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Этиҥ 

Сайын буолан күн уһаан сырылаччы тыгар. Хонууга араас сибэккилэр үүммүттэр. Күөх 

халлааҥҥа чыычаахтар ыллыыллар. Сайаана хонууга лыах сырса сырытта. Эмискэ чаҕылҕан 

чаҕылыйда, этиҥ эттэ. Кыыс куттанан мас анныгар саста. Ардах курулаччы кутта. Сайаана таҥаһа 

барыта илийдэ. Куттанан ытыахча буолла.  

Сотору былыт ааста. Күн чаҕылыччы тыкта. Кыысчаан үөрэн дьиэрэҥкэйдээн ылла. Онтон 

дьиэтин диэки сүүрэ турда. Сибэккилэр кинини сайыспыттыы хоҥкуһан хааллылар.   

 

(М.К. Потапова «Ааҕыы дойдутугар айан» кинигэтиттэн). 

 

1. Тиэкиһи болҕойон аах.  

2. Сайаана тугу гыннай?_________________________________________________________ 

3. Хонууга тугу көрбүтүй?_______________________________________________________ 

4. Бэлиэтэммит тыллары сүһүөххэ арааран суруй:___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Тиэкистэн анал ааттары булан суруй:____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Иккис абзастан хоһуласпыт бүтэй дорҕоонноох тыллары булан суруй: _______________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Көппүт буукубалары ситэрэн суруй: Хон_ _га, лы_х, ча_ыл_ан, арда_. 

8. Өс хоһоонун салгыы суруй: 

Куттас бэйэтин_________________________________________________________________ 

9. Сайаана хонууга биэс араас сибэккини көрдө. Салгыы сүүрэн иһэн өссө үһү көрдө. 

Сайаана барыта хас сибэккини көрбүтүй?___________________________________________ 

10. Предмет аата + предмет бэлиэтэ схемалаах этиини тиэкистэн бул. ___________________ 

______________________________________________________________________________  

 

 

Бырааттыылар 

Дарханнаах Дыгын бырааттыылар. Дыгын быраатынааҕар лаппа улахан да буоллар, 

тапсаллар. 

Кыра балтылара Дайаана оҕо саадыгар барбатаҕына, кинини көрөллөр. Дархан суоппар 

буолуон баҕарар. Күнү быһа оонньоон уруул эрийэр. Массыына тыаһа бирилиир да бирилиир. 

Сороҕор убайа Дыгын кинигэ ааҕарын мэһэйдиир. Арыт убайа пассажир буолан олорсор. Онтон 
иккиэн компьютерга оонньууллар.  

Дьонноро үлэлэриттэн кэлэллэригэр дьиэлэрин хомуйан, чэйдэрин өрөн, уруоктарын ааҕан 

көрсөллөр. Ийэлээх аҕаларын харахтара үөрүүнэн сыдьаайар. Оччоҕуна бырааттыылар өссө ордук 

үөрэллэр.  

 

1. Тиэкиһи болҕойон аах. 

2. Оҕолор ааттарыгар тугу бэлиэтии көрдүн? 

3. Дархан улаатаҕына ким буолуон баҕарарый?_____________________________________ 

4. Иккис абзастан уһун аһаҕас дорҕоонноох тыллары булан уһул. _____________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



5. Бэлиэтэммит тылларга олоҕун уонна сыһыарыытын бэлиэтээ. ______________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Бүтэһик этииттэн үс сүһүөхтээх тыллары булан суруй. ____________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. Тиэкискэ ханнык нуучча тылыттан киирбит тыллар баалларый. Булан суруй. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Сыыһалары булан сөпкө суруй: 

Дайаана, дархан уонна Дыгын биргэ төрөөбүттэр. Кинилэр наһаа иллэхтэр. Дьиэлэрин 

хомуйалар, чэйдээрин өрөллөр, уруоктарын аахалар. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Ийэлээх аҕалара харахтара тугунан сыдьаайарый?________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10. Дьоҥҥутугар тугу көмөлөһөҕүтүй? 3-4 этиитэ суруй. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Дайаана 

Дайаана олус имигэс кыыс. Кини музыкальнай оскуолаҕа үҥкүү кылааһыгар дьарыктанар. 

