Кусæн программæ ирон æвзагæй 6-æм къласæн

Кусæн программæ цæттæгонд у Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы ахуырад æмæ наукæйы Министрады уынаффæмæ гæсгæ
фидаргонд программæйы бындурыл (Ирон æвзаджы программæ 1-11 кълæстæн. – Дзæуджыхъæу: СЕМ, 2014. – 76 ф.).
Къæлиндарон-тематикон пъланы бæрæггонд æрцыдысты канд æвзаджы темæтæ нæ, фæлæ ныхасы темæтæ дæр, 6-æм къласы ирон
æвзаджы чиныджы куыд лæвæрд сты, афтæмæй (Ирон æвзаг: ахуыргæнæн чиныг / Кокайты Л. - Дзæуджыхъæу: СЕМ, 2014. – 192ф.)

Лæвæрд цæуы хуызæгæн

№

1.

нымæц

Урочы темæ

5-æм къласы рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын æмæ бафидар
кæнын( 5 сах.)
Фонетикæ.Дзырды
хæйттæ фæлхат
кæнын.
Æвзаг æмæ ныхасы
тыххæй

сах

1

Урочы
хуыз

Фæлхат
кæныны
урок.

Ахуыры фæстиуджытæ (ФПАС-мæ гæсгæ)
Предметон

Универсалон
ахуырадон
архæйдтытæ

Удгоймагон

Дзырд иу рæнхъæй
иннæмæ хæссын.
Хъæлæсонты æмæ
æмхъæлæсонты
растфыссынад.

Раст фыссын æмæ
Коммуникативон:
ныхасмæхъусын,
раст дзурыныл
æмбарын
æй;
хи архайын.
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
архæйдтыты
фæтк
хибарæй
сбæлвырд
кæнын;
хъæугæ
информаци
ссарын
æмæ рахицæн кæнын.

Ахуырадон
архæйдтытæ

Дзырдтæ
орфограммæтæм
гæсгæ агурын,
орфограммæтæ
раст æмбарын
кæнын; дзырдты
растфыссынады
æгъдæуттæ.

зонындзинæдтæ.
Базонæн:Хъæлæсонты
æмæ æмхъæлæсонты
растфыссынад;
зылангон æмæ
æзылангон
æмхъæлæсонты
фембæлд дзырды
райдиан æмæ
уидаджы. Дзырдтæн
сæ арæзт; сæ мыртæ.
2.

Лексикæ фæлхат
кæнын.

1

Фæлхат
кæныны
урок.

Лексикæйы сæйраг
æмбарынæдтæ.

Коммуникативон:
ныхасмæхъусын,
æмбарын
æй;
хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
архæйдтыты
фæтк
хибарæй
сбæлвырд
кæнын;
хъæугæ
информаци
ссарын
æмæ рахицæн кæнын.
Базонæн:
ирон
æвзаджы
дзырдты нысаниуæг,
сæ мидис, ныхасы сæ
пайда кæнын.

Мадæлон æвзаг
ахуыр кæнынмæ
тырнындзинад
гуырын кæнын .

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст;
фронталон
бафарст

1

Фæлхат
кæныны
урок.

Дзырдарæзты
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын.

Коммуникативон: хи
хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон: хи
архæйдтытæм хъус
дарын.

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын.

Дзырдты
растфыссынады
æгъдæуттæ.

Мадæлон æвзаг.

3.

Дзырдарæзт
Афæдзы
афонтæ.Фæззæг.

4.

Морфологи.

1

Фæлхат
кæныны
урок.

1

Комбинар Синтаксисы
он урок
сæйраг иуæгтæ:
контроло
н урочы
элемент
имæ.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ирыстоны истори.

Синтаксис.
5

Диктант грамматикон
хæсимæ.

1.

Лексикææмæ
фразеологии (5сах.)
Лексикæйы
æмбарынад.
Æппæтадæмон
дзырдтæ.

Морфологийы
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын.

Бацамонын
дзырдты лексикон
нысаниуæг.

Базонæн:
Дзырдарæзты сæйраг
мадзæлттæ ирон
æвзаджы
Коммуникативон: хи
хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон: хи
архæйдтытæм хъус
дарын.
Базонæн:
Дзырдарæзты сæйраг
мадзæлттæ
ирон
æвзаджы.
Коммуникативон:
ныхасмæхъусын,
æмбарын
æй;
хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
ахуырадон нысан
æвæрын.
Базонæн:
хи ныхас раст
рацаразын,
проблемæ раст сбæрæг
кæнын.
Коммуникативон:
искæй
ныхасмæхъусын, аргъ
ын
кæнын;
хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон: хи

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын .

Морфологион
æвзæрстытæ,
нывмæ гæсгæ
куыст; дидактикон
хъæзтытæ.

Мадæлон æвзаджы
аивдзинад
æнкъарын;
орфографион
нормæтæй пайда
кæнынмæ
тырнындзинад
гуырын кæнын.

Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын.

Эстетикон
Дзургæ æмæ
æнкъарæнтæ рæзын фысгæ ныхасы
кæнын.
рæзтыл куыст.
Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

Ирыстоны истори.

2.

Диалектизмтæ.Професс
ионализмтæ.

1

Комбинар
он урок
ныхасы
рæзтыл
кусыны
урочы
элементти
мæ.

Диалектон æмæ
профессионалон
дзырдты
æмбарынад.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Бацамонын зæронд
дзырдтæ æмæ
историзмтæ, се
мбарынæдтæ.

Ирыстоны истори.

3.

Архаизмтæ.Историзмт
æ.
Ирон æгъдæуттæ.

архæйдтытæм хъус
дарын.
Базонæн:
ирон
æвзаджы
дзырдты нысаниуæг,
сæ мидис, ныхасы сæ
пайда кæнын.
Коммуникативон: хи
хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон: хи
архæйдтытæм хъус
дарын.
Базонæн:
пайда
кæнын
профессионалон
дзырдтæй
ныхасы
,хицæн кæнын зоной
тексты
профессионалон æмæ
диалектон дзырдтæ.
Коммуникативон:
искæй
ныхасмæхъусын, аргъ
ын
кæнын;
хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон: хи
архæйдтытæм хъус
дарын.
Базонæн:
ныхасы æмæ тексты
дæр хицæн кæнын
архаизмтæ.

Индивидуалон
куыст
кæнынмæ
æмæ
къорды
архайынмæ
разæнгард кæнын.

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст;
фронталон
бафарст.

Фыдыбæстæм
уарзондзинад
гуырын кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыст.
Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

4.

Неологизмтæ.

1

Урокпрактику
м.

Бацамонын ног
дзырдтæ,неологиз
мтæ, се мбарынад.

Коммуникативон: хи Раст фыссын æмæ
хъуыдытæ æргом
раст
дзурыныл
кæнын ныхасы нысан
архайын.
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон: хи
архæйдтытæм хъус
дарын.
Базонæн:ныхасы
арæхстджынæй пайда
кæнын ног дзырдтæй
урокты мидæг.

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст;
фронталон
бафарст.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Бацамонын
фразеологион
дзырдбæстытæ. Сæ
нысаниуæг
æвзаджы.

Эстетикон
Коммуникативон:
искæй
æнкъарæнтæ
ныхасмæхъусын, аргъ гуырын кæнын.
ын
кæнын;
хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон: хи
архæйдтытæм хъус
дарын.
Базонæн:
Фразеологизмтæй
пайда кæнын зонын
æмæ арæхсын ныхасы
æмæ фысгæ куыстыты.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыст.
Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок

Бацамонын
дзырдты аразыны
мадзæлттæ ирон
æвзаджы.
Вазыгджын
дзырдты
растфыссынад.

Коммуникативон:
нæхи хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
архæйдтыты
фæтк
хибарæй
сбæлвырд
кæнын;
хъæугæ
информаци
ссарын

Ирыстон.

5.

Фразеологон
дзырдбæстытæ.
Къоста – ирон адæмы
стъалы.

6.

Дзырдарæзт(6 сах.)
Дзырдарæзт.
Вазыгджын дзырдтæ.
Къоста – нывгæнæг.

Нывкæнынадмæ
цымыдисдзинад
æмæ
уарзыны
æнкъарæнтæ
гуырын кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыст.
Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

7.

