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Тайлбари бэшэг. 

    Нэгэдэхи классай программын гол шухала зорилгонь – грамотада, 

уншалгада hургалга болон хэлэ хүгжɵɵлгэ болоно. Грамотада hургалга хэлэ 

хүгжɵɵлгэтэй нягта холбоотойгоор, тэрэнэйнгээ үндэhэ hуури дээрэ эмхидхэн 

ябуулагдаха ёhотой. 

    Түрэлхи хэлэндэ hургангаа, hурагша бүхэниие зүбɵɵр,hайнаар, удхыень 

ойлгуулан уншуулжа, эли тодоор хэлүүлжэ, алдуугүйгɵɵр, сэбэр гоёоор 

бэшүүлжэ hургаха.үхибүүдые ном уншаха дуратай болгохо,hурагшадай үгэ 

хэлые баяжуулха, үхибүүдэй ухаан бодолые хүгжɵɵхэ аргануудые хэрэглэхэ, 

оршон тойронхи юумэнүүд тухай hурагшадай мэдэсые үргэдхэхэ. 

  Энээнhээ гадна багша hуралсалай тон түрүүшын үдэрhɵɵ эхилэн hурагша 

бүхэнэй хүгжэлтые, арга боломжые хараадаа абан, бэе бэетэеэ, багшатаяа зүб 

мүрɵɵр харилсан хүдэлхэ шадабари хүмүүжүүлхэ болоно. 

  Мүнɵɵ багша ɵɵhэдынгɵɵ үзэмжɵɵр hургуулингаа, hурагшадайнгаа арга 

боломжодо тааруулан hурган хүмүүжүүлхэ альтернативна программа болон 

технологи шэлэн абадаг болоhон. Ушар тиимэhээ хүгжɵɵн hургалгын Занковай 

системэ нэгэдэхи классай буряад хэлэндэ нэбтэрүүлэн оруулхые хараалагдан 

доро үгтэhэн программа зохёогдоhон байна. 

   Энэ программа хадаа 3 бүлэгhɵɵ бүридэнэ: 

1. Бэлэдхэлэй үе. 

2. Үзэглэлэй үе. 

3. Үзэглэлэй удаадахи үе. 

 

 

Бэлэдхэлэй үе. 

   Тус буряад хэлэн ба литературын ажалай программа шэнэ базисна 

hуралсалай түсэбтэй ба тэрэнэй шэнэ стандартын эрилтэнүүдтэй, Россиин 

эрдэм болбосоролой шэнэдхэлгын шухала хэрэглэлтэнуудтэй, Хүнхэрэй дунда 

hургуулиин захиралтатай нягта холбоотой. 

Шухала зорилгонууд: 

-Үхибүүдые уншажа, бэшэжэ hургаха. 

-Үхибүүдэй ухаан бодолые баяжуулха. 



-Уран үгэдэ, уран зохёолдо дуратай, тэрэниие уншаха дуй дуршэлтэй 

болгохо. 

-Зохёолой хэлэн, удха дээрэнь хүдэлжэ, үхибүүнэй хараа бодол бүридүүлхэ. 

Юрэнхылэгдэhэн шадабаринууд 

(универсальные учебные действия) 

Үхибүүнэй ɵɵрын хүгжэлтын дүнгүүд (личностные результаты) - ɵɵрын ба 

хүнүүдэй ажабайдалда түрэл хэлэн ямар үүргэтэйб гэжэ ойлгоно (хэлэнэй 

аргаар хажуудахи хүнтэеэ харилсанаб, бэшэмэл текстын удха үзэнэб гэжэ 

ойлгоно). 

Бэеэ гуримшуулаад ябаха шадабари (регулятивные УУД): 

-багшатаяа хамта хэшээлэйнгээ зорилго табиха; 

-хэшээлдээ юу хэhэнээ хойно хойноhоонь тоолохо; 

-юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ (прогнозировать); 

-ɵɵрынгɵɵ, нүхэдэйнгɵɵ ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоhон тусхай 

критеринүүдээр шалгаха; 

- багшын үгэhэн түсэбɵɵр, алгоритмаар хүдэлжэ шадаха. 

Оршон тойрониие шудалха шадабари (познавательные УУД): 

-номоор хүдэлхэ (номой гаршагай, тусгаар тэмдэгүүдэй үүргэ ойлгохо); 

-зураг хаража гү, али текст уншажа, асуудалнуудта харюу олохо; 

-багшатаяа болон нүхэдтэеэ хамта дүн гаргаха; 

үгɵɵр хэлэгдэhэн ойлгосо схемэ, таблица, модель болгохо, тиин hɵɵргэнь 

модель соо харуулаатай ойлгосо үгɵɵр хэлэхэ; 

текстын удха дамжуулха. 

Харилсаха шадабари (коммуникативные УУД): 

-ɵɵрынгɵɵ hанаа бодол аман хэлэлгээр, тиихэдэ багахан текст зохёожо, 

бэшэгэй хэлэлгээр харуулха; 

-хажуудахи хүнүүдээ шагнаха, тэдэнэй хэлэhэниие ойлгохо; 

-уран гоёор уншаха,хɵɵрэхэ; 

-классайнгаа үхибүүдтэй, багшатаяа яагаад ажалаа эмхидхэхэ, ямар 

журамуудые сахиха тухайгаа хэлсэхэ; 



Хоер хоероороо,бүлэг бүлэгɵɵр хүдэлхэ, тиихэдээ олон ондоо «тушаал» бэе 

дээрээ абаха: удариданшын, даабари дүүргэгшын, бэшээшын г.м. 

Буряад хэлээр шадабари (предметные УУД): 

-мэдүүлэл болон текст илгаруулха; 

-уншаhанайнгаа удхаар багшын асуудалнуудта харюусаха; 

-үгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэhэн ойлгосонуудые 

бусайдуулхагүй, үгэ үенүүдтэ хубааха; 

-аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха, тэдэнэй тааралдаха, hубариха 

ёhо ойлгохо, тэрээн дээрэ үнэhэлэн уншаха; 

-мэдүүлэл бэшэг дээрэ харуулха; 

-буулгажа бэшэхэ; 

-буряад хэлэнэй бүхы абяанууд ба үзэгүүд, тэдэнэй илгаае (абяануудые 

хэлэнэбди, дууланабди,узэгуудые харанабди, бэшэнэбди) хэлэжэ ба бэшэжэ 

шадаха; 

-аялган ба хашалган абяанууд, үзэгүүдые илгаха дадалтай болоhон байха; 

-түргэн ба удаан аялгануудые, дифтонгнуудые зүбɵɵр хэлэжэ, бэшэжэ 

шадаха; 

-хатуу ба зɵɵлэн хашалгануудые зүбɵɵр илгаха дадалтай болоhон байха; 

- зɵɵлэн хашалгануудыебэшэг дээрэ ё ю я и аялгануудаар ба зɵɵлэн 

тэмдэгээр бэшэг дээрэ тэмдэглэдэг ёhо гуримые хэрэглэжэ шадаха; 

-ехэ ба бага үзэгүүдые, бүхэли үгэнүүдые нэгэ жэгдээр, алдуугуйгɵɵр бэшэжэ 

шадаха; 

-багшын уншалга доро (диктовко) 3-4 үгэтэй мэдүүлэлнүүдые зүбɵɵр, 

алдуугуйгɵɵр бэшэжэ шадаха; 

-мэдүүлэлэй эхин үгэдэ ехэ үзэг бэшэхэ,hүүлдэнь точко табиха дүршэлтэй 

болоhон байха. 

Бэлэдхэлэй үе. 

     Бэлэдхэлэй үе хоёр недели соо үнгэргэгдэхэ. Энэ үе соо үхибүүдэй аман 

хэлэлгые шэнэ үгэнүүдээр баяжуулха гэhэн зорилго табигдана. Илангаяа 

холбоотой хэлэлгэ хүгжɵɵлгэдэонсо анхарал табигдаха болоно. Үхибүүд 

мэдэхэ юумэеэ,кино, телевизор хараhан тухайгаа хɵɵрэжэ шадаха дадалтай 

болохо. Хэшээлдээ элдэб янзын харуулан ойлгуулха пособинуудые, техническэ 



хэрэгсэлнүүдые үргэнɵɵр хэрэглэхэдэехэ туhатай. Үшɵɵ тиихэдэ богонихон 

шүлэгүүдые, дуунуудые, жороо үгэнүүдые сээжэлдүүлхэ, таабаринуудые 

таалгаха, онтохонуудые уншажа үгэхэ хүдэлмэри хэшээл бүхэндэ хэгдэхэ 

ёhотой. Бэлэдхэлэй үедэ грамотада hургалгын бэлэдхэлэй хүдэлмэри хэилхэ: 

богонихон хэлэлгэ сооhоо үгэ, үгэ сооhоо үе, үе сооhоо абяа илгажа hураха 

(анализ). Үенүүдые холбожо, үгэ болгохо, үгэнуудые холбожо , мэдүүлэл 

зохеохо (синтез). Богонихон үгэ сооhоо зарим хунгэн абяануудые илгажа 

hураха, үгэ соо хэды абяанууд байнаб, тэдэнэй илгаа (аялган, хашалган). 

Абяануудые схемээр харуулжа шадаха дадалтай болохо. 

 

Үзэглэлэй үе. 

Уншалгада hургалга. 

   Үзэглэлэй үе тон харюусалгатай грамотада hургалгын шата гээшэ. 

Грамотада hургалга частотно принципэй үндэhэн дээрэ бэелуулэгдэхэ болоно. 

Үшɵɵ тиихэдэ фонетическэ принцип (аялганай тааралдал) анхаралда абтаха 

.ёhотой. 

  Ушар тиимэhээ грамотада hургалгые түргэн ба удаан, эрэ аялган абяанууд 

болон үзэгүүдhээ эхилбэл таарамжатай гээшэ. Эдэ аялгануудай hуулээр 

йотирована аялганууд үзэгдэхэ болоно. 

  Мэдуулэл сооhоо танилсаhан аялгануудтай угэнуудые илгажа абаад, тэдэнээ 

уенуудтэ, узэгуудтэ (абяануудта) hалгаагаад, схемэ дээрэ харуулха 

шадабаритай болохо. Хашалган узэгуудтэй (абяануудтай) танилсалга сонорно 

хашалгануудhаа (н,м,л) эхилхэ. Эдэ хашалган узэгуудтэй (абяануудтай) 

танилсуулжа эхилхэдээ, хашалган аялган хоерой ниилэлдэжэ, уе болодог тухай 

ойлгуулха тон шухала. Тэдэниие схемэ дээрэ харуулха шадабаритай болгохо. 

  Түрүүшын булэг хашалгануудай hуулээр х,ш,р,г,д,т,з,ж,б,п,с,h 

хашалганууд,hуулэй hуулдэ гансал абтаhан угэнуудтэ хэрэглэгдэдэг 

(к,в,ф,ч,щ,ц) хашалганууд узэгдэхэ болоно. 

  Аман хэлэлгэдэ болон уншалгада зогсолто (пауза) болон интонации 

баримталжа, мэдуулэлэй hуулдэхи сэглэлтын тэмдэгуудые.,?,1) хоолойгоороо 

илган уншалгада анхарал хэшээл бухэндэ табигдаха ёhотой. 

  Грамотада hургалгын уедэ багша хадаа ухибуудэй аман хэлэлгэ 

хугжоолгэдэ гол анхаралаа табиха ёhотой. Тус худэлмэри hайнаар ябуулхын 

тула элдэб янзын гое зурагуудые, аман зохеолhоо диафильмнуудые, элдэб 

техническэ хэрэгсэлнуудые хэрэглэжэ байха. 



Бэшэлгэдэ hургалга 

  Сагай усоон дээрэhээ неделидэ нэгэ час хараалагдана. Гараhан узэгуудээ, 

тэдэнэй хоорондохи холболтые нэгэ жэгдээр ниилуулэн бэшуулжэ hургаха. Ехэ 

ба бага узэгуудые, тэдэнэй холболтонуудые зубоор бэшэхэ дадалтай болгохо. 

Хэблэмэл ба бэшэмэл угэнуудые болон мэдуулэлнуудые уншаад, алдуугуйгоор 

буулгажа бэшэхэ. Хунгэн угэнуудые багшын уншалга доро зубоор бэшэхэ 

дуршэлтэй болгохо. Мэдуулэлэй эхиндэ, хунэй болон гэрэй амитадай нэрэдэ 

ехэ узэг бэшэхэ дурим ойлгожо абаад, зубоор бэшэжэ hураха. 

Аман хэлэлгэ хүгжɵɵлгэ. 

    Хэлэлгэ хүгжɵɵлгын худэлмэри грамотада hургалгын бэлэдхэлэй 

уеынхиhɵɵ ондоошогоор ябуулагдаха болоно. Ушарынь гэхэдэ, hурагшад абяан 

ба узэгуудтэй танилсажа эхилнэ, тиимэhээ хэлэлгэ хугжоолгын материалнууд 

hурагшадай узэжэ байhан абяан ба узэгуудтэй нягта холбоотой байхаhаа гадна, 

бэхижуулгын уургэ дуургэдэг. Хэлэлгэ хугжоолгын худэлмэри саг ургэлжэ, 

тусхай системэтэйгээр, нягта гуримтайгаар ябуулагдажа, туруушын удэрhоо 

литературна буряад угэнуудэй удхыень нютагай угэтэй сасуулан ойлгуулха, 

хэшээл бухэндэ шэнэ угэнуудтэй танилсуулгын ажал хэгдэхэ.        Хэлэлгэ 

хугжоолгэ ухибуудэй ухаан бодолой хугжэлтэтэй тон нягта холбоотой: 

тиимэhээ ухибуудэй хараhан, мэдэхэ юумэн тухайнь хэлуулжэ, мэдуулэл 

зохеолгохо,hуулээрнь 3-4 мэдуулэл зохеохо дуршэлтэй болгохо. Хэшээлдээ 

элдэб янзын гое хэрэгсэлнуудые, аман зохеол ургэноор хэрэглэхэ. 