Дайаана талаана элбэх. Хоһоон да ааҕыан сөп, ырыа да ыллыан сөп. Үөрэҕэр эмиэ туйгуннук 

үөрэнэр. Балта Намыына эдьиийиттэн хаалсыбат. Сороҕор кинилэри игирэлэр дииллэр. 

Дайаана үҥкүү, үөрэх күрэхтэһиилэригэр куруук миэстэлэһэр. Ийэтэ кыыһын 

ситиһиилэриттэн олус үөрэр. «Талааннаах оҕо барытыгар талааннаах» дииллэр. Ол Дайаана 

курдук оҕолору этэллэрэ буолуо. Дайаана талааннара өссө да сайда турдуннар. 

 

1. Тиэкиһи болҕойон аах. 

2. Дайаана туох талааннааҕый?___________________________________________________ 

3. Балта Намыына эдьиийиттэн хаалсыбат – диэн этиини хайдах өйдүүгүнүй? ___________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Бэлиэтэммит тыллары сүһүөххэ арааран суруй:___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Игирэлэр – диэн тылы быһаар._________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. Бэһис этиини булан уһул.____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Эн туох талааннаахыный? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Оскуола туһунан 2 этиитэ суруй. _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  



Кыайыы күнэ 

Дьиэлэр үрдүлэрин аайы былаахтар тэлимнииллэр. Үөрүүлээх музыка долгуйа устар.  

Биһиги дойдубутугар дьол-соргу киирбэт күнэ сандаарбыт. Ыам ыйын 9 – үөрүү күнэ, 

Кыайыы күнэ арылыйан тахсыбыт. Кыайыы бырааһынньыга үөрүү-көтүү аргыстанан тиийэн 

кэлбит. Бар дьон уруйдаан-айхаллаан көрсөр.  

Оҕолор памятникка венок уурдулар.  

 

1. Тиэкиһи искэр аах, ис хоһоонун өйдөө. 

2. Тиэкис ис хоһоонунан сөп түбэһэр тылы талан этиини ситэр: ааҕаллар, чиэстииллэр, 

ыллыыллар. 

Кыайыы күнүгэр ветераннары ______________________. 

3. Бу тыллар ситимнэрин тиэкис ис хоһоонун бэрээдэгинэн туруоран сааһылаа (1, 2, 3) 

______венок уураллар. _____былаахтар тэлимнииллэр. _______үөрүү кэлбит. 

4. Тиэкис хас этииттэн турарый: 

а) 5  б) 8  в) 4  г) 7 

5. Тиэкистэн нуучча тылыттан киирбит тылы бул, ыйытыыта туруор. _________________ 

6. Иккис этиини бул, предмет аатын, бэлиэтин, тугу гынарын көрдөрөр тыллары булан 

бэлиэтээ: п.аата, п.бэлиэтэ, п.т.г.___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. Тиэкискэ бэлиэтэммит тыл олоҕун уонна сыһыарыытын бэлиэтээ уһул. _____________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Дойдубутугар диэн тылы сүһүөхтээ, сүһүөх арааһын бэлиэтээ.______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9. Сайын туһунан 2 этиитэ суруй. ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Бэйэни сыаналаныы 

2 кылаас 

№ Тиэкиһи кытта үлэлиир сатабыл Эппиэт көрүҥэ  «туйгун»-«5» 

«үчүгэй»- «4» 

«орто» - «3» 

«мөлтөх» - «0» 

 

1 Тиэкистээх сөптөөх эппиэти 

булан ылыы 

Тыллары булуу  

2 Бэйэтин эрдэ ылбыт билиитигэр 

олоҕуран сөптөөх эппиэти 

биэрии 

Бэйэтин эппиэтэ  

3 Оҕо өйдүүр, толкуйдуур, 

сабаҕалыыр дьоҕурун 

сыаналааһын 

Тэнийбит эппиэт  

4 Наадалаах информацияны 

тиэкистэн булуута 

Кылгас эппиэт  

5 Тыл баайын сыаналааһын. 

Тыллар сибээстэригэр олоҕуран, 

бэйэтин санаатын сурук 

көмөтүнэн сөпкө тиэрдиитэ 

Тэнийбит таба суруллубут 

этии 
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