Дзырдарæзт.
Ирыстон.

Зонындзи
нæдтæ
фидар
кæныны
урок.

Дзырдтæ аразыны
мадзæлттæ ирон
æвзаджы.
Мырты ивынад
дзырд аразгæйæ.

æмæ рахицæн кæнын.
Базонæн:
хицæн бындуртæй ног
дзырдтæ аразын.
Коммуникативон:
искæй
ныхасмæхъусын, аргъ
ын
кæнын;
хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон: хи
архæйдтытæм хъус
дарын.
Базонæн:
хицæн
бындуртæй
ног
дзырдтæ аразын.

Фыдыбæстæм æмæ
мадæлон æвзагмæ
уарзондзинад
гуырын кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыст.
Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

Сфæлдыстадон
куыст кæнынмæ
тырнындзианд
рæзын кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ,
предметы æрфыст
цæттæ кæнын.

8.

Рацыд æрмæг фæлхат
кæнын.Сочинени
«Фæззæг».

1

Ныхасы
рæзтыл
кусыны
урок.

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
фæцалх кæнын
грамматикон
æмбарынæдтæй
ныхасы мидæг
пайда.

Коммуникативон:
нæхи хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
архæйдтыты
фæтк
хибарæй
сбæлвырд
кæнын;
хъæугæ
информаци
ссарын
æмæ рахицæн кæнын.
Базонæн: хи ныхас
раст рацаразын.

9.

Дзырдарæзт.Вазыгджы
н дзырдты
растфыссынад.

1

Зонындзи
нæдтæ
фидар
кæныны
урок.

Бацамонын
дзырдты аразыны
мадзæлттæ ирон
æвзаджы.
Вазыгджын
дзырдты

Ирыстоны географи
Коммуникативон:
нæхи хъуыдытæ æргом зонын æмæ ахуыр
кæнын ныхасы нысан кæнын.
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
архæйдтыты
фæтк

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст;
фронталон
бафарст.

растфыссынад.

10.

Дзырдарæзт.

1

Урокпрактику
м.

1

Комбинар
он урок
контроло
н урочы
элементти
мæ.

Ирыстон.

11.

Диктант грамматикон
хæсимæ.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
дзырдты аразыны
мадзæлттæй цы
базыдтой, уый.

хибарæй
сбæлвырд
кæнын;
хъæугæ
информаци
ссарын
æмæ рахицæн кæнын.
Базонæн:
дзырдты
растфыссынад
орфографион
дзырдуаты
фæрцы
бæрæг
кæнынмæ
арæхсын.
Коммуникативон:
нæхи хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
архæйдтыты
фæтк
хибарæй
сбæлвырд
кæнын;
хъæугæ
информаци
ссарын
æмæ рахицæн кæнын.
Базонæн: зонын æмæ
арæхсын раст æмæ
хъуыдыгæнгæйæ
фыссын.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн:
фысгæ æмæ дзургæ
ныхас
аразгæйæ
æвзаджы æгъдæуттæм

Ирыстоны географи Рацыд æрмæджы
зонын æмæ ахуыр фæдыл беседæ;
индивидуалон
кæнын.
бафарст;
фронталон
бафарст.

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын.

Дзырдты
морфемон
æвзæрст.

1

12.
Морфологи.
Номдар.( 6 сах.)

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
номдарты
дзырдарæзты
тыххæй.

Урокпрактику
м.

Бацамонын
номдарты
дзырдарæзт
разæфтуантæ æмæ
фæсæфтуанты
руаджыæмæ
сæрастфыссынад.

Номдар. Номдарты
дзырдарæзт.
Фыдæлты хæзнатæ.

Номдарты дзырдарæзт
разæфтуантæ æмæ
фæсæфтуанты руаджы.
13.

Фыдæлты хæзнатæ.