 

 

Узэглэлэй удаадахи уе. 

     Узэглэлэй удаадахи уе дабталгаар эхилхэ: ойлгожо абаhан абяан ба 

узэгуудээ hурагшад дахин дабтана. Аялган узэгууд ба абяануудай илгаа, 

хашалган узэгууд ба абяануудай илгаа, ганса абтаhан угэнуудтэ хэрэглэгдэдэг 

узэгууд ба абяанууд тухай ойлгожо абаhан мэдэсыень улам бэхижуулгын 

худэлмэри хэгдэхэ болоно. Узэглэлэй удаадахи уедэ хэлэлгэ хугжоолгэдэ гол 

анхарал табигдаха. Нэгэ темээр хамтадхаhан асуудалнуудта сээжээр харюу 

угуулжэ hургаха. Сюжетнэ болон предметнэ зурагуудые хараад, 

мэдуулэлнуудые зохеохо дадалтай болгохо. Ямар нэгэн темэдэ 3-4 

мэдуулэлнуудые багшын туhаламжаар зохеогоод, тэдэнээ алдуугуйгоор бэшэжэ 

hураха. Оорынгоо наадан зугаа, нухэд, гэр булэ тухайгаа богонихон рассказ 

зохеожо, тэрэнээ багшын туhаламжаар бэшэжэ шададаг болохо. 

Уншалга ба хэлэлгэ хугжоолгэ 



   Үхибуун бага наhанhаа турэлхи хэлэнэйнгээ баялигтай, илангаяа уран угын 

удха шанартай танилсажа, оороо уран зохеолнуудые саг ургэлжэ уншаха 

дадалтай болоно. Литературна уншалгын хэшээлнуудтэ бага наhанай 

hурагшадай хэлэлгэ хугжоолгэдэ, буридуулгэдэ гол анхаралаа хандуулха, 

тиибэшье шухала анхарал уншалгын дадал хугжоолгэдэ хандуулагдана болоно. 

1-дэхи класста багша тайлбарилан уншалгын методээр ажалллаха,hурагшадаа 

уенуудээр , бухэли угэнуудээр, шангаар уншуулжа hургаха болоно. 

 

Тематическое  планирование по  бурятскому  языку 1 «а» класс 

Раздел Тема Кол.часов 

Бэлэдхэлэй уе  Номтоео танилсалга 1 

 Угэ, угын модель  1 

 Угын "ажал"  3 

 Угэ ба мэдуулэл  3 

 Туhалагша(дахуул) угэнууд, моделиинь  2 

 Угын хуби-угын уе, модель  2 

  Аялган, хашалган абяанууд, модельнуудынь  

 

2 

 Аялган абяанууд 2 

 Хашалган абяанууд 2 

 Хатуу, зоолэн хашалган абяанууд 2 

 Тургэн ба удаан аялган узэг ба абяанууд 

(а,аа,о,оо,у,уу) 

4 

 Тургэн ба удаан аялган узэг ба абяанууд 

(Y,YY,У,УУ)  

4 

 л,м,н,р,хашалган абяануудые тэмдэглэдэг угэнууд 3 

 Ехэ узэг, мэдуулэл соо бэшэхэ дурим 2 

 Тургэн и,я,е,ё,ю аялган узэгууд 1 

 Удаан ии, яа, еэ, ёо, юу аялганууд 1 

  хашалган абяанай хатуу зоолэниие, тэрэнэй 

хойнохи и,я,е, ю,ё узэгуудээр илган уншалга  

2 

 Х х узэг 1 

 Паарна хонгёо -будэхи абяануудай ж-ш узэгууд 1 

 Паарна хонгёо -будэхи абяануудай д-т  узэгууд 1 

 Паарна хонгёо -будэхи абяануудай б-п узэгууд 1 

 Паарна хонгёо -будэхи абяануудай г-к узэгууд 1 

 Паарна хонгёо -будэхи абяануудай з-с узэгууд 1 

 Паарна хонгёо -будэхи абяануудай в-ф узэгууд 1 

 Паарна хонгёо-будэхи абяануудай ж-ш,д-т,б-п,г-

к,з-с,в-ф узэгууд  

11111111 

 Онсо абяа тэмдэглэдэг ОО 1 

 h хашалган узэг 1 

 Дифтонгнууд 2 



 Й ь ъ тэмдэгууд 3 

 Ц ч щ хашалган абяа тэмдэглэдэг узэгууд 4 

 Угын транскрипции 2 

 Буряад алфавит 1 

 Буулган бэшэлгын алгоритм 1 

 Тургэн удаан аялганууд 2 

 Мэдуулэл, тэдэнэй илгаа 1 

Абяанууд. 

Узэгууд 

Абяанууд. Узэгууд. Илгаа 1 

 Ямар абяае аялган абяан гэнэб 1 

 Ямар абяае тургэн аялган гэнэб? 1 

 Тургэн у-y 1 

 Удаан аялган абяае яажа бэшэхэб? 1 

 Удаан уу-yy 1 

 Гайхалтай yзэг 1 

 Дифтонг абяануудай бэшэлгэ ямар бэ? 1 

Аялганай 

тааралдал 

Аялган yзэгyyд яажа илгардаг бэ? 1 

 Yгэ соо аялган yзэгyyд яажа таарадаг бэ? 2 

Аялганай 

hубарил 

Аялган yзэгyyд yгэ соо яажа hубаридаг бэ? 2 

 Ямар абяае хашалган абяан гэнэб? 1 

 Хонгёо ба бyдэхи хашалгануудые яажа 

илгаруулхаб? 

1 

Дабталга З Ж хашалгануудые дабталга 1 

 К П хашалгануудые дабталга 1 

 В Ф хашалгануудые дабталга 1 

 Ч ц щ хаш-дые дабталга 1 

 Һ узэг hонин даа 1 

 Я е ё ю yзэгyyд ямар ажалтайб? 1 

 Ямар ушарта йотированна yзэгyyд хоёр абяа 

тэмдэглэнэб? 

1 

 Буряад алфавит 1 

 Зоолэн тэмдэг ямар ажалтайб? 2 

 Yгэнyyдые яажа шэнэ мyртэ оруулхаб? 2 

Хэн? Юун? Хэн? Юун?гэhэн асуудалда ямар yгэнyyд 

Харюусанаб? 

111 

 Юу хэнэб? Яанаб?гэhэн асуудалда ямар yгэнyyд 

харюусанаб? 

1 

 Ямар гэhэн асуудалда ямар yгэнyyд харюусанаб? 1 

 Ямар yгэнyyд абтаhан yгэнyyд гэдэг бэ? 1 

 Ямар yгэнyyд ехэ yзэгоор бэшэгдэдэг бэ? 1 

 Мэдyyлэлэй hyyлдэ ямар сэглэлтын тэмдэг 

табидаг бэ? 

2 

   

 



 

 

Литература 

Һурагшадай хэрэглэхэ номууд: 

1. Е.Б.Очирова, В.Н.Очирова, Л.Д.Доржиева,С.И.Аюшиева. Узэглэл. 1 

класс,Улан-Удэ «Бэлиг»,2016 

2. Р.С.Дылыкова,Т.Б.Базаргуруева, Д.Б.Дугарова. Буряад хэлэн, 1 класс, Улан-

Удэ «Бэлиг», 2016 

Багшын хэрэглэхэ номууд: 

1. Д.Д.Ошоров Буряад хэлэн, уншалга, хэлэлгэ хугжоолгэ. Буряад 

hургуулиин программанууд 1-4классуд. Улан-Удэ «Бэлиг», 2004 

2. Д.Д.Ошоров. Методическа заабаринууд. Улан-Удэ : Буряад номой хэблэл, 

1987 

3. С.Ц.Содномов. Диктантнуудай суглуулбари. 1-4 классууд. Улан-Удэ 

«Бэлиг», 2002 

4. Э.Р.Раднаев Буряад хэлэнэй фонетикэ. Улан-Удэ «Бэлиг», 2007 
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Тайлбари бэшэг 

  Рабочая программа по  предмету «Бурятский язык» (буряад хэлэн)  для 2 класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

  Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 

31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в 

силу с 31.03.2015г.);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241 

- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357 

- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576 

 Примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

 Федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 год), 

№249 от 18.05.2020. 

 Постановления главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 

22.05.2019.) 

 Квалификационной характеристики должностей работников образования от 

26.08.2010 г. №761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации; 

 Профессионального стандарта педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный 

приказом Минтруда России. 

 ООП НОО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

 Примерной программы по   родному языку (буряад хэлэн)  для 

начального  общего образования на базовом уровне на основе компонента 

государственного стандарта общего образования 

      Үгтэһэн программа эхин классай һурагшадай ухаан бодолдонь болон наһандань 

үндэһэлэн зохёогдонхой. Һурагшадые амаруулхын тула урок бүхэндэ нэгэ гү, али хоёр 

дахин физминутка үнгэргэхэ хэрэгтэй.. 

Эхин һургуулиин шухалын шухала зорилго хадаа үхибүүдые һайнаар уншуулжа, 

зүбөөр хэлүүлжэ ба бэшүүлжэ һургаха; арадайнгаа аман уран зохёолдо, Эхэ орондоо, 

түрэһэн тоонто нютагаа, түрэлхи хэлэндээ, түрэл арад зондоо, бэшэшье яһатанда 

дуратайгаар хүмүүжүүлхэ; арад зонойнгоо һайн һайхан ёһо заншалнууд ба сэсэн мэргэн 

һургаалнуудые ойлгуулха г.м. 

Хоёрдохи классһаа эхилжэ буряад хэлэнэй грамматика ба бэшэгэй дүрим үзэгдэхэ 

болоно. Эхин классуудта грамматика бэшэгэй дүримүүдһээ эгээл хүнгэн мэдэсэнүүд 

оруулагданхай. Эхин классай һурагшад үгын фонетическэ  бүридэлтэй, зарим хэлэлгын 
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хубинуудтай ба тэдэнэй шухала формонуудтай, мэдүүлэлэй тон юрэнхы янзануудтай, 

мэдүүлэлэй гэшүүдтэй, бэшэгэй дүримүүдтэй танилсаха болоно. 

Эхин класуудта үзэхэ программа гурбан бүлэгтэ хубаагдана: «Абяан ба үзэгүүд», 

«Үгэ», «Мэдүүлэл». 

АБЯАНУУД БА ҮЗЭГҮҮД. Энэ бүлэгэй гол шухала ойлгосонуудые һурагшад 

нэгэдэхи класста ойлгожо абана. Хоёрдохи класста бэшэгэй дүримүүд сооһоо гол  

шухалынь түргэн ба удаан аялгянуудые, дифтонгнууд, йотирована аялгануудые үгэ 

соо зүб хэрэглэжэ, бэшэжэ һуралга болоно. Эдэниие 2-дохи класста ойлгуулбашье, 3-дахи 

класста бүри орёо шэнэ дүримүүдые хэрэглэжэ дабтаха, бэхижүүлхэ хэрэгтэй. 

ҮГЭ. Программа соо үгые лексическэ ба грамматическа талаһаань хаража үзэхэ 

гэһэн эрилтэ табигдана. Лексикээр теоретическэ мэдээнүүдые ойлгуулха гэһэн асуудал 

табигданагүй, харин грамматикын ба орфографиин дүримүүдые үзэхэ зуураа гансал 

практическа упражненинүүдые дүүргэхэ болоно. 

Үгын бүридэл 3-дахи класста үзэгдэхэ. Тиихэдэ һуури ба залгалта тухай ойлгуулаад, 

тэдэниие бэшэхэ дүримүүдтэйнь танилсуулха. Үгын һуури соо тодо бэшэ түргэн 

аялгануудые, үгын һүүлдэ тодо бэшэ ээ, эй аялгануудые бэшэхэ дүримдэ анхарал табиха. 

Үгын үндэһэн ба суффикс тухай түрүүшын ойлгосо абаха болоно. 

Хэлэлгын хубинууд тухай ойлгосонууд 2-дохи классһаа эхилжэ үгтэнэ хэлэлгэ 

сооһоо хэн? юун? юу хэнэб? ямар? г.м. асуудалда харюусаһан үгэнүүдые оложо һуралга 

хадаа юумэ, шанар тэмдэг, үйлэ нэрлэһэн үгэнүүдтэй танилсуулна. 

3-дахи класста «Юумэнэй нэрэ», «Тэмдэгэй нэрэ», «Глагол» гэһэн ойлгосонууд ба 

терминүүдые ойлгожо абаха. 

4-дэхи классай һурагшад хэлэлгын хубинуудай (юумэнэй нэрэ, тэмдэгэй нэрэ, глагол) 

бусад формонуудтай танилсаха. Һурагшад юумэнэй нэрэнүүдые падежүүдтэ хубилгажа 

һураха. Падежнүүдые асуудалаарнь илгаруулжа һураха. Падежэй залгалтануудтай 

танилсуудха, дүримүүдыень ойлгуулаад, зүбөөр бэшүүлжэ һургаха. Дахуул үгэнүүдые 

текст сооһоо оложо, мэдүүлэлнүүдые зохёоходоо, юумэнэй нэрэнүүдэй хойно таараха 

дахуул үгэ хэрэглэжэ һураха болоно. 

Бэшэ хэлэлгын хубинууд (тэмдэгэй, тогой, түлөөнэй) тон тобшохоноор 

ойлгуулагдаха. Эдэниие хэлэлгэ сооһоо оложо, аман ба бэшэмэл хэлэлгэдэ зүбөөр 

хэрэглэжэ һураха. Түлөөнэй нэрэһээ гансал нюурай түлөөнэй нэрэтэй танилсуулха. 

Тус классай һурагшад глагол тухай 3-хи класста ойлгоһоноо үргэдхэхэ болоно. 

