккаулуунэһилиэстибэнитириэрдэргэолуссуолталаах. 

 

. 

3. Үөрэхбылааныгарүөрэхпредметинмиэстэтэ. 

 

Саха тылын үөрэтии чааһа начаалынай үөрэхтээһини сүрүннүүр уопсай үөрэхтээһин 

бырагырааматыгар (Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования) бэриллэр төрөөбүт тылынан үөрэнэр кылаастарга аналлаах базиснай үөрэх былаанын 

3 барыйааныгар тирэҕирэн быһаарыллар. Үөрэх тэрилтэтэ бэйэтин үөрэҕин бырагырааматын, 

былаанын оносторугар онно баар булгуччулаах чааска киирбит предметтэр чаастарын тутуһара 

ирдэнэр. Онно эбии үөрэх былаанын талар чааһыттан бэйэтэ көрөн, ханнык баҕарар предмеккэ 

чаас эбэрэ, эбэтэр атын предмети эбии үөрэтэрэ көҥүл. 

Программа сүрүн салаалара 

 Төрөөбүт тылбыт — саха тыла 

 Дор5оон уонна таба саҥарыы 

 Лексика.  

 Графика.  

 Морфология.  

 Синтаксис.  

Саха тыла 

3 кылаасүөрэнээччитигэрсылбүтүүтэирдэбиллэр: 

 тылысастаабынанырытар (олоҕо+сыһыарыылара); 

 тылсаҥачаастарын, сүрүнбэлиэлэринбыһаарар (аат тыл, даҕааһынаат, солбуйараат, 

туохтуур); 

 этиитутаахуоннаойоҕосчилиэннэринбулар, дакаастыыр, бэлиэтиир; 

 этииттэнтылларситимнэриноҥорор, наадалаах тыл ситимнэринбулар; 

 судургуэтииничилиэннэринэнырытар; 

 этииараастарынбулар, быһаарарбуолуохтаах. 

  

Бодоруһуу 

3 кылаасүөрэнээччитигэрсылбүтүүтэирдэбиллэр: 

 билэрдьонункыттаараасмиэстэҕэ, араастүгэҥҥэкэпсэтиинисатаансаҕалыыр, түмүктүүр; 

 үөрбүтүн, хомойбутун, тугусөбүлүүрүн, сирэринсиэрдээхтикбиллэрэр; 

 тылдьытытуһанарысатыыр; 

 суруксудургукөрүҥүн (эҕэрдэ, суруккахарда) суруйарбуолуохтаах. 

 

Иһинээӄитэ 

 
1. Быһаарыысурук 

2. Үөрэхпредметинөйдөбүлэ 

3. Үөрэхбылааныгарүөрэхпредметинмиэстэтэ 

4. Үөрэхпредметинисхоһооно 

5. Үөрэхпредметинүөрэтиитүмүгэ 

6. Халандаарнай–тематическайбылаан 

 Аннотацияны онордо: Коврова Вера Егоровна, алын кылаасүрдүккатегориялаахучуутала. 

 

 



Саха тылын предметигэр аннотация. 

4 кылаас Л.В. Захарова, С.А.Баснаева ааптардаах « Саха тыла» 

  

Саха тылын үɵрэтии чааhа начаалынай үɵрэхтээhини сүрүннүүр уопсай үɵрэхтээhин 
бырагырааматыгар (Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования)бэриллэр тɵрɵɵбүт тылынан үɵрэнэр кылаастарга аналлаах базиснай үɵрэх былаанын 3 
барыйааныгар тирэҕирэн быhаарыллар.  

Үөрэх федеральнай базиснай былаанын үһүс барыйааныгар олоҕуран, саха оскуолатын 

начаалынай кылаастарыгар төрөөбүт тылы уонна литературнай ааҕыыны үөрэтиигэ 4 кылааска 
барыта холбоон нэдиэлэҕэ  5 чаас. Бу чаастартан төрөөбүт тылы үөрэтиигэ 3 чаас бэриллэр, сылга 

102 чаас көрүллэр.Үѳрэтэр бырагыраамма «Күөрэлээх орто оскуолата» МБУҮӨТ 2019-2020 үө.дь. 
былааныгар уонна 2017 сыллаахха тахсыбыт Захарова Л.В., Баснаева С.А. ааптардаах «Саха тыла» 
үлэлиир бырагыраамаҕа олоҕуран оҥоhулунна.  