æмбаргæйæ
хъус
дарын.
Иртасæн куыстытæ
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
æххæст кæнынмæ
зонын
тырнын.
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн: хи
архæйдтыты рефлекси;
хи
хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ)
логикон
æгъдауæй
равæрын.
Фыдæлты хæзнатæн
Коммуникативон:
хи хъуыдытæ раргом аргъ кæнын æмæ сæ
кæнынæн цы æвзаджы бахъахъæнын.
иуæгтæ хъæуы, уый
æмбарын, равзарын сæ
зонын
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтытæ бæлвырд
кæнын, иу архайдæй
иннæмæ рахизын
зонын
Базонæн:
разæфтуанты фæрцы
аразын номдартæ æмæ

Номдарты
морфологион
анализ; номдарты
л æнцой кæнгæйæ,
ног тексттæ
аразын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

сæ
растфыссынмæ
арæхсын.
14.

Номдарты дзырдарæзт
дзырдтæ( бындуртæ )
кæрæдзимæ æфтауыны
руаджы.

1

Зонындзи
нæдтæ
фидар
кæныны
урок.

Бацамонын
номдарты
дзырдарæзт
дзырдтæ(
бындуртæ )
кæрæдзимæ
æфтауыны
руаджы.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Бацамонынцыбырг
онд вазыгджын
дзырдтæ.

Улæфты рæстæг.

15.

Цыбыргонд
вазыгджын дзырдтæ.
Наукæ æмæ ахуырад.

Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн:
Разæфтуантæ æмæ
фæсæфтуанты фæрцы
ног дзырдтæ аразын
зонын .
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн:
зонын
вазыгджын дзырдтæ
аразын.

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын.

Дзырдтæн
морфемон
æвзæрст кæнын.

Мадæлон æвзаг
ахуыр кæнынмæ
тырнындзинад
гуырын кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

16.

Æндæр ныхасы
хæйттæ номдарты
ролы.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Бацамонын æндæр Коммуникативон:
ныхасы хæйтты
дзургæ æмæ фысгæ
рахызт номдартæм. ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн: ныхасы
пайда кæнын номдар миногонтæй æмæ сæ
иртасын.

Хибарæй кусынмæ,
хибарæй
зонындзинæдтæ
исынмæ тырнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

1

Зонындзи
нæдтæ
фидар
кæныны
урок.

Номдары тыххæй
рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын.

Хибарæй кусынмæ,
хибарæй
зонындзинæдтæ
исынмæ тырнын.

Номдары
морфологион
æвзæрсты фæтк.

Удварны миниуджытæ.

17.

Номдары морфологион
æвзæрст.

Коммуникативон:
хи хъуыдытæ раргом
кæнынæн цы æвзаджы
иуæгтæ хъæуы, уый
æмбарын, равзарын сæ
зонын
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтытæ бæлвырд
кæнын, иу архайдæй
иннæмæ рахизын
зонын
Базонæн: рацыд
орфограммæтæм
гæсгæ дзырдтæ
æвзарын, æнæ
рæдыдæй фыссын;
арæхсын : морфологон
æвзæрст кæнын æнæ
къуыхцыйæ.

18.

Морфологи. Миногон
(6 сах.)
Миногон (æрмæг
фæлхат кæнын).
Удварны миниуджытæ.

1

Фæлхат
кæныны
урок.

Миногоны тыххæй
рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын.

19.

Миногонты
дзырдарæзт
разæфтуантæ æмæ
фæсæфтуанты руаджы.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Бацамонын
миногонты
дзырдарæзт
разæфтуантæ æмæ
фæсæфтуанты
руаджы.

Удварны миниуджытæ.

Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн: хи
архæйдтыты рефлекси;
хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ)
логикон æгъдауæй
равæрын.
Коммуникативон:
хи хъуыдытæ раргом
кæнынæн цы æвзаджы
иуæгтæ хъæуы, уый
æмбарын, равзарын сæ
зонын
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтытæ бæлвырд
кæнын, иу архайдæй
иннæмæ рахизын
зонын
Базонæн: миногонтæ
разæфтуаны руаджы
аразын æмæ сæ
æвзарынмæ арæхсын.

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын .

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

Удварны
миниуджытыл сæ
ахуыр кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

20.

Миногонты
дзырдарæзт
разæфтуантæ æмæ
фæсæфтуанты руаджы.

1

Зонындзи
нæдтæ
фидар
кæныны
урок

Бацамонын
миногонты
дзырдарæзт
дзырдтæ
кæрæдзимæ
æфтауыны фæрцы
æмæ сæ
растфыссынады
æгъдæуттæ.