Глаголой һуури ба залгалтын аялгануудые бэшэхэ дүрим дабтажа, саашань глаголой 

гурбан сагууд тухай ойлгуулха. 

Дахуул үгэнүүд, частицанууд, союзуудые эхин классуудта тусгаар үзэхэгүй. 

МЭДҮҮЛЭЛ. Эхин классай һурагшад иимэ гурбан янзын мэдүүлэлнүүдые ойлгожо 

абаха: 1) мэдүүлэлэй янзанууд: юрэ хөөрэһэн, асууһан, шангадхаһан мэдүүлэлнүүд тухай; 

2) мэдүүлэлэй гэшүүд тухай; 3) мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй удхын холбоо тухай. 

Эдэ мэдээнүүдэй һурагшад дүрбэн жэлэй туршада танилсаха болоно. 

Нэгэдэхи классай һурагшад хэлэлгэ сооһоо мэдүүлэл илгажа шадаха дүршэлтэй 

болоно. Уншаха, хэлэхэдээ мэдүүлэлэй сэглэлтын тэмдэгүүдээрнь аянга, зогсолго хэжэ, 

уридшалан шүүмжэлгэ хэһэн хойноо тэдэнээ бэшэжэ шададаг болоно. Мэдүүлэлэй һүүлдэ 

точко табижа, эхиндэнь ехэ үзэг бэшэжэ һурана. 

Хоёрдохи классай һурагшад «Юрэ хөөрэһэн, асууһан, шангадхаһан мэдүүлэлнүүд» 

гэһэн ойлгосотой боложо, үгэнүүдые дуугаараа илгажа (удхын сохилто) һурана, дээрэ 

хэлэгдэһэн мэдүүлэлнүүдэй сэглэлтын тэмдэгүүдые зүбөөр хэрэглэжэ һурана. Үшөө 

тиихэдэ нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ – мэдүүлэлэй шухала гэшүүд гэһэн ойлгосотой болохо. 
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Гурбадахи классай һурагшад нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ гэһэн терминүүдтэй, мэдүүлэлэй 

юрын гэшүүдтэй (тэдэниие илгангүй) танилсажа, тэдэниие мэдүүлэл сооһоо илгаха 

дадалтай болохо. 

Дүрбэдэхи классай һурагшад юрын гэшүүд ( нэмэлтэ, элирхэйлэгшэ, ушарлагша) 

гэһэн терминүүдтэй танилсажа, мэдүүлэл сооһоо шухала ба юрын гэшүүдые илгажа 

шадаха, нэгэ түрэл ба нэгэ бэшэ гэшүүдые ойлгожо абаха. Бүхы дүрбэн классуудта 

үзэгдэһэн мэдүүлэлнүүдые һурагшад хэлэлгэ ба бэшэлгэдээ хэрэглэжэ шадаха дүршэлтэй 

болохо ёһотой. 

 Шудалан үзэжэ байгаа грамматикын ба орфографиин дүримүүдые үхибүүдэй 

ойлгодог, һанамжаяа тайлбарилжа, тобшолол хэжэ шададаг болохо гэһэн эрилтэ 

программа соо табигдана. 

2-дохи класста – неделидэ 2 час, жэл соо 70 час. 

 Һуралсалай жэлэй һүүлдэ 2-дохи классай һурагшад иимэ мэдэсэ ба дүй 

дүршэлтэй болоһон байха ёһотой 

Буряад хэлэнэй хэшээлнүүдэй дүнгүүд. 

Ами бэеын дүнгүүд (личностнэ): 

-эрдэм һуралсалда һайн хандасатай болохо; 

-түрэлхи хэлэ үзэхэ һонирхол бүрилдэхэ; 

-һуралсалай ном соо дурадхаһан шэнжэлхы ажалда һонирхол бүрилдэхэ; 

-амжалта туйлаха шалтагаануудые мэдэрхэ; 

- хүнэй сэдьхэлэй болон бодолнуудайнь юртэмсэ ойлгохо, бодомжолхо; 

-хүнэй үйлэ хэрэгтэ ѳѳрын сэгнэлтэ үгэхэ шадабаритай болохо; 

- түрэл арадтаа, түрэлхи хэлэндээ унтаршагүй дурлал түрэхэ. 

- нигүүлэсхы һайхан сэдьхэл хүмүүжүүлэгдэхэ; 

Регулятивна дүнгүүд: 

-һуралсалай зорилго шиидхэхэ аргануудые мэдэрхэ; 

-табиһан зорилгодоо тааруулан, ажаябуулгаяа түсэблэхэ хѳѳрэлдѳѳндэ хабаадалсаха; 

-текстнүүдтэй хүдэлхэ үгтэһэн тусхайта тэмдэгүүдые ойлгохо; 

-багшын хүтэлбэри доро һуралсалайнгаа үйлэ ябаса хинаха; 

- даабари дүүргэхэдээ, эдэбхи гаргаха; 

-ѳѳрынгѳѳ шадабари, мэдэсэ зүбѳѳр сэгнэхэ. 

-бэеэ даанги ажал эмхидхэхэ 

Познавательна дүнгүүд: 

-аман ба бэшэмэл мэдээсэл хэхэ; 

-һуралсалай зорилго шиидхэхэ элдэб аргануудые мэдэрхэ; 

-үзэжэ байһан зүйлнүүдээ шухала ба юрын шэнжээр анализлаха; 

-ѳѳрынгѳѳ тэмдэглэһэн шэнжэнүүдээр юумэ шэнжэлхэ,зэргэсүүлхэ, бүлэглэн 

хубаарилха(классифицировать); 

-тобшолон гаргаха аргануудые мэдэхэ; 
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-үзэжэ байһан үзэгдэлнүүдэй ушар шалтагаанай холбоо мэдэхэ; 

-текст соо хэрэгтэй мэдээсэлээ олохо; 

-үзэжэ байһан материалаа ѳѳрынгѳѳ дүршэлтэй зэргэсүүлхэ; 

-текст дотор табиһан асуудалда харюу олохо; 

-уран үгын удхыень тайлбарилха; 

- харша болон дүтэрхы удхатай үгэнүүдые олохо; 

-танигдаагүй үгэнүүдэй удхыень текст соо тухайлха. 

 

Коммуникативна дүнгүүд: 

- бүлэгэй ажалда һонирхол үзүүлхэ; 

-зүбѳѳр асуудал табиха; 

-бүлэгэй ажалда нэгэ һанал зүбшэн хэлсэхэ; 

-хэлэлгын уран аргануудые (голос, темп, мимика, жест, движение) хэрэглэн хүнтэй 

харилсаха; 

-хүнэй һанамжа зүбѳѳр ойлгохо, тэрээндэ хүндэтэйгѳѳр хандаха; 

-хамтын ажал анхарха, ѳѳрынгѳѳ һанамжа оруулха; 

-нравственна ойлгосонуудые(хани барисаан, түрэл гарал, гэр бүлэ, үетэн нүхэд ) мэдэрхэ; 

- хамтын ажалай дүн сэгнэхэ 

Предметнэ результат: 

Һуралсалай жэлэй һүүлдэ 2-дохи классай һурагшад иимэ мэдэсэ ба дүршэлтэй болоһон 

байха: 

Һурагшад мэдэхэ ба шадаха ёhотой: 

- түргэн ба удаан аяяялгануудай, дифтонгнуудай, йотированна аялгануудай илгаае. 

- аялганай тааралдалнуудые, абтаhан үгэнүүдэй hүүлэй аялгануудые; 

- мэдүүлэлэй дунда ехэ үзэгөөр бэшэгдэдэг үгэнүүдые; 

- мэдүүлэлэй hүүлдэ табигдадаг сэглэлтын тэмдэгүүдые. 

Һурагшад иимэ дадалтай болоhон байха: 

- багшын уншажа үгэхэдэ, 25-30 үгэтэй текстые алдуугүйгөөр, гоё сэбэрээр бэшэхэ. 

- фонетическэ шүүлбэри хэхэ: аялган хашалган хоерой илгаае, түргэн ба удаан 

аялгануудые, хатуу ба зөөлэн хашалгануудые, абтаhан үгын hүүлэй аялгануудые зүбөөр 

хэлэжэ үгэхэ. 

- мэдүүлэл сооhоо шухала гэшүүдые оложо, тэрээн соохи үгэнүүдэй удхын холбооё 

асуудалаар олохо (аман үгөөр). 

- хамтаараа табиhан түсэбэй ёhоор (30-35 үгэтэй) hургалагын изложени бэшэжэ hураха. 

Дүримөөр шалгагдахагүй үгэнүүд: алфавит, аптекэ, алирhан, борбоосгой, боргооhон, 

бүмбэгэ, велосипед, дабhан, долгин, жэргэмэл, жэрхи, зөөхэй, зэдэгэнэ, капуста, конторо, 

миисгэй, мылэ, мянган, нюрган, нюhан, онгосо, помидор, пальто, расписани, радио, сабхи, 

сагаалган, улаалзай, урьха, үгэрсэ, үльгэр, үндэhэн, фамили, форточко, хартаабха, 
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хилээмэн, хюмhан, хюрөө, hайндэр, hармагшан, чемпион, шаазгай, шоколад, шэниисэ, 

элжэгэн, эрбээхэй, эльгэн, юбкэ, юhэн, яблока, ялаагана, ямаан, ялагар. 

ПРОГРАММЫН БYРИДЭЛ БА УДХА: 

Мэдүүлэл  

Мэдүүлэл тухай ойлгосо. Мэдүүлэлэй эхинэй ехэ үзэг. Мэдүүлэлэй шухала гэшүүд . 

Мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй холбоо. Юрэ хɵɵрэhэн мэдүүлэл. Асууhан мэдүүлэл ба 

шангадаhан мэдүүлэл. 

Абяан ба үзэгүүд  

Yгэ юунhээ бүридэдэг бэ? Аялган, хашалган абяан бэ үзэгүүд. Буряад алфавит. Yгын үе. 

Yгэ таḥалжа, шэнэ мүртэ бэшэлгэ.Түргэн ба удаан аялганууд . Дифтонгнууд. Йотированна 

я,е,ё,ю аялганууд. Аялган үзэгүүдэй зуб бэшэлгэ. Аялганай тааралдал. Аялганай ḥубарил. 

Түргэн Y-У. Удаан УУ-YY. Дифтонг УЙ-YЙ. Удаан Ы-ИИ. Удаан θθ-ЭЭ. Хашалган абяан 

ба үзэгүүд. Хонгёо ба бүдэхи хашалганууд. Хатуу ба зɵɵлэн хашалганууд . Зɵɵлэн тэмдэг. 

Зөөлэн хашалган. Б, Д, Г хашалганууд 

Абтаḥан үгэнүүд  

Абтаḥан үгэнүүд. Абтаḥан үгэнүүдые зуб бэшэхэ дүрим. Абтаhан үгэнүүдэй hүүлэй а, о, э 

аялгануудые бэшэлгэ. Илгаḥан хатуу тэмдэгтэй абтаḥан үгэнүүд. 

Юумэнэй нэрэ  

Юумэнэй нэрэ тухай ойлгосо. Юумэнэй нэрэ – хэлэлгын хуби. Юумэнэй нэрын тоогоор 

хубилалта. Тусхайта юумэнэй нэрэнүүд. Амитанда үгтэḥэн нэрэнүүд. Географическа 

нэрэнүүд. Юумэнэй нэрын үгын түхэл. 

Yйлэ үгэ  

Yйлэ үгэ тухай ойлгосо. Yйлэ үгэ – хэлэлгын хуби. Yйлэ үгэ – мэдүүлэлэй шухала гэшүүн. 

Тэмдэгэй нэрэ  

Тэмдэгэй нэрэ тухай ойлгосо. Тэмдэгэй нэрын юумэнэй нэрэтэй холбоо. 

Yгын үндэḥэн. Түрэл үгэнүүд  

Түрэл үгэнүүд тухай ойлгосо. Нэгэ үндэḥэтэ үгэнүүд. Yгын үндэḥэ илгалга. 

Хэлэлгэ  

Хэлэлгэ гэжэ юун бэ? Монолог, диалог. Текст тухай ойлгосо. Абзац. Текстын хубинууд. 

Текстын янзанууд: зураглал, домоглол. 

Хэлэлгын нюусанууд  

Фразеологизмууд. Оньḥон үгэнүүд болон таабаринууд. 

 Һурагшад ямар юумэ мэдэхэ ба шадаха ёһотойб гэхэдэ: 

Түргэн ба удаан аялгануудай, дифтонгнуудай, йотирована аялгануудай илгаае. 

Аялгануудай тааралдалые, абтаһан үгэнүүдэй һүүлэй аялгануудые, мэдүүлэлэй дунда ехэ 

үзэгөөр бэшэгдэдэг үгэнүүдые, мэдүүлэлэй һүүлдэ табигдадаг сэглэлтын тэмдэгүүдые. 

Һурагшад иимэ дадалтай болоһон байха: 

Багшын уншажа үгэхэдэ, 20 – 25 үгэтэй текстые алдуугүйгөөр, гоё сэбэрээр бэшэхэ. 

Фонетическэ шүүлбэри хэхэ: аялган, хашалган хоёрой илгаае, түргэн ба удаан 

аялгануудые, хатуу ба зөөлэн хашалгануудые, абтаһан үгын һүүлэй аялгануудые зүбөөр 

хэлэжэ үгэхэ. 



7 

 

Мэдүүлэл сооһоо шухала гэшүүдые оложо, тэрээн соохи үгэнүүдэй удхын холбоое 

асуудалаар олохо (аман үгөөр). 

Хамтаараа табиһан түсэбэй ёһоор (25-30 үгэтэй) һургалгын изложени бэшэжэ һураха. 