Үѳрэтии Саха Республикатын Үѳрэҕин министиэристибэтинэн көҥүллэммит Захарова Л.В., 

Баснаева С.А. ааптардаах «Төрөөбүт тыл»- 4 кылааска үѳрэтэр босуобуйанан ( Дьокуускай, «Бичик» 

изд. 2017 с.) барар.  
Билигин тɵрɵɵбүт тыл, федеральнай государственнай үɵрэх стандартын (ФГYӨС) 

ирдэбилинэн, уопсай үɵрэхтээhин булгуччулаах чааhыгар киирэн, базиснай үɵрэх былааныгар 

(федеральнай) миэстэтэ, үɵрэтиллэр чааhа чопчу ыйыллан үɵрэтиллэр таhыма урдээтэ. Алын 
cүhүɵx оскуола таhымыгар тɵрɵɵбүт тылы үɵрэх предметин быhыытынан үɵрэтиигэ түмүк 

ирдэбили эмиэ федеральнай государственнай үɵрэх стандарда сүрүннүүр. 
Ити ааттаммыт докумуон быhыытынан, начаалынай үɵрэхтээhин таhымыгар нуучча уонна 

тɵрɵɵбүт тылы үɵрэтиигэ тэҥ таhымнаах түмүк ирдэнэр. Тɵрɵɵбүт тыл атын үɵрэх предметтэрин 

кытта бииргэ оҕо личность быhыытынан сайдыытын хааччыйыахтааҕа этиллэр, ону сэргэ урукку 
ɵттүгэр ирдэммэт caҥа булгуччулаах ирдэбили - үɵрэнээччигэ үɵрэх дэгиттэр дьайыыларын 

иҥэриини киллэрэр. 
Үөрэх предметин сыала уонна соруга: 

Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии предметэ атын үөрэх предмэттэрин 
ортотугар үөрэнээччи тылын-өһун уонна өйун-санаатын сайыннарар, сүрүн үөрэнэр 
үөрүйэҕи иҥэрэр кыаҕынан бас-көс балаһыанньаны ылар предмет буолар. Онон бу 

предмети үөрэтии таһымыттан саха оскуолатыгар начаалынай үөрэхтээһин уопсай туруга, 
үөрэнээччи салгыы сүрүн оскуолаҕа ситиһиилээхтик үөрэнэрэ тутулуктаах. 

Оҕо начаалынай оскуолаҕа үөрэнэр сааһыгар билиитэ-көрүүтэ, тыла-өһө уонна өйө-
санаата тэтимнээхтик сайдар, иэйиитэ уонна саныыр санаата судургутук олохсуйар 

буолан, төрөөбут тылы бу кэмҥэ кичэйэн үөрэтии — норуот тыла чөл туруктаах 
буоларыгар, кэнчээри ыччакка улуу нэһилиэстибэни тириэрдэргэ олус суолталаах. 

Этиллибиккэ олоҕуран, төрөөбүт тылы уопсай үөрэхтээһин алын сүһүөх 

таһымыгар үөрэтии сыалын үс хайысхаҕа араарыахха свп: 

1) үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл туһунан билиини аан дойду туһунан научнай билии 
быстыспат сордотун быһыытынан иҥэрии, тыл үөрэҕин сүрүн балаһыанньаларын 

билиһиннэрии, онно олоҕуран, оҕо билэр-көрөр, толкуйдуур кыаҕын сайыннарыы;  

үөрэнээччи дьону-сэргэни кытта төрөөбүт тылынан бодоруһар үөрүйэҕин, саҥа (тыл) 
култуурата киһи уопсай култууратын быстыспат сордото буоларын туһунан өйдөбулгэ  

тирэҕирэн, саҥа (тыл) араас көрүнэр (кэпсэтии, суруйуу, ааҕыы, өйтөн айыы, о.д.а.) 
үөрэтэн, салгыы сайыннарыы; 

үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл норуот ытык өйдөбүллэриттэн биирдэстэрэ буоларын 
быһыытынан ураты харыстабыллаах сыһыаны инэрии, хас биирдии киһи ийэ тылын 

сайыннарар иэстээҕин өйдөтүү. 



Үөрэх предметин ис хоһооно тиэмэлэринэн аттарыллыыта: 

Хатылааһын – 5 чаас 

Аат тыл. Аат тыл түһүктэниитэ– 16 чаас 

Нууччалыы суруллар аат тыл  түһүктэниитэ. – 6 чаас 

Да5ааһын аат -13 чаас 

Ахсаан аат – 3 чаас 

Собуйар аат -5 чаас 

Туохтуур- 23 чаас 

Сыһыат – 7 чаас 

Этии – 15 чаас 

Сыллаа5ы хатылааһын- 9 чаас 

Аннотацияны онордо: Алексеева Альберта Анатольевна, алын кылаас маҥнайгы  категориялаах 
учуутала. 

 

 