Удварны миниуджытæ.

21.

Миногонты
дзырдарæзт
дзырдтæ(бындуртæ)
кæрæдзимæ æфтауыны
руаджы.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Бацамонын
миногонты
дзырдарæзт
(бындуртæ)
кæрæдзимæ
руаджы.

22.

Номдарты рахызт
миногонтæм.

1

Зонындзи
нæдтæ
фидар
кæныны
урок.

Бацамонын
номдарты рахызт
миногонтæм.

Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн: вазыгджын
миногонтæ
аразын
æмæ сæ раст фыссын.
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн: вазыгджын
миногонтæ
аразын
æмæ сæ раст фыссын.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.

Удварны
миниуджытыл сæ
ахуыр кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

Хи ныхасы хъæд
аивдæр кæнынмæ
тырнын.

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

Эстетикон
æнкъарæнтæ
гуырын кæнын.

Морфологон
æвзæрсты фæтк.

23.

Рацыд æрмæг фæлхат
кæнын.Изложени.

24.

1

Ныхасы
рæзтыл
кусыны
урок.

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
фæцалх кæнын
грамматикон
æмбарынæдтæй
ныхасы мидæг
пайда кæныныл.

1

Фæлхат
кæныны
урок.

Нымæцоны
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын.
Ироннымады
хуызтæ.

1

Ног
æрмæг
амоныны

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
нымæцонты

Нымæцон (7 сах.)
Нымæцон (æрмæг
фæлхат кæнын).
Ирон нымады хуызтæ.
Фыдæлты зæхх.

25

Нымæцонты арæзт.
Æрдз- нæ алыварс.

Базонæн: миногонтæй
пайда кæнын зонын
æмæ хи хъуыдытæ
миногонты фæрцы
фыссын.
Коммуникативон: хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн
хъæугæ
дзырдтæ ссарын.
Базонæн:
хибарæй
архайын, архæйдтыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын.
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн:
дыууæ
нымады хуызæй дæр
нымайын; фыссынмæ
арæхсын.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы

Сфæлдыстадон
куыст кæнынмæ
тырнындзианд
рæзын кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

Фыдыбæстæм æмæ
мадæлон æвзагмæ
уарзондзинад
гуырын кæнын.

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

Хи ныхасы хъæд
аивдæр кæнынмæ
тырнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы

урок.

26.

Бæрцон æмæ рæнхъон
нымæцонты
тасындзæг.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Æрдз- нæ алыварс.

27.

Дихон нымæцонтæ.
Æрдз æмæ адæймаг.

арæзты тыххæй.

хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн: хуымæтæг
нымæцонтæй
вазыгджын æмæ амад
нымæцонтæ аразын.
Ныффидар кæнын Коммуникативон: хи
зонындзинæдтæбæ хъуыдытæ
æргом
рцон æмæ рæнхъон кæнын ныхасы нысан
нымæцонты
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
тасындзæджы
Регулятивон:
хи
тыххæй.
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн
хъæугæ
дзырдтæ ссарын.
Базонæн:
бæрцон
нымæцонтæй рæнхъон
нымæцонтæ
аразын
зонын.
Ныффидар кæнын Коммуникативон;
зонындзинæдтæди фæрстытæ æвæрын
хон нымæцонты
зонын
тыххæй.
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн: дихон
нымæцонтимæ

рæзтыл куыстытæ.

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын.

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

Удварны
миниуджытыл сæ
ахуыр кæнын.

Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын.

хъуыдыйæдтæ
арæхсын.
28.

Мурон нымæцонтæ.

1

Æрдз- нæ алыварс.

29.

30.

Рацыд ӕрмӕг фӕлхат
кӕнын.

2

Контролон диктант.

1

Рӕдыдтытыл куыст.

1

Номивæг ( 11 сах.)

1

Номивæг (æрмæг
фæлхат кæнын).
Бæрæгбонтæ.( Ног аз)

Зонындзи
нæдтæ
фидар
кæныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæму
рон нымæцонты
тыххæй.

Комбинар Ныффидар кæнын
он урок
зонындзинæдтæны
контроло мæцонты тыххæй.
н урочы
элементти
мæ.