 

Тематическа тусэб 

 

Мэдуулэл   Мэдүүлэл тухай дабталга. 2 

    Мэдүүлэлэй шухала гэшүүд. 1 

    Мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй холбоо. 1 

    Юрэ хөөрэhэн мэдүүлэл. 1 

    Асууhан мэдүүлэл. 1 

    Шангадхаhан мэдүүлэл. 1 

    Шалгалта 1 

Абяан ба 

узэгууд   Аялган ба хашалган абяанууд. 1 

    Буряад алфавит. 1 

    Үгын үе. Үгэ таhалжа шэнэ мүртэ бэшэлгэ 1 

    Түргэн ба удаан аялганууд. 1 

    Дифтонгнууд 1 

    Йотирована үзэгүүд ямар бэ? 1 

    Шалгалта 1 

    Аялган үзэгүүдэй зүб бэшэлгэ 1 

    Аялганай тааралдал 1 

    Аялганай hубарил 1 

    Түргэн у – ү аялганууд. 1 

    Удаан уу – үү аялганууд. 1 

    Дифтонг уй – үй аялганууд. 1 

    Удаан ы – ии аялганууд. 1 

    Удаан өө– ээ аялганууд. 1 

    

Хашалган абяанууд ба үзэгүүд. Хонгео ба бүдэхи 

хашалганууд 2 

    Хатуу ба зөөлэн хашалганууд. 2 

    Зɵɵлэн хашалганай үүргэ 2 

    Шалгалта 1 

Абтапан 

угэнууд   Абтаhан үгэнүүд 2 

    Абтаhан үгын һүүлэй аялганиие яагаад бэшэхэб? 4 

Юумэнэй 

нэрэ   Юумэнэй нэрэ гэжэ юун бэ? 2 

    Юумэнэй нэрэ хэды юумэ тэмдэглэдэг бэ? 2 

    Тусхайта нэрэнүүд гэжэ юун бэ? 3 

    Юумэнэй нэрын хубилха ёһо 2 

    Шалгалтын ажал 1 

Уйлэ угэ   Хэлэлгэ соо үйлэ үгэ хэрэгтэй гү? 3 

    Үйлэ үгэ 1 



8 

 

Тэмдэгэй 

нэрэ   Тэмдэгэй нэрэ.Викторина 4 

Турэл 

угэнууд   Түрэл үгэнүүд.Үгын үндэһэн. 4 

Хэлэлгэ   Хэлэлгэ гэжэ юун бэ?,Монолог ба диалог. 1 

    Текст гэжэ юун бэ? 1 

    Абзац гэжэ юун бэ? 1 

    Текст ямар янзануудтай байдаг бэ? 1 

    Текстнууд 1 

Хэлэлгын 

нюусанууд   Фразеологизм 2 

    Тогтомол холбоо үгэнүүд. 2 

    

Абяан ба үзэгүүд тухай дабталга. Аялган үзэгүүдые 

зүб бэшэлгэ тухай дабталга. Мэдүүлэл тухай үзэhэнөө 

дабталга. 3 

  

Итого  70ч 
 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная литература: 

- Буряад хэлэн. 2-дохи классай hуралсалай ном. Улаан – Үдэ: ГБУ РЦ «Бэлиг», 2016. 

Методическая литература. 

- С.М. Бабушкин «Буряад – ород словарь». Улаан – Үдэ,1992 . 

- Базаргуруева Т.Б., Бальжинимаева Д.Д., Дугарова Д.Б. «Ошохон», Улаан – Үдэ: «Бэлиг», 

2014. 

- Д.С. Базарсадаева «Булагай эхин». Агын хэблэлэй байшан, 2003 

- Гомбоев В.Б. «Һонирхолтой нааданууд». Улаан – Үдэ: «Бэлиг», 2009. 

- Дарижапова Д.Д. «Диктантнуудай ба изложенинүүдэй суглуулбари». 

- Дугаржапова Г.С., Загдаева Л.Б. «Мүнхын дуhал», Агинское , 2001. 

- Дугаров Н.Б. «Адлирхуу удхатай үгэнүүдэй хуряангы толи», Улаан – Удэ, Бэлиг. 

- Черемисов К.М «Ород - буряад словарь». Улаан – Үдэ, 1988. 

 

Технические средства обучения. 

Ноутбук, ЖК - телевизор 

Интернет – ресурсы. 

1 http://egov-buryatia.ru/minobr/ 

2. http://naidal.ucoz.ru/ - сеть творческих учителей «Найдал» 

3. https://buryadxelen.com/ - Буряад хэлэнэй сайт 

4. http://horenovaga.blogspot.com/p/blog-page_9918.html-Блог учителя бурятского языка 

Хореновой ГА 
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Гурбадахи   класста    удхыень   ойлгон   ураар  уншажа   hуралгада,  удхын  сохилтодо,  уншажа  байhан  текстынгээ  удхые  дуунайнгаа  аялгаар  

гаргалгада  гол  анхарал  табигдана. Уншаhан текстээ  удхаарнь  хэдэн хубинуудта  хубааха, зохёолой  гол  hанал  бодолыень   оложо  шадаха,  болоhон  

үйлэ  ушарнуудые,  өөрынгөө  хандалгые  харуулха,  уншаhанаа  дэлгэрэнгыгээр  ба тобшоор  хөөрэхэ  шадабаритай болохо.  

  Гурбадахи классай  hурагшад  зүбөөр  ба түргэнөөр  уншалгын   хүсэд дүршэлтэй  болоhон байха ёhотой. Түргэн  уншалгын  хэмжээнь жэлэй  hүүлдэ  

минта  соо  60-70  үгэ  байха. 

 Һурагшадай  словарь  баяжуулан  үргэдхэжэ,  тэрэнээ  хэлэлгэдээ  хэрэглэжэ  hураха  хүдэлмэри  ябуулга.  hурагшад  өөhэдөө   уншаhан  текст  сооhоо  

элдэб  үйлэ  ушарнуудые,  үзэгдэлнүүдые  харуулhан  үгэнүүдые,  найралгануудые  оложо  hуралга.  hурагшад  рассказууд,  онтохонууд,  шүлэгүүд   ба 

статьянуудай  онсо  илгаатай  практическаар  танилсалга. 

Һуралсалай  түсэбэй  ёhоор  түрэлхи  литературада  недели  соо   -  3 час  үгтэнэ.  Жэл  соо  -  102 час болоно. 

Һуралсалай  жэлэй  hүүлдэ  3-дахи классай  hурагшад  иимэ  мэдэсэ  ба  дүй  дүршэлтэй  болоhон  байха. 

Һурагшад  ямар   юумэ  мэдэхэ  ба  шадаха  ёhотойб  гэхэдэ: 

1. Уншаhан  юумэнэйнгээ  удхыень  ойлгон,  зүбөөр,  нэгэ  жэгдээр,  уран  гоёор,  бүхэлеэрнь  уншажа; 

2. Логическа  сохилто  ба  мэдүүлэлнүүдэй,  текстын  хубинуудай  хоорондохи  зогсолто  баримталан  уншажа; 

3. Уншаhан  материалайнгаа  удхые  интонацяар    харуулжа  шадаха; 

4. Рассказ  сохи  үйлын  hубарил  оложо,  гүйсэд  удхатай  хубинуудта  өөрынгөө  арга шадалаархубаажа  шадаха; 

5. Yйлэдэгшэ  нюурнуудайябадалда  сэгнэлтэ  үгэжэ  шадаха; 

6. Уншаhан  юумэнэйнгээ  удхые,  илангаяа  басниин  удхые  ойлгоод,  тобшохоноор  хэлэжэ үгэжэ  шадаха; 

7. ϴөрынгөө  хараhан,  дуулаhан юумэн тухайгаа  хөөрэжэ  шадаха; 

8. Онтохон  соо  болодог  гайхамшагтай  ушарнууд,  басни   соо  шэлжэhэн  удхатайгаар  хэлэгдэhэн  удха  узуур,  шүлэгүүдэй онсо  илгаа  тухай  

ойлгожо  абаад  хэлэжэ  шадаха; 

9. ϴөрөө  бэеэ  даагаад  (багшын  туhаламжагүйгөөр)  номуудые  саг  үргэлжэ  уншаха  дүршэлтэй  болохо; 

10. Уншаhан  текстээ  хубинуудта  хубаагаад,  тэдэнэйнгээ  удхын  холбоо  ба  удаа  дараалан  болоhон  үйлые  өөрөө  оложо  шадаха,  текстдэ  түсэб  

табиха  шадабаритай  болохо. 



                                                    

Хангалтын  методическа-һуралсалай  бүридхэл. 

 Содномов  С.Ц.  Бага  наhанай  hурагшадай  Аман  хэлэлгэ  хүгжөөлгэ:  hургалгын  теории  болон  практика - Улаан-Yдэ:  Буряадай  

гүрэнэй  университедэй  хэблэл,  2005 

 

 Содномов  С.Ц.  Литературна  уншалгын  методико - Улаан-Yдэ:  Буряадай  гүрэнэй  университедэй  хэблэл,  2005 

 

 Борсоев, М.Н.,  Будаев, Ц.Б.,  Ускеева, В.Ш.  Байгаалиин  шэнжэлэлэй  тайлбарита  ород-буряад  словарь - Улаан-Үдэ:  Буряадай  

номой  хэблэл,  1992 

 

 Бабушкин, С.М.  Бурятско-русский  словарь  Русско-бурятский  словарь – Усть-Ордынский,  2001 

 

 Будаев, Ц.Б.  Нютагаймнай  ан  амитад – Улаан-Үдэ:  «Бэлиг»  хэблэл,  2004 

 

 Будаев, Ц.Б.  Нютагаймнай  сэсэгүүд.  Цветы  нашего  края - Улаан-Үдэ:  «Бэлиг»  хэблэл,  2003 

 

 Будаев, Ц.Б.  Нютагаймнай  шубууд - Улаан-Үдэ:  «Бэлиг»  хэблэл,  2004 

 

 Будаев, Ц.Б.  Оньһон  үгэ  оншотой - Улаан-Үдэ:  Буряадай  номой  хэблэл,  2001 

 

 Буряадай  уран  зохёолшод.  Буряад  һургуулиин  багшанарай  хэрэглэхэ  туһаламжа  альбом - Улаан-Үдэ:  Буряадай  номой  хэблэл,  

1998 

 

 Гомбоев, Б.Б.  Һонирхолтой  нааданууд - Улаан-Үдэ:  «Бэлиг»  хэблэл,  1999   

 

 Ошоров,  Д.Д.  Буряад  хэлэн,  уншалга,  хэлэлгэ  хүгжөөлгэ.  Буряад  hургуулиин  программанууд,  1-4  классууд - Улаан-Yдэ:  

«Бэлиг»  хэблэл, 2006 

 

 Мүнөө  үеын  Буряад  хэлэнэй  болон  уран  зохёолой  хэшээл: ФГОС-ой  эрилтэ  бэелүүлэн:. Хэшээлнүүдэй  согсолбори/ зохёон  

бүридхэгшэд  Б.Д.Цырендоржиева,  С.А.Дашиева. – Улаан-Yдэ: Буряадай  гүрэнэй  университедэй  хэблэл, 2015. 

 
 Ц.Б.Бадмацыренова. Буряад  арадай  хүүгэдэй аман  зохёол. – Улаан-Yдэ:  «Бэлиг» хэблэл, 2008. 

 

 

 



 

                                                                 Хэрэглэхэ  номуудай  тобьёг 

Багшын 

 Содномов  С.Ц.  Литературна  уншалгын  методико - Улаан-Yдэ:  Буряадай  гүрэнэй  университедэй  хэблэл,  2005 

 

 Түрэлхи  хэлэн:  Үндэһэн  буряад    һургуулиин   3-дахи  класста  уншаха  ном:  2  хубитай – Улаан-Yдэ:  «Бэлиг»  хэблэл,  СПб.:   

«Просвещени»  хэблэлэй  филиал,  2006.  Содномов  С.Ц.,  Цыденова  Ц.Д.,  Цыдыпова  Ц.Б. 

. 

 Содномов  С.Ц. Методическа  дурадхалнууд:  Түрэлхи  хэлэн. 3-дахи  класс. - Улаан-Yдэ:  «Бэлиг»  хэблэл, 2008 

 

 Мүнөө  үеын  Буряад  хэлэнэй  болон  уран  зохёолой  хэшээл: ФГОС-ой  эрилтэ  бэелүүлэн: Хэшээлнүүдэй  согсолбори/ зохёон  

бүридхэгшэд  Б.Д.Цырендоржиева,  С.А.Дашиева. – Улаан-Yдэ: Буряадай  гүрэнэй  университедэй  хэблэл, 2015. 
 

Yхибүүдэй 

 Түрэлхи  хэлэн  Ажалай   дэбтэр  2  хубитай – Улаан-Yдэ:  «Бэлиг»  хэблэл,  2008. Содномов  С.Ц.,  Цыденова  Ц.Д.,   

Цыдыпова  Ц.Б 

 

 Түрэлхи  хэлэн:  Үндэһэн  буряад    һургуулиин   3-дохи  класста  уншаха  ном:  2  хубитай – Улаан-Yдэ:  «Бэлиг»  хэблэл,  СПб.:  

«Просвещени»  хэблэлэй  филиал,  2006.  Содномов  С.Ц.,  Цыденова  Ц.Д.,  Цыдыпова  Ц 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Һуралсалай  курсын  темэнүүдэй  удха 

 

№ 

п/п 

Бүлэгэй   нэрэ Часай  

тоо  

Удха 

I. Һайн  даа, hургуулимнай 1 ч. «Түрэлхи  хэлэн»  һуралсалай  номтой  танилсуулга,  жэл  соо  ямар  хүдэлмэри  

ябуулагдахаб,  юундэ  номнай  «Түрэлхи  хэлэн»    гэжэ  нэрэтэйб  гэжэ  ойлгуулга.  

Шүлэгүүдтэй  танилсуулга. 

II. Түрэлхи  нангин 

хэлэмнай,  түшэhэн 

нангин нютагнай.  

11 ч. Түрэлхи  хэлэн   тухай  шүлэгүүдэй  баглаа  уншуулга.  Буряад  хэлэеэ  шудалжа,  сэгнэжэ,  

хүгжөөжэ  ябаха  эрмэлзэл  түрүүлгэ. Нютагаараа  омогорхохо  мэдэрэл  түрүүлхэ  

үгэнүүдые  илгажа  шадаха  болголго. Буряад  нютагууд  тухай  шүлэгүүдые  уран  уншалга,  

зэргэсүүлгэ.  Буряад  ороной  эгээл  омогорхол  Байгал  далай  тухай  уншалга.  Ага,  Усть-

Орда,  Улаан-Үдэ  тухай  уран  ойлгон  уншалга. 

III. Арадай аман зохёолнууд 

 

12 ч. Арадай  аман  зохёол  хүнэй  һайн  һайхан  абари  зан  харуулһан,  хүнэй  дутуу  дундые  

элеэр  шүүмжэлһэн  байдаг  һэн  тула  горитойхон  хүмүүжүүлхы  удха  шанартай.  

Онтохонууд,  таабаринууд,  оньһон  үгэнүүд  оруулагдаба. Проект «Арадай аман 

зохёолнууд» 

IV. Уран шүлэгэй долгин 

дээрэ  

4 ч. .  Һалбари  дотор  намарай  байгаалиие  зураглаһан  шүлэгүүд  үгтэнхэй.  Байгаалиие,  

тэрэнэй  гоё  һайханиие  уран  зохёолоор  дамжуулан  олгожо  абалга.  Илангаяа  шүлэгүүд  

соо  поэтическэ  образууд  олон  байдаг  хадань  анхарал  шүлэгүүдэй  хэлэндэ  татаха.  

Эпитет,  метафора  тухай  ойлгосонуудые,  нэрэ  томьёонуудые  (термины)  хэлэнгүй  

практическа  хэмжээн  дээрэ  ябуулха. 

V. Хүн  болохо  багаһаа 10 ч. Эдэ  зохёолнууд  хамтарал  болон  хамтын  ажал,  үнэн  сэхэ  ябадал,  хүнүүдтэ  һаналаа  

табиха,  дүүргэхэ  уялгадаа  харюусалгатайгаар  хандаха,  аха  хүнүүдые,  нүхэдөө  хүндэлхэ  

тухай  ойлгосо  үгэнэ.  Герой,  гол  герой,  авторай  позици,  ажабайдалай  үйлэ-ябаса  

ойлгуулга. 

VI. Уран шүлэгэй долгин 

дээрэ 

5 ч. Юрэ  хирын  литературоведениин  хэмжээн  дээрэ  олицетворени  гэһэн  ойлгосотой  

танилсуулха. 

VII. Үльгэрнүүд 10ч. Уран  зохёолшодой  намтартай  танилсуулга,  тэрэнэй  бэшэһэн  зохёолнуудые  уншаха  

эрмэлзэл   хүмүүжүүлгэ.  Зохёолой  тодорхой  удха  элирүүлгэ,  уран  зохёолой  композици  



дээрэ  хүдэлэлгэ.  Хабаадагша  нюурнуудай  абари  зан,  аяг  ааша  элирүүлгэ.   

 

VIII. Уран шүлэгэй долгин 

дээрэ 

5ч. .  Һалбари  дотор  үбэлэй  байгаалиие  зураглаһан  шүлэгүүд  үгтэнхэй.  Байгаалиие,  тэрэнэй  

гоё  һайханиие  уран  зохёолоор  дамжуулан  олгожо  абалга.  Илангаяа  шүлэгүүд  соо  

поэтическэ  образууд  олон  байдаг  хадань  анхарал  шүлэгүүдэй  хэлэндэ  татаха.   

IX. Сагаалган – манай  

һайндэр    Саг  үедэ  

мандаха  болтогой! 

8ч. Энэ  бүлэг  соо  литературоведческэ  болон  хэлэлгын  шэнэ  ямар  мэдэсэнүүд,  зохёолой  

анализ  хэхэ  арганууд,  хэлэлгэ  хүгжөөхэ  ажалай  янзанууд  бии  бололго:  сюжедэй  

элементнүүд,  гүйсэдхэхэ  зорилго  бэелүүлгэ  болоно.  Уншалгын  шанар  нарижуулга.  

Уран  уншалга  хүгжөөлгэ. Проект «Сагаалган» 

 

X.  Баатар сэрэгшэд. 4 ч.  Хилэ    хажуудамнай. Ц.Номтоев. «Ногоон кружка» Суута генерал.  

Хэзээдэй  бү  мартаарай! 

 

XI.  Эжын  hайндэр 5 ч.   Энэ  һалбарида  ороһон  шүлэгүүд   хабарай  боложо  байһан  болон  тэрэнэй  түлэг  дундаа   

байһан  үзэгдэлнүүдые,  энэ  сагта  байгаалиин  амидыран  һэргэжэ – түрүүн  саһанай  

хайлалга,  гол  горхоной  урдалга,  шэнэхэн  ногооной  ургалга,  ургы  сэсэгүүдэй  бултайлга,  

модоной  набша  намаагай  задаралга,  шубуу  шонхорой ниидэн  ерэлгэ,  тэдэнэй  байра  

уургайгаа  түхеэрэлгэ,  адуу  малай  тэнигэр  байдал  харуулга.  Энээнһээ  гадна  хабарай  үе  

сагта  болодог  Уласхоорондын  эхэнэрнүүдэй  һайндэртэ  зорюулагдаһан  шүлэгүүд   

оруулагдаба. 

XII.  Урин  хабар 8ч. Байгаали. Хабар.Хабарай амисхал. Гэрэй амитад.Хабартаа хүнүүд  ямар ажал хэнэб. Баян 

хабар. Урин хабар.Алтан хараасгай. Шубууд   хабартаа.Онсодхолой  хэшээл  

XIII. Гайхамшагта  замбуулин   4ч.  Хайшан гээд космонавт болохо юм.Космосто түрүүшынхиеэ  гаралга.Заахан космонавтын 

үгэ. В.Терешкова. «Восток-6» 

 

XIV.  Илалтын  hайндэр. 6ч.  Илалтын салют.Эхэ  оронойнгоо  түлөө.Советскэ  Союзай  герой.Эсэгэ. 

Хүшөөгэй  урда. Онсодхолой  хэшээл. Проект «Илалтын үдэр» 

 

XV.  Сэсэгтэ  зун. 9 ч. Уншалгын  дадал  хүгжөөлгын  ажал  үргэлжэлүүлгэ.  Литературада  дурлал  хүмүүжүүлгэ. 

 Хамта  дээрээ: 102ч.  

 

 

 



 

 

Һуралсалай  түсэб 

 № 

 п/п 

Хэшээлэй  бүлэг  ба  темэ Часай  

тоо 

Үгтэһэн  саг Шалгалтын  ажал Болзор 



Теоретическэ Практическа Түсэбэй  

ёһоор 

Фактическа 

       I. Һайн  даа, hургуулимнай 1ч. 1ч. -    

1    1.1. Һайн  даа, hургуулимнай 1 ч. 1 ч.  Уран  уншалга   

      II. Түрэлхи  нангин 

хэлэмнай,  түшэhэн 

нангин нютагнай. 

11 ч. 10ч. 1 ч.    

2   2.1. Хэлэмнай.Б-Б. Намсарайн.  

 

1 ч. 1 ч.  Уран  уншалга   

3 2.2. Актриса 

болохоб.Д.Ошоров. 

1ч. 1ч.     

4 2.3. Манай    Эхэ орон! 

Д.Жалсараев. 

1 ч. 1 ч.     

5 2.4. Буряад орон. Д.Жалсараев. 1 ч.      

6 2.5. А.Бадаев. Байгалаа гамная! 1ч 1ч     

7 2.6. Байгал далай тухай домог. 1ч  1ч Асуудалнуудта  

харюусалга  Наадан 

  

8  2.7. Ц.Жамбалов. Агамни. 1ч 1ч     

9 2.8. Хоридой мэргэн ба Хун 

шубуун тухай домог. 

1ч 1ч     

10 2.9. Ага    нютаг.  1ч 1ч     

11 2.10. Yбэсэ – үльгэрэй  hайхан  

орон. 

1ч 1ч     

12 2.11. Эхирэд ба Булгад 

гарбалтайшуул тухай. 

1ч 1ч     



 III. Арадай аман зохёолнууд. 12 ч. 10 ч. 2 ч.    

13                       

3.1.   

Буряад арадай онтохонууд. 

Шоно, бар, хоёр хүлтэй 

хүймэлдөөн. 

1 ч. 1 ч.     

14 3.2. Тэнэг шоно 1 ч. 1 ч.     

15 3.3. Хуурша хүбүүн 1 ч. 1 ч.  Уншалгын  шанар  

нарижуулга 

  

16 3.4. Ерэнтэй сэсэн Далантай 

тэнэг хоёр 

1 ч. 1ч     

17 3.5 Одхон хүбүүн 1ч 1ч     

18 3.6 Таряашан Тархаас 1ч 1ч     

19 3.7 Хүлhэншэ  хүн 1ч 1ч     

20    3.8 Уншалга шалгалга 1ч 1ч     

21    3.9 Таабаринууд 1ч 1ч     

22    3.10    Оньhон    үгэнүүд   1ч 1 ч  Асуудалнуудта  

харюусалга. 

Сээжэлдэлгэ 

  

23   3.11  Оньhон    үгэнүүд   1ч  1ч    

24 3.12  Проект « Арадай аман 

зохёолнууд» 

1ч  1 ч.  Проект   

 IV. Уран шүлэгэй долгин 

дээрэ 

4ч. 3ч. 1ч.    

25 4.1. Б.Базарон. Зундаа. Алтан 

намар 

1 ч. 1 ч.     

26 4.2. Г.Дашабылов. Намар.  

А.Жамбалон. Намар. 

1 ч. 1 ч.  Уран  уншалгын  дадал  

бүридүүлгэ 

  



27 4.3 Шара набшын халуун.  1ч 1ч     

28 4.4 Н.Р.К. Аха  нютаг тухай 

шүлэгүүд. Шүлэг зохёолго. 

1 ч.  1ч.    

 V. Хүн  болохо  багаһаа 10ч. 9ч. 1ч.    

   

29 

5.1 

 

Ч.Цыдендамбаев.Табан 

патроной тангариг.  

1ч. 1ч.     

30 5.2 Ч.Цыдендамбаев.Табан 

патроной тангариг. 

1ч 1ч     

31 5.3. Э.Манзаров. Гахай ба 

шаазгай. 

1 ч. 1 ч.  Нюураар  уншалга   

32 5.4. Алтанхан  хурьган 1 ч. 1 ч.     

33 5.5. Ц-Б. Бадмаев. Шулуутайн 

Будамшуу. 

1 ч. 1 ч.  Уншалгын  шанар  

нарижуулга 

  

34 5.6. Б-Б.Намсарайн.  Дэбтэрэй 

гомдол. 

1 ч. 1ч.     

35 5.7. Ц,Шагжин. Соохорхон 

инзаган. 

1ч. 1ч.     

36 5.8. Ц,Шагжин. Эхын  захяа. 1ч 1ч     

37 5.9. Алтан  хараасгай. 1ч 1ч     

38 5.10. Онсодхолой  хэшээл 1ч  1ч    

 VI. Уран шүлэгэй долгин 

дээрэ 

5ч. 5ч.     

39 6.1. Ж.Зимин. Амар сайн!   1ч. 1 ч.  Уранаар уншалга шалгаха   

40 6.2. Эдир  хонишон. 1 ч. 1 ч.     

41 6.3. Заряа. Эдир залуу  үетэндэ. 1 ч. 1 ч.     

42 6.4. Ганса Галсан. 1 ч. 1 ч.     



43 6.5. Yгэдөө хүрэхэ. 1ч. 1ч.     

 VII. Үльгэрнүүд 10ч. 8ч. 2ч.    

44 7.1. Шоные мэхэлhэн шандаган 1ч. 1ч.  Түүжэ  уншалга   

45 7.2. А.Тороев. Аймхай. 1 ч. 1 ч.  Уран  уншалга   

46 7.3. Шаазгай  Баабгай  хоёр. 1 ч. 1 ч.  Нюураар  уншалга   

47 7.4. Хүн  хара баабгай  хоёр. 1 ч. 1 ч.  Уншалгын  шанар  

нарижуулга 

  

48 7.5. А.Шадаев.Будамшуу. 1 ч. 1 ч.     

49 7.6. Yншэн хүбүүн. 1 ч. 1ч.  Асуудалнуудта  

харюусалга 

  

50 7.7. Бүргэд Хирээ хоёрой 

боосоон. 

1ч 1ч     

51 7.8 Хирээ шаазгай хоёр 1ч 1ч     

52 7.9 Yльгэр  зохёолго. 1ч  1ч Зохёолго   

53 7.10 Онсодхолой  хэшээл. 1ч  1ч Даабаринуудые  

дүүргэлгэ. 

  

 VIII. Уран шүлэгэй долгин 

дээрэ 

5ч. 5ч.     

54 8.1. Г.Чимитов.Yбэлэй  үдэр. Би 

мэдэнэб. 

1 ч. 1 ч.     

55 8.2. Ч-Р.Намжилов. Далитай 

үхибүүд. Yглөөгүүр. 

1 ч. 1ч  Уран  уншалга   

56 8.3. Санашан. Хадхууртайхан 

хасуури. 

1ч. 1 ч.     

57 8.4. Ёлкын  дуун. 1 ч. 1 ч.     

58 8.5. Ёлкын наадан 1 ч. 1 ч.  Уншалгын  шанар    



нарижуулга 

 IX. Сагаалган – манай  

һайндэр    Саг  үедэ  

мандаха  болтогой! 

8ч. 6ч. 2ч.    