Фæлхат
кæныны
урок.

Номивæджы
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын.

Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн: мурон
нымæцонтимæ
хъуыдыйæдтæ
.арæхсын.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн:
фысгæ æмæ дзургæ
ныхас
аразгæйæ
æвзаджы æгъдæуттæм
æмбаргæйæ
хъус
дарын
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.

Удварны
миниуджытыл сæ
ахуыр кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын.

Фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын.

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

31.

Номивджыты
нысаниуæг æмæ сæ
сæйрагграмматикон
æууæлтæ.
Номивджыты дих сæ
нысаниуæгмæ гæсгæ.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæно
мивджыты дих сæ
нысаниуæгмæ
гæсгæ.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
цæсгомон
номивджыты
тыххæй.

Адæймаг æмæ æрдз.

32.

Цæсгомон
номивджытæ.
Адæймаг æмæ
цæрæгой.

Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн:
номивджыты
грамматикон
æууæлтæ.
Коммуникативон: хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн
хъæугæ
дзырдтæ ссарын.
Базонæн:
номивджыты цыбыр
формæтимæ
хъуыдыйæдтæ аразын.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн: цыбыр
номивджытæ раст
фыссын.

Мадæлон æвзаг
ахуыр кæнынмæ
тырнындзинад
гуырын кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын.

Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын.

33.

Здæхгæ номивджытæ.

1

Цæрæгойты дуне.

34.

Амонæн номивджытæ.
Мæргъты дуне.

35.

Рацыд
фæлхат
Изложени.

æрмæг
кæнын.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
здæхгæ
номивджыты
тыххæй.

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
амонæн
номивджыты
тыххæй.

Ныхасы
рæзтыл
кусыны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
номивджыты
тыххæй.

Коммуникативон: хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн
хъæугæ
дзырдтæ ссарын.
Базонæн:
здæхгæ
номивджытæн
тасындзæггæнгæйæ
нæй номон хауæны
формæ.
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн:номивджыты
хицæн хуызтæй
хъуыдыйады раст
пайда кæнын, цавды
нысан сыл раст
æвæрын.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.

Цæрæгойты дунемæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын .

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

Цæрæгойты дунемæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын.

Фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

36.

Фарстон – ахастон
номивджытæ.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок

Æрдз æмæ адæймаг.

37.

Бæлвырд
номивджытæ.
Æрдз æмæ адæймаг.

Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн:
фысгæ æмæ дзургæ
ныхас
аразгæйæ
æвзаджы æгъдæуттæм
æмбаргæйæ
хъус
дарын
Ныффидар кæнын Коммуникативон: хи
зонындзинæдтæ
хъуыдытæ
æргом
фарстон –
кæнын ныхасы нысан
ахастонномивджыт æмæ уавæрмæ гæсгæ.
ы тыххæй.
Регулятивон:
хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн
хъæугæ
дзырдтæ ссарын.
Базонæн: номивæджы
хицæн
хуызтæй
хъуыдыйады
раст
пайда кæнын, цавды
нысан
сыл
раст
æвæрын.
Ныффидар кæнын Коммуникативон:
зонындзинæдтæ
дзургæ æмæ фысгæ
бæлвырд
ныхасы
номивджыты
хæрзхъæддзинадыл
тыххæй.
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн: номивæджы
хицæн
хуызтæй
хъуыдыйады
раст
пайда кæнын, цавды

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын.

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

нысан
сыл
æвæрын.
38.

Æбæлвырд
номивджытæ.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
æбæлвырд
номивджыты
тыххæй.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
æппæрццæг
номивджыты
тыххæй.

1

Ныхасы
рæзтыл
кусыны
урок.

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
фæцалх кæнын
грамматикон
æмбарынæдтæй
ныхасы мидæг
пайда кæныныл.

Мæргъты дуне.

39.

Æппæрццæг
номивджытæ.
Мæргъты дуне.

40.

Рацыд æрмæг фæлхат
кæнын. Изложени.