59 9.1. Сагаалганаар! Сагаалган. 1 ч. 1 ч.     

60 9.2. Литэ.  1 ч. 1 ч.     

61 9.3. Һэеы  гэр. 1 ч. 1 ч.     

62 9.4. Табан хушуу  малай түл. 1ч 1ч     

63 

 

9.5. 

 

Буряад зоной наадан.  1 ч. 1ч  Наадалга.   

    

64 

9.6. Буряад зоной наадан. 1ч.  1 ч.    

65 9.7.  Ц.Номтоев. Шагай наадан. 1ч 1ч     

66 9.8.  Проект «Сагаалган» 1ч  1ч  Проект   

 X. Баатар сэрэгшэд. 4ч. 4ч.     

67 10.1. Хилэ    хажуудамнай.  1ч 1ч     

68 10.2. Ц.Номтоев. «Ногоон 

кружка» 

1ч 1ч     

69 10.3. Суута генерал.  1ч 1ч     

70 10.4. Хэзээдэй  бү  мартаарай! 1ч 1ч     

 XI. Эжын  hайндэр 5ч. 4ч. 1ч.    

71 11.1. Ц-Д.Дондогой. Эжы. Эхэ. 1 ч. 1 ч.     

72 11.2. Эжы.    1 ч. 1 ч.  Уран  уншалга   

73 11.3. Эхэ тухай дуун. 1 ч. 1 ч.     



74 11.4. Хүбүүндээ. Басагандаа. 1 ч. 1 ч.     

75 11.5. Гэнтэ шэдитэй   болошоо  

hаа. 

1 ч.  1ч Эжын зураг.   

 XII Урин  хабар 8ч. 7ч. 1ч.    

76 12.1.  Байгаали. Хабар. 1ч.       1ч     

77 12.2. Хабарай амисхал. Гэрэй 

амитад. 

1 ч. 1 ч.   Зурагаар  шэмэглэл   

78 12.3. Хабартаа хүнүүд  ямар ажал 

хэнэб. 

1 ч. 1 ч.     

79 

 

12.4. 

 

Баян хабар. 

 

1 ч. 1 ч.     

    80 12.5.  Урин хабар. 1 ч. 1 ч.     

81 12.5. Алтан хараасгай. 1 ч. 1 ч.     

82  12.6. Шубууд   хабартаа.     1ч.       1ч.     

83 12.7. Онсодхолой  хэшээл 1 ч.  1ч Даабаряар хүдэлмэри   

 XIII Гайхамшагта  замбуулин 4ч. 3ч. 1ч    

84 13.1. Хайшан гээд космонавт 

болохо юм. 

1ч. 1ч.     

85  13.2. Космосто түрүүшынхиеэ  

гаралга. 

1 ч. . 1ч Асуудалнуудта 

харюусалга 

  

86 13.3. Заахан космонавтын үгэ. 1ч 1ч     

87 13.4. В.Терешкова. «Восток-6» 1ч 1ч     

 XIV. Илалтын  hайндэр. 6ч. 5ч. 1ч.    

88 14.1. Илалтын салют.  1 ч. 1 ч.     

89 14.2. Эхэ  оронойнгоо  түлөө. 1 ч   1ч.     



 

 

 

90 14.3. Советскэ  Союзай  герой. 1ч.       1ч.  Проект «Илалтын үдэр   

91 14.4. Эсэгэ. 1ч. 1ч.     

92 14.5. Хүшөөгэй  урда. 1ч 1ч     

93 14.6. Онсодхолой  хэшээл 1ч  1ч Уншалгын  шадал  

шалгалга 

  

 ХV Сэсэгтэ  зун. 9ч. 8ч      1ч    

94 15.1. Зунай эхиндэ 1ч. 1ч.  Асуудалнуудта 

харюусалга 

  

95 15.2. Бороохон.  Эртын бороо –

тоhохон. 

1ч. 1ч     

96 15.3. Сайн,  мини  наран. 1ч 1ч     

97 15.4. Зунай бороо.  1ч 1ч     

98 15.5. Аадар 1ч 1ч     

99 15.6. Далайн  захада 1ч 1ч     

100 15.7. Һанажа аба 1ч 1ч     

101 15.8. Зунай  хүдэлмэри.  1ч 1ч     

102 15.9. Онсодхолой хэшээл 1ч  1ч Уншалгын  шадал  

шалгалга 

  

  Хамта дээрээ: 102ч.      
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Тайлбари бэшэг 
 

1 классай түрэлхи хэлэ үзэхэ тобшо тайлбари иимэ журамшуулһан баримта бэшэгүүд 

дээрэ үндэһэлнэ:  

Нормативная база 

 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ , (ред. От 

31.12.2014г.,с изм. От 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп.вступ. в силу с 

31.03.2015г); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» с изменениями: -ФГОС НОО от 26.11.2010г №1241, ФГОС НОО от 

22.09.2011г№2357, ФГОС НОО от 31.12.2015г№1576 

-Примерная  ООП начального  общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. 

№1/15)  

-Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г №253 (с изменениями на 26.01.2016г), №249 от 18.2020. 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изм.на 22.05.2019) 

-Квалификационная характеристика должностей работников образования от 26.08.2010г 

№761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ» 

-Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013г №544 утвержденный приказом 

Минтруда России. 

-ООП НОО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

- Программа бурятского литературного чтения 1-4 класс С.Ц. Содномов  

- Положение о  рабочей программы МБОУ «Кункурская СОШ им.Д.Ц.Пурбуева» 

- Основная образовательная программа МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

 

    
Хэлэн болбол арадай хүгжэлтын нэгэ хуби болоно. Түрэл хэлэеэ шудалжа, эрдэм 

мэдэсэеэ үргэдхэхын тула һурагшад ямар шалтагаанаар хэлэеэ мэдэхэб, хэлэнэй удха 
ямар байхаб гэжэ тодорхой мэдэрэлдэ абтаха ёһотой. Харин зүбөөр хэлэжэ һурахын 

тулада үхибүүд юун тухай хэлэхэеэ, ямар үгэнүүдые хэрэглэн, хөөрэлдөө үнгэргэхэб 
гэжэ мэдэхэ шухала.  

Уншалгын хэшээлнүүдэй гол зорилго хадаа түрэл хэлэн дээрээ һайнаар ойлгон 

уншажа, үгэнүүдые зүбөөр уншуулжа, ухаан бодолоо гүйлгэжэ, аман хэлэлгэеэ 

хүгжөөхэ болоно. Онтохон, шүлэг болон рассказ уншаха хэшээлнүүдые үнгэргэхэдөө, 

багша өөрөө тон һайнаар, яаралгүйгөөр жэшээтэ уншалга харуулжа,эхинһээнь,эсэс 

хүрэтэрнь гансата уншажархиха бэшэ, хэдэн хуби болгон хубаажа уншаха ба уншуулха. 

Энэ үедэ уншалгын хэшээлнүүдтэ удхыень ойлгожо, мэдэрэлтэйгээр уншалгада тусгаар 

анхарал табигдана.  
Һурагшад литературна уншалга юун гээшэб гэжэ тон гүнзэгыгөөр ойлгожо 

абаха ёһотой. Литература хадаа искусствын нэгэ һалбари боложо үгэнэ. Тиихэдээ үгэ 
уншалгын хэшээлнүүдтэ хэрэглэгдэдэг текстнүүд соо ямар үүргэ дүүргэнэб гэжэ 
үхибүүд мэдэхэ аргатай.  



Нэгэдэхи  классай һурагшад үгэ дээрэ хүдэлхэдөө, нэн түрүүн тэрэнэй олон 

арга боломжонуудтай танилсана: үгын удха хүнэй досоохи байдал тон һайнаар 
харуулжа, оршон тойронхи байдалай хубилалтануудые хүсэд дүүрэн ойлгохо болоно 
бшуу.  

Текстын удаа үгтэһэн асуудалнуудта үхибүүд ганса нэгэ харюу үгөөд дүүргэхэ 
бэшэ, харин олон ондоо һанамжануудаараа хубаалдаха.  

Удхаараа ойлгосотой богонихон рассказ, онтохо, шүлэг гү, али басни үхибүүд 
уншахадаа, зохёолой удхые, гол шухала һанал бодолые, үйлэдэгшэ нюурнуудые, 

тэдэнэй абари зан үйлэ хэрэгүүдые бата бэхеэр ойгожо абаха болоно. Уран зохёолой 
дүрсэлэн харуулдаг аргануудые илангаяа хэлэнэйнь баялиг тухай ойлгожо абаха.  

Уншаһан зохёолойнгоо удхые тайлбарилан хөөрэлдэхэдөө,һурагшад  
зохёолой удхын гол шухала ба шухала бэшэ һанал бодолыень илган оложо, 

зохёолые хубинуудта хубаажа, тэдэнэйгээ холбоое оложо һураха. Энэ хадаа 
һурагшадай логическа ухаан бодолые хүгжөөлгэдэ туһа хүргэдэг.  

Зохёолнуудые уншахадаа, оршон тойронхи юумэнүүд тухай һурагшадые зүб 
ойлгосотой болгохо гээшэ тон ехэ удха шанартай юм. Литературна уншалгын 

хэшээлнүүдтэ һурагшадай дүй дүршэл хэрэглэхэ: тэдэнэй ойлгосые үргэдхэхын тула 
байгаалиин үзэгдэлнүүдые , хүн зоной ажаһуудалые саг үргэлжэ ажаглаха хүдэлмэри 

ябуулагдаха ёһотой.  
Һургуулида һуралсал ба хүмүүжүүгын хүдэлмэри эрид һайжаруулгада 

номуудай ашаг туһаламжа хүргэдэгынь мэдээжэ ха юм. Номууд эрдэм мэдэсэ үгэхэһөө 
гадна, һайн һайхан абари зан, арад зондоо унтаршагүй дурлал хүмүүжүүлнэ бшуу.  

Үшөө тиихэдэ һурагшад ном уншаха зуураа ажабайдал тухай орёо 

асуудалнуудта харюу олодог, ажал хүдэлмэриин ашаг туһые ойлгожо абадаг, ажалша 
хүниие хүндэлхэ, сэгнэхэ болодог, арад зоной ёһо заншал, сэсэн мэргэн һургаал 

гүнзэгыгөөр ойлгожо, шэбшэжэ үзэхэ дадалтай болохо.  
Һурагшад абяагүйгөөр ба шангаар уншаһан зүйл тухайгаа багшын табиһан 

асуудалнуудта гүйсэд дүүрэн харюу үгэжэ шадаха.  
Һурагшад рассказ гү, али статьянуудые уншахадаа,үйлэдэгшэ нюурнуудайнь 

хэһэн хэрэгтэ сэгнэлтэ үгэжэ, тэдээн доторхи үйлэ ушарнуудта, геройнуудта 
характеристика үгэхэ дадалтай болохо.  

Тус классай һурагшад уншаһан зүйлөө дэлгэрэнгыгээр ба хуряамжаар хөөрэжэ 
шадаха, арадай аман зохёолтой, арадай сэсэн һургаалтай танилсалгаяа улам үргэдхэхэ, 
мэдэсэеэ улам баяжуулха болоно  

Илангаяа тоонто нютаг, арадайнгаа ёһо заншалнууд тухай мэдэсэеэ 

гүнзэгырүүлжэ, олон шүлэгүүдые, оньһон, үгэнүүдые, үреэлнүүдые сээжээр мэдэдэг 

болохоһоо гадуур, эпитет, гиперболэ, олицетворении г.м. шүлэгэй уран найруулгын 

аргануудтай практическаар танилсаха ёһотой. Баснитай танилсажа, тэрэнэй удха 

узуурыень ойлгожо абаха, тэрээн соохи оброзуудые, тэдэной хэһэн үйлыень ойлгожо, 

уран гоё талыень мэдэжэ абаха болоно. Онтохонуудые тэдээн соо хэлэгдэһэн шэдитэ 

зүйлнүүдые зүбөөр ойлгон абаха тон шухала.  
Һурагшадай үгэ хэлыень баяжуулха ба зохёохы һанал бодолыень 

үргэдхэхын тула элдэб янзын хүдэлмэри хэжэ байха: хамта уранаар уншалга, хамтадаа 

хабаадаха зүжэг, нюур нюураар уншалга, хэһэгүүдые сээжээр хэлэхэ г.м. мүн элдэб 
янзын зохёохы шэнжэтэй бэшэмэл хүдэлмэри дүүргэхэ.  

Һурагшад уншаһанаа хубинуудта хубаажа, өөһэдөө түсэб табяад, текстэеэ 
тобшоор ба түүбэрилэн хөөрэжэ шадаха дадалтай болохо.  

Уншалгын хэшээлэй ехэнхи сагынь текст уншалгада, тэрээн хүдэлэлгэдэ 
зорюулагдаха.уншалгын урда тээ хэгдэхэ хөөрэлдөөн хадаа хэшээл соо уншагдаха 
материалай удхатай нягта холбоотой байха ёһотой. 

 



Уншалгын хэшээлнүүдтэ үхибүүдэй хараһан, мэдэхэ юумэнүүд хэрэглэгдэжэ, 

тэрэнииень үргэдхэхын тула багша хадаа байгаалиин үзэгдэлнүүдые, олониитын 

ажабайдалые, хүн зоной ажал хүдэлмэриие саг үргэлжэ ажаглаха хүдэлмэри ябуулжа 
байха зэргэтэй.   

«Түрэлхи хэлэн» гэһэн һуралсалай номой гол болон тодорхой 

зорилгонууд  
1 классай литературна уншалгын программын гол зорилго - һурагшадта ухаан 

бодол, сэдьхэлэй мэдэрэл, зориг хүгжөөлгэ болоно. Эдир уншагшые хүмүүжүүлгэ, 
тэрэнэй нигүүлэсхы боди сэдьхэл хүгжөөлгэ хадаа тон орёо асуудалнуудай нэгэн. 

Юундэб гэхэдэ, һурагшадай уран зохёол хадуун абалга, дотор байдалай ябаса үхибүүн 

бүхэнэй зохёол сэдьхэлээрээ ойлгон абалгатай холбоотой. 

«Турэлхи хэлэн» номой тодорхой зорилгонууд гэхэдэ:  
 уран зохёолнуудые дүүрэн хадуун абажа, геройнуудтань сэдьхэлээ 

үбдэхэ, эмоциональнаар хандаха шадабари хүгжөөхэ;  
 уран зохёол сэдьхэлээрээ мэдэрхэ, ойлгохо, зохёолой дүрсэ байгуулһан 

уран аргануудые таниха, тухайлан бодомжолхо зохёохы дадалнуудые хүгжөөхэ;  
 хүүгэдэй поэтическэ шагналга (поэтический слух), уран һайханда нарин 

хандалга (художественный вкус) хүгжөөхэ;  
 байгаалиин гоё һайханиие, оршон ажабайдалые мэдэрэн ажаглаха, сэгнэхэ 

шадабари хүгжөөхэ;  
 хэмжээгээрээ ехэ багашье, удхаараа хүнгэн хүндэшье зохёолнуудые 

гүнзэгыгөөр ойлгохо дадал хүгжөөхэ;  
 сэдэбээрээ (темэ), жанраараа элдэб зохёолнуудые уншуулжа, һурагшадай 

мэдэхэ юумэ (кругозор) үргэдхэжэ, тэдэнэй эстетическэ, познавательна дүршэл үргэн 
болгохо;  

 бага наһанай һурагшадта зорюулагдаһан эрхим уран болон научна-
познавательна зохёолнуудтай танилсуулха;  

 зохёолой хэлэн, удха дээрэнь хүдэлжэ, хүмүүнэй үнэ сэнтэй хараа 
бүридүүлхэ (формирование ценностных ориентиров личности);  

 һурагшадай уншаха һонирхол, эрмэлзэл дээрэнь үндэһэлжэ, уншалгын 
шанар программын эрилтын ёһоор нарижуулха. 

 

Түрэлхи хэлэн» номой удха 
Ном соо оруулагдаһан зохёолнууд бага наһанай һурагшадай хүгжэлтын  

психологическа онсо өөрэ зүйлнүүд, тэдэнэй оршон байдалые эзэмдэн ойлгохо 
эрмэлзэл,ухаан бодолой, мэдэрэлэй хүгжэлтэ хараада абтаһан байна.   

Уншаха номой гол удхань дээдэ хэмжээнэй элдэб жанрай уран зохёолнууд болоно. 

Тэдэнэй авторнууд гэбэл: буряад литературын классигууд Х. Намсараев, А. Жамбалон, 
Ч. Цыдендамбаев, Ж Балданжабон, Ц. Номтоев, Ц.-Д. Дондокова, Б. Абидуев, Ц.-Б. 

Бадмаев, мүнөө үеын буряад литературын уран зохёолшод М. Чойбонов, А. Доноев, Г. 
Дашабылов, Г. Чимитов, Б.-Ж. Гармажапов г.м. болоно. 

 

Һурагшадай һонирхол, эрмэлзэл эдэбхижүүлхэ, ухаан бодол хүгжөөхэ 
зорилготойгоор «Түрэлхи хэлэн» ном соо буряад арадай аман зохёолой абдарһаа 
онтохонууд, таабаринууд, оньһон болон жороо үгэнүүд оруулагдаһан байна.  

Эдэ зохёолнуудые оруулхадаа, һурагшадай ганса эрдэм элбэгжүүлхэ гэжэ 

оролдогдоо бэшэ, харин уран зохёолнуудые научно-познавательна зохёолнуудһаа 
илгаруулха шадабаритай болгохо, тэдэнэй үүгэнүүдтэ анхаржа һургаха гэһэн 

зорилго табигдана.  
Зохёолнуудай һүүлдэ үгтэһэн даабаринууд һурагшадай литературна 

хүгжэлтэдэ онсо үүргэ дүүргэхэ зорилготойгоор зохёогдонхой. Тиигэжэ зарим 
зохёолнуудые зэргэсүүлэн үзэхэдөө, уран зохёолшо бүхэн оршон байгаалиие, 



ажаһуудалые өөр өөрынхеэрээ хадуун абадаг байһыень анхаруулха гэһэн 

зорилготой.  
«Түрэлхи хэлэн» номой удхадань буряад арадай ёһо заншалнуудһаа, һургаал 

заабаринуудһаа зарим зүйлнүүд оруулагданхай. Һурагшад эдэ зохёолнуудые 
уншахадаа, түрэл арадайнгаа нангин һргаалнуудые мэдэхэ болоод, сахижа ябахань 
дамжаггүй.  

Эхин һургуулида буряад хэлэ үзэхэ методикын хүгжэлтын түүхэдэ анха 
түрүүшынхиеэ драматическа жанрай зохёол орууладанхай. Тиихэдээ һурагшад 
литературын гурбан шухала жанрнуудтай танилсаха, онсонуудыень мэдэхэ болохо. 

 

Һуралсалай жэл соо 34 саг үгтэнэ, неделидэ 2 саг: 
 

3.Тематическа түсэб 

 

  

 Раздел Тема Кол.часов 

1 Үбэл Үбэл Саhан 1 

2  Амитан аргатай 1 

3  Мэхэтэй үнэгэн 1 

4  Һонирхолтой узэг 1 

5  Сагаан hара 1 

6 Хабар  Март Мартын найман 1 

7  Эжын hайндэр  1 

8  Минии эжы-hаалишан 1 

9  Миисгэйн hахал 1 

10 Онтохонууд  Хулгана ба тэмээн 1 

11  Боргооhон тэрмээлжэн хоер 1 

12  Шубуудай аша туhа 1 

13  Ажалша тоншуул 1 

14  Хараасгай хэдэгэнэ хоер 1 

15  Наран унтадаг гу? Мориной доктор 2 

16 Ажабайдал  Сэсэгмаа Улаан тобшо  1 

17  Балдан бабана хоер 1 

18  Голой эрьедэ 1 

19  Дабhатай далай 1 

20  Табан хурган 1 

21  Ажал хэhээрээ Шарик Тузик хоер 2 

22  Мохоо хайша 1 

23  Жараахайнууд 1 

24  Айлшад Алтан гар 1 

25  Эрхэ Данзан Миисгэй 1  

26  Могой ба эрэ тахяа 1 

27  Һара Һармагшанууд 1 

28  Унаhан малгайгаа абангуйгоор 1 

29  Наадан Хоргодоhон хармаан 1 

30  Үрэмшоо ба тахяа 1 

31  Шандаган заряа хоер Тахяа тогод хоер 1 

32  Абань хана гээшэб? 1 

 

 

 



 

 

Һуралсалай жэлэй эсэстэ 1-дэхи классай һурагшад турэлхи хэлээр иимэ мэдэсэ ба дүй 

дүршэлтэй болохо: 
Уншалгын дүршэлнүүд:  
●Уншаһан юумэнэйнгээ удхыень ойлгон, зүбөөр, нэгэ жэгдээр, уран гоёор, 
үгэнүүдые бүхэлеэрнь уншалга ( жэлэй һүүлдэ минута соо 25-30 үгэ); 

 
●Логическа сохилто ба мэдүүлэлнүүдэй, текстын хубинуудай хоорондохи зогсолто 
(пауза) баримталан уншалга; 

 
●Уншаһан материалайнгаа удхые интонацяар харуулжа шадаха. 

 
Текст дээрэ хэгдэхэ хүдэлмэри: 

●Рассказ соохи үйлын һубарил оложо шадаха; 

 

●Уншаһан текстые гүйсэд удхатай хубинуудта өөрынгоо арга шадалаар хубаажа 

шадаха; 

 
●Бүхэли рассказай болон тэрэнэй хубиин шухала удхые илгажа шадаха; 

 
●Yйлэдэгшэ нюурнуудай ябадалда сэгнэлтэ үгэжэ һураха; 

 
●Уншаһан юумэнэйнгээ удхые ойлгоод, тобшохоноор хэлэжэ шадаха; 

 
●Уншаһан текстын удхые харуулһан зурагуудаар хөөрэжэ шадаха; 

 

●Yйлэдэгшэ нюурнуудые, байгаали, үйлэ харуулһан үгэнүүдые, 
мэдүүлэлнүүдые текст сооһоо өөрөө оложо шадаха; 

 

●Өөрынгөө хараһан, дуулаһан юумэн тухайгаа хөөрэжэ шадаха; 

 
●Уран зохёолнуудай жанрнуудай зарим онсо илгаануудтай практическа танилсалга: 

онтохон соохи жэгтэй гайхамшагтай юумэнууд тухай, шулэгүүдэй онсо илгаа тухай. 

 

Багшын ба үхибүүдэй хэрэглэхэ литература: 

 
Б.Б. Батоев «Методическа заабаринууд». Улаан – Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1987. 

Д.Д. Ошоров «Методическа заабаринууд». Улаан – Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1987.  
В.Д. Патаева «Буряад уран һайхан арадай аман зохёол холбон үзэлгэ». Улаан – 
Үдэ,1995 Л.Д. Шагдаров «Буряад, ород оньһон, хошоо үгэнүүд». Улаан – Үдэ: «Бэлиг», 
1996. 
 С.А. Ошорова «Буряад аман зохёол». Улаан – Үдэ: «Бэлиг», 2003.  
В.Б. Гомбоев «Һонирхолтой нааданууд». Улаан – Үдэ: «Бэлиг», 2009. 

Д.С. Базарсадаева «Булагай эхин». Агын хэблэлэй байшан, 2003. 

В.Б-Н. Намсарайн «Буряад онтохонууд». Улаан – Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1988.  
Д.Д. Ошоров «Табан хурган». Улаан – Үдэ: Буряадай номой хэблэл,1997. 
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Тайлбари бэшэг. 

Программа по бурятскому чтению основана: 

 Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 31.12.2014г., с 

изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 31.03.2015г.);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 

- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241 

- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357 

- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576 

 Примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

 Федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 

год), №249 от 18.05.2020. 

 Постановления главного государственного санитарного врача российской федерации от 

29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

 Квалификационной характеристики должностей работников образования от 26.08.2010 г. 

№761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации; 

 Профессионального стандарта педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный приказом 

Минтруда России. 

 ООП НОО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

  Методическа дурадхалнууд: Түрэлхи хэлэн. 2-дохи класс. – Улаан-Удэ: «Бэлиг» хэблэл, 2008. 

Уншалгын хэшээлнүүдэй гол зорилго хадаа түрэл хэлэн дээрээ һайнаар ойлгон 

уншажа, үгэнүүдые зүбөөр уншуулжа, ухаан бодолоо гүйлгэжэ, аман хэлэлгэеэ хүгжөөхэ 

болоно.  

«Түрэлхи хэлэн» гэһэн һуралсалай номой гол болон тодорхой зорилгонууд 2 классай 

литературна уншалгын программын гол зорилго - һурагшадта ухаан бодол, сэдьхэлэй 

мэдэрэл, зориг хүгжөөлгэ болоно. Эдир уншагшые хүмүүжүүлгэ, тэрэнэй нигүүлэсхы 

боди сэдьхэл хүгжөөлгэ хадаа тон орёо асуудалнуудай нэгэн.  

Зорилгонууд : - уран зохёолнуудые дүүрэн хадуун абажа, геройнуудтань сэдьхэлээ үбдэхэ, 

эмоциональнаар хандаха шадабари хүгжөөхэ 

- уран зохёол сэдьхэлээрээ мэдэрхэ, ойлгохо, зохёолой дүрсэ байгуулһан уран аргануудые 

таниха, тухайлан бодомжолхо зохёохы дадалнуудые хүгжөөхэ; 

- хүүгэдэй поэтическэ шагналга (поэтический слух), уран һайханда нарин хандалга 

(художественный вкус) хүгжөөхэ;- байгаалиин гоё һайханиие, оршон ажабайдалые 

мэдэрэн ажаглаха, сэгнэхэ шадабари хүгжөөхэ; 



- хэмжээгээрээ ехэ багашье, удхаараа хүнгэн хүндэшье зохёолнуудые гүнзэгыгөөр ойлгохо 

дадал хүгжөөхэ; 

- сэдэбээрээ (темэ), жанраараа элдэб зохёолнуудые уншуулжа, һурагшадай мэдэхэ юумэ 

(кругозор) үргэдхэжэ, тэдэнэй эстетическэ, познавательна дүршэл үргэн болгохо; 

- бага наһанай һурагшадта зорюулагдаһан эрхим уран болон научна-познавательна 

зохёолнуудтай танилсуулха; 

- зозёолой хэлэн, удха дээрэнь хүдэлжэ, хүмүүнэй үнэ сэнтэй хараа бүридүүлхэ 

(формирование ценностных ориентиров личности); 

- һурагшадай уншаха һонирхол, эрмэлзэл дээрэнь үндэһэлжэ, уншалгын шанар 

программын эрилтын ёһоор нарижуулха. 

Һуралсалай жэл соо 68 саг үгтэнэ, неделидэ 2 саг үгтэнэ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Yхибүүнэй ɵɵрын хүгжэлтын дүнгүүд (личностные результаты): 

- ɵɵрынгɵɵ сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ; 

-оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ 

ɵɵрынгɵɵ хандаса, хүнүүдые дэмжэhэнээ, тэдээндэ туhалhанаа түрэл хэлэн дээрээ 

харуулха; 

- ɵɵрынгɵɵ хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо орлдохо; 

- тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байhанаа, ɵɵрынгɵɵ хандаса харуулха; 

- уншаха, харилсаха дуратай байха; 

- бэшэхэ шадабаритай байха, буулгажа бэшэхэ, шагнажа ябаад бэшэхэ, ɵɵрɵɵ зохёон 

бэшэхэ; 

- ɵɵрынгɵɵ сэдэхэлэй байдал тухай, тиихэдээ үзэhэн юумэнүүд тухайгаа бэшэжэ (эссе 

жанрын түхэлɵɵр) харуулха; 

- түрэл хэлэеэ шудалха эриэлзэлтэй байха; 

- ɵɵрынгɵɵ хэhэн ажал сэгнэжэ шадаха. 