раст

Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн:
зонын æмæ арæхсын
æппæрццæг
номивджытæй пайда
кæнын ныхасы.
Коммуникативон: хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн
хъæугæ
дзырдтæ ссарын.
Базонæн:зонын
растфыссынады
æгъдæуттæ
æмæ
арæхсын номивджытæ
раст фыссынмæ.
Коммуникативон: хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн
хъæугæ

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын.

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

Мæргъты дунемæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын.

Морфологон
æвзæрсты фæтк.

Сфæлдыстадон
куыст кæнынмæ
тырнындзианд
рæзын кæнын.

Номивджытимæ
хъуыдыйæдтæ
аразын;
изложении
ныффыссын.

1

Фæлхат
кæныны
урок.

Мивдисæджытыхх
æй рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын.

æмæ

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
хуымæтæг æмæ
вазыгджын
мивдисджыты
тыххæй.

æрмæг

1

Ныхасы
рæзтыл
кусыны

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
мивдисджыты

41.
Мивдисæг (14 сах.)
Мивдисæг (æрмæг
фæлхат кæнын).
Афæдзы
афонтæ(зымæг)

42.

Хуымæтæг
вазыгджын
мивдисджытæ.

Зайæгойты дуне.

43.

Рацыд
фæлхат

дзырдтæ ссарын.
Базонæн:
хибарæй
архайын, архæйдтыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын.
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн: ифтындзæг
кæнын иууон æмæ
бирæон нымæцты.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн: хуымæтæг
мивдисджытæй
вазыгджынтæ аразын.
Коммуникативон: хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан

Хибарæй кусынмæ,
хибарæй
зонындзинæдтæ
исынмæ тырнын.

Дидактикон хъазт;
дзырдбыдтæ
æххæст кæнын;
тексты анализ.

Хибарæй кусынмæ,
хибарæй
зонындзинæдтæ
исынмæ тырнын.

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын.

Фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

урок

тыххæй.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
мивдисджыты
æбæлвырд
формæйæ.

2

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
мивдисджыты
разæфтуанты
тыххæй.

кæнын.Изложени.

44.

Мивдисæджы
æбæлвырд формæ.
Бæрæгбонтæ.
Сылгоймæгты
æппæтдунеон бон.

45.

Мивдисджыты
разæфтуантæ.
Æрдз – нæ алыварс.

æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн
хъæугæ
дзырдтæ ссарын.
Базонæн: фысгæ æмæ
дзургæ
ныхас
аразгæйæ
æвзаджы
æгъдæуттæм
æмбаргæйæ
хъус
дарын
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн: зонын æмæ
арæхсынæбæлвырд
формæйы
мивдисджытæй
ног
мивдисджытæ
аразынмæ.
Коммуникативон: хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн
хъæугæ

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
рæзын кæнын.

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
рæзын кæнын.

Фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ.

46.

Мивдисджыты
разæфтуантæ.

1

Зонындзи
нæдтæ
фидар
кæныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
мивдисджыты
разæфтуанты
тыххæй.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
мивдисджыты
(æххæст/
æнæххæст)
хуызты тыххæй.

Афæдзы
афонтæ(уалдзæг)

47.

Мивдисæджы хуызтæ
(æххæст/æнæххæст).
Æрдз – нæ алыварс.

дзырдтæ ссарын.
Базонæн:
разæфтуанты фæрцы
архайдæн йе здæхт
æмæ йæ миниуджытæ
æвдисынмæ арæхсын.
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын
зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом
кæнын зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты фæтк
сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг
кæнын.
Базонæн:
разæфтуанты фæрцы
архайдæн йе здæхт
æмæ йæ миниуджытæ
æвдисынмæ арæхсын.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн:иртасын
зонын æххæст æмæ
æнæххæст
мивдисджытæ

Хи ныхасы хъæд
аивдæр кæнынмæ
тырнын.

Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын.

Иртасæн куыстытæ
æххæст кæнынмæ
тырнын.

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

кæрæдзийæ.
48.

Рацыд æрмæг фæлхат
кæнын.Нывмæ гæсгæ
сочинени.

1

Ныхасы
рæзтыл
кусыны
урок.

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
фæцалх кæнын
грамматикон
æмбарынæдтæй
ныхасы мидæг
пайда кæныныл.

49.