Метапредметнэ результат: 

Бэеэ гуримшуулаад ябаха шадабари (регулятивные УУД): 

- ɵɵрɵɵ хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха; 

- багшатаяа сугтаа hуралсалай проблемнэ асуудал яажа шиидхэхэ тухайгаа хɵɵрэлдэн, 

тусхай түсэб табиха; 

- ɵɵрынгɵɵ хэжэ байhан үйлэнүүдые түсэбэй, алгоритмын үйлэнүүдтэй тааруулха, 

зэргэсүүлхэ, тиин ɵɵрынгɵɵ ажаябуулга шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо; 



- ɵɵрынгɵɵ ондоо хүнүүдэй, классайнгаа ажал тусхай критеринүүдээр шалгаха, хэр зэргэ 

шадабаритай бололбобиб гэжэ элирүүлжэ hураха, критеринүүдые зохёохо. 

Оршон тойрониие шудалха шадабари ( познавательные УУД): 

- текстээр дамжуулагдаhан мэдээсэлнүүдэй янза (виды информации) ойлгохо: юун тухай 

хэлэгдэнэб, удхань ямар бэ, идейнь ямар бэ?; 

- олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ; 

- ондо ондоо түхэлтэй текстнүүд (текст, схемэ, таблица, зураг) сооhоо ɵɵртɵɵ мэдээсэл 

олохо; 

- үгɵɵр хэлэгдэhэн ойлгосо, схемэ, таблица, модель болгохо, тиин hɵɵргэнь модель соо 

харуулатай ойлгосо үгɵɵр хэлэхэ; 

- анализ, синтез хэхэ; 

- шалтагаан хойшолон хоёрой хоорондохи холбоо харуулха, тодоруулан зохёон тогтоохо; 

- бодомжолхо. 

Харилсаха шадабари ( коммуникативные УУД) 

- хэлэлгын зорилгоhоо дулдыдуулан ɵɵрынгɵɵ hанал аман ба бэшэгэй хэлэн дээрэ 

харуулха; 

- хэлэхэ, харилсаха зоригоhоо үндэhэлэн, хэрэгтэй сагта монолог гү, али диалог хэрэглэжэ 

шадаха; 

- ɵɵрынгɵɵ hанал бодол, hанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха; 

- хүнүүдэй хэлэhые шагнаха, ойлгохо, тиин ɵɵрынгɵɵ hанал бодол хубилгахаяа бэлэн 

байха; 

- ажаябуулга эмхидхэдээ, хɵɵрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ hанал бодолтой болохо; 

- асуудалнуудые табиха. 

Предметнэ результат:: 

- уншаhан юумэнэйнгɵɵ удхыень ойлгон, зүбɵɵр, нэгэ жэгдээр, уран гоёор, үгэнүүдые 

бүхэлеэрнь уншаха (жэлэй һүүлдэ минута соо 40-50 үгэ); 

- логическа сохилто ба мэдүүлэлнүүдэй, текстын хубинуудай хоорондохи зогсолто (пауза) 

баримталан уншажа шадаха; 

- уншаhан материалайнгаа удхын аянга харуулжа шадаха; 

- рассказ соохи үйлын hубарил оложо, гүйсэд удхатай хубинуудта ɵɵрынгɵɵ арга 

шадалаар хубаажа шадаха; 

- үйлэдэгшэ нюурнуудай ябадалда сэгнэлтэ үгэжэ шадаха; 

- уншаhан юумэнэйнгээ удхые ойлгоод, тобшохоноор хэлэжэ шадаха; 

- уншаһан текстын удхые харуулһан зурагуудаар хөөрэжэ шадаха; 



- үйлэдэгшэ нюурнуудые, байгаали, үйлэ харуулһан үгэнүүдые, мэдүүлэлнүүдые текст 

сооһоо өөрөө оложо шадаха; 

- ɵөрынгөө хараһан, дуулаһан юумэн тухайгаа хөөрэжэ шадаха; 

- уран зохёолнуудай жанрнуудай зарим онсо илгаануудтай практическа таниха: онтохон 

соохи жэгтэй гайхамшагтай юумэнууд тухай, шулэгүүдэй онсо илгаа тухай. 

 

ПРОГРАММЫН БYРИДЭЛ БА УДХА: 

Жэлэй сагууд, буряад арадай ёhо заншалнууд, сэсэ мэргэн hургаалнууд, hүбэлгэн ухаатай 

үхибүүд, табан хушуун мал, шубууд, сэсэгүүд, байгаали хамгаалга, гамналга тухай, 

үхибүүдые hайн hайхан абари зантайгаар хүмүүжүүлгэдэ зорюулhан шүлэүүд, оньhон 

үгэнүүд, рассказууд, онтохонууд. 

1. «Мэндэ амар, hургуули!» ( 1 час): 

Б.Гармаев «Мэндэ амар, hургуули!» 

2. «Түрэлхи хэлэн – түрэhэн дайда» ( 2 час): 

Ц.-Д. Хамаев «Сентябриин 1» «Түрэлхи хэлэн» Буряад хэлэн тухай шүлэгүүдэй баглаа. С. 

Бабуев «Түрэл нютагай татаса» Х. Намсараев «Манай нютаг» В. Намсараев «Нютагай 

соло». 

3. «Хэшэгээр баян намар» ( 5 час): 

Ц. Цыдыпова «Намар» Ч. Цыдендамбаев «Намарай ой соо», Б-Б. Намсарайн «Бургааһан 

түүдэг», 

В.Галсанов «Буугаа гээһэн ангуушан», Ц.-Д.Хамаев «Галуудай бусалган», А.Жамбалон 

«Намар». 

4. «Хүн – байгаалиин үри» (4 час): 

Д.Шангаева «Арсалдаан», И. Калашников «Хуһан ба хасуури», Б.-Б. Намсарайн «Булаг», 

Ц. Номтоев «Зугын бүлэ», Нютагаймнай сэсэгүүд. Нютагаймнай шубууд Б. Жанчипов 

«Шубуухай». 

5. «Хүн болохо багаhаа» (7 час): 

Ц.Цыдыпова «Хүбүүхэйн хүсэл», Д.Жалсараев «Хоер нүхэдэй хүсэл», Ц.-Д.Дондокова 

«Хэн һайн? Хэн мууб?», А. Мангатханов «Мартамхай Мархай», Г. Чимитов «Һалан 

Һамажаб, hамбааша ямаан» Ж. Балданжабон «Та», Ж. Зимин «Эрхэлхэдэнь – эдеэн 

гашуун, уурлахадань – уһан гашуун» , Д. Ошоров «Дохолон хүн», Д.Ошоров «Хурдан 

Зээрдэ». 

6. «Аман үгын абдарhаа» (10 час): 

Буряад арадай онтохонууд: «Мэхэтэй петух», «Хулгана тэмээн хоёр», «Угытэй үншэн 

басаган», «Һарада гараhан hайхан басаган», «Хитааhан хүбүүн», «Гурбан таабари», 

«Аргатай түлеэшэн». Таабаринууд. Оньhон үгэнүд. Жороо үгэнүүд. 



Хэшээлэй 

№ 

Yнгэргэгдэ 

хэ саг 

Сэдэб hуралсалай ажаябуулга 

1 1 Оролто хэшээл. Мэндэ 

амар һургуули! Б. 

Гармаев «Мэндэ амар 

һургуули!» 

Шүлэг уран гоеор уншаха. Түргэн ба удаан 

аялгануудые дабтаха. Оньhон үгэнүүдэй 

удха дээрэ хүдэлхэ 

Түрэлхи хэлэн – түрэhэн дайда (2 час) 

2 1 Ц.-Д. Хамаев 

«Сентябриин 1» «Түрэлхи 

хэлэн» Буряад хэлэн 

тухай шүлэгүүдэй баглаа 

Текст зүбɵɵр, ойлгон уншаха, асуудалда 

харюусаха, ойлгоhоноо хɵɵрэхэ. 

3 1 С. Бабуев «Түрэл нютагай 

татаса» Х. Намсараев 

«Манай нютаг» В. 

Намсараев «Нютагай 

соло» . Уншалга 

шалгалта. 

Текст зүбɵɵр, ойлгон уншаха, асуудалда 

харюусаха, ойлгоhоноо хɵɵрэхэ. 

 

Уншалга шалгалта 

Хэшэгээр баян намар ( 5 час) 

4 1 Ц. Цыдыпова «Намар» 

Ч. Цыдендамбаев 

«Намарай ой соо» 

Намарай саг тухай мэдэсэ хамтадхажа, энэ 

үедэ байгаалида ямар хубилалтануудай 

болодогые хараха; уран гоёор зураглан 

харуулhан намарай үзэгдэлнүүд тухай 

ойлгохо, уран үгөөр хэлэгдэhэн 

тодорхойлолго, зэргэсэлгэнүүдтэй 

танилсаха, уншаhан, хараhан, ажаглаhанаа 

сасуулха; шүлэгүүдые уранаар уншаха. 

5 1 Б-Б. Намсарайн «Бургаа-

һан түүдэг». В.Галсанов 

«Буугаа гээһэн ангуушан» 

Уран гоёор зураглан харуулhан алтан 

намарай үзэгдэлнүүд тухай ойлгохо; уран 

үгөөр хэлэгдэhэн зэргэсүүлгэнүүдтэй 

танилсаха 

6 1 Ц.-Д.Хамаев «Галуудай 

бусалган» 

Энэ зохёолдо үндэhэлэн, хүнэй уншаhан 

зүйл шагнаха; зохёол соохи геройнуудай 

абари зан юрэнхыгөөр элирүүлхэ 

7 1 А.Жамбалон «Намар» Уран гоёор зураглан харуулhан алтан 

намарай үзэгдэлнүүд тухай ойлгохо, уран 

гоёор хэлэгдэһэн зүйлнүүдтэй танилсаха, 

шүлэг уранаар уншаха; шүлэгэй 

эмоциональна тональность элирүүлхэ 

8 1 Онсодхолой хэшээл. hалбари дабтаха, мэдэсэ, шадабари, дадал 

элирүүлхэ 

Хүн – байгаалиин үри (4 час) 

9 1 Д.Шангаева «Арсалдаан» Тус зохёолой удха дээрэ хүдэлхэ, 

ажабайдалай үйлэ ябаса тухай хөөрэлдэхэ; 



уншалгын шанар нарижуулха. 

10 1 И. Калашников «Хуһан ба 

хасуури» Б.-Б. Намсарайн 

«Булаг» 

Познавательна зохёолнуудай гол 

зорилгонуудтай танилсаха; эвристическэ 

хөөрэлдөө үнгэргэжэ, текст сооhоо тон 

шухала познавательна зүйлыень илгаха. 

11 1 Ц. Номтоев «Зугын бүлэ» Текст зүбɵɵр, ойлгон уншаха, асуудалда 

харюусаха, ойлгоhоноо хɵɵрэхэ. 

12 1 Нютагаймнай сэсэгүүд. 

Нютагаймнай шубууд Б. 

Жанчипов «Шубуухай» 

Шүлэгүүдые уранаар уншаха, сээжэлдэхэ. 

Сэсэгүүдэц болон шубуудай буряад – ород 

нэрэнүүдые 

Хүн болохо багаhаа (7 час) 

13 1 Ц.Цыдыпова «Хүбүүхэйн 

хүсэл» Д.Жалсараев 

«Хоер нүхэдэй хүсэл» 

Эдир наhанай хүүгэдэй хүсэл эрмэлзэл тухай 

хөөрэлдэхэ, hурагшадай оролдосотой, 

шударгуу ажалшан болохоо оролдохо; 

«автор-герой», «герой» гэhэн 

ойлгосонуудтай эмпирическэ хэмжээн дээрэ 

танилсаха. 

14 1 Ц.-Д.Дондокова «Хэн 

һайн? Хэн мууб?» А. 

Мангатханов «Мартам-

хай Мархай». Г. Чимитов 

«Һалан Һамажаб, 

hамбааша ямаан» Ж. 

Балданжабон «Та» 

Зохёолнуудай гол удха - аха хуниие 

хүндэлхэ ёhо ойлгохо; геройнуудай 

хоорэлдоо нюур нюураар уншаха, «диалог» 

гэһэн ойлгосотой танилсаха. 

15 1 Ж. Зимин «Эрхэлхэдэнь – 

эдеэн гашуун, уурла-

хадань – уһан гашуун» Д. 

Ошоров «Дохолон хүн» 

Д.Ошоров «Хурдан 

Зээрдэ» 

Зохёолой удхаар хөөрэлдɵɵ эмхидхэхэ, шэнэ 

үгэнүүдэй удха тайлбарилан, үгын нөөсэ 

элбэгжүүлхэ. Абари зангай талаар ямар 

ойлгосотой танилсаһыень, зохёолой 

үйлэдэгшэ нюурнуудай аяг аашын ямар 

байhые тодорхойлхо, сэгнэхэ шададаг 

болоhые шалгаха. 

16 1 Онсодхолой хэшээл. hалбари дабтаха, шадабари, дадал элирүүлхэ 

Аман үгын абдарhаа (10 час) 

17-18 2 Буряад арадай 

онтохонууд «Мэхэтэй 

петух» «Хулгана тэмээн 

хоёр» 

Арадай аман зохёол жанрнууд тухай юрэнхы 

мэдэсэ абаха; буряад арадай онтохонуудай 

гурбан янза боложо хубаардаг тухай 

ойлгохо. Амитад тухай онтохонуудтай 

танилсаха. «Диалог» гэhэн ойлгосо 

бүридүүлгэ үргэлжэлүүлхын тула нюур 

нюураар