Мивдисæджы
здæхæнтæ.

1

Ног
æрмæг
амоныны
урок.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
мивдисджыты
здæхæнты тыххæй.

2

Комбинар
он урок
ныхасы
рæзтыл
куысты
элементти
мæ.

Ныффидар кæнын
зонындзинæдтæ
мивдисджыты
ифтындзæг
фæдзæхстонздæхæ
ны тыххæй.

Ирыстоны хæхтæ.

50.

Мивдисæджы
ифтындзæг
фæдзæхстон здæхæны.
Ирыстоны
цæугæдæттæ.

Рацыд ӕрмӕг фӕлхат 1
кӕнын.

Коммуникативон: хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын ныхасы нысан
æмæ уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн
хъæугæ
дзырдтæ ссарын.
Базонæн:
хи
ныхас
раст
рацаразын.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн:
мивдисджыты
орфограммæтæ тексты
мидæг агурын æмæ
æмбарын кæнын.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
хæрзхъæддзинадыл
кусын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн:

Сфæлдыстадон
куыст кæнынмæ
тырнындзианд
рæзын кæнын.

Дзургæ æмæ
фысгæ ныхасы
рæзтыл куыстытæ,
предметы æрфыст
цæттæ кæнын.

Хи ныхасы хъæд
аивдæр кæнынмæ
тырнын.

Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын.

Хи ныхасы хъæд
аивдæр кæнынмæ
тырнын.

Къордты куыст,
индивидуалон
куыст.

51.

52.

Контролон диктант

1

Рӕдыдтытыл куыст.

1

Афæдзы дæргъы цы
æрмæг сахуыр кодтой,
уый фæлхат кæнын.

2

Æдæппæт

68
сах

фæдзæхстонздæхæны
мивдисджытæ
æвзарын æмæ раст
фыссын.
Комбинар Контролон диктант Коммуникативон:
он урок
афæдзы
дзургæ æмæ фысгæ
контроло дæргъырацыд
ныхасы
н урочы
æрмæгæй
хæрзхъæддзинадыл
элементти грамматикон
кусын.
мæ.
хæсимæ.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн:
фысгæ æмæ дзургæ
ныхас
аразгæйæ
æвзаджы æгъдæуттæм
æмбаргæйæ
хъус
дарын.
Рацыд æрмæг
Коммуникативон:
сфæлхат кæнын, хи дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы мидæг
ныхасы
рацыд æвзаджы
хæрзхъæддзинадыл
иуæгтæй пайда
кусын.
кæныныл ахуыр
Регулятивон:
кæнын;
ахуырадон
рæдыдтытæ раст
архæйдтыты
фæтк
кæныныл архайын. сбæрæг кæнын зонын.
Базонæн:
фысгæ æмæ дзургæ
ныхас
аразгæйæ
æвзаджы æгъдæуттæм
æмбаргæйæ
хъус
дарын.

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын.

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст;
фронталон
бафарст.
Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын.

Хи ныхасы хъæд
аивдæр кæнынмæ
тырнын.

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст;
фронталон
бафарст.
Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын.

Фиппаинæгтæ:
1. Къæлиндарон-тематикон пълан хуызæгæн лæвæрд кæй цæуы, уымæ гæсгæ йæм алы ахуыргæнæгæн дæр йæ бон уивддзинæдтæ
бахæссын. Урокты хуызтæ, куысты хуызтæ, универсалон ахуырадон архæйдтытæ урочы, информацион ахуырадон фæрæзтæ алчи дæр
фыссы йæхимæ гæсгæ, урочы цæмæй пайда кæны, уый хынцгæйæ.
2. Къæлиндарон-тематикон пъланмæ гæсгæ, 6-æм къласы фысгæ куыстыты нымæц у ахæм:
диктанттæ – 4
изложенитæ – 4
сочиненитæ – 2-3 (фылдæр – хæдзармæ лæвæрд).
Фысгæ куыстытæ дæр лæвæрд цæуынц хуызæгæн: ахуыргæнæгæн йæ уавæртæм æмæ скъоладзауты зонындзинæдтæм гæсгæ йæ
бон у сæ нымæцмæ ивддзинæдтæ хæссын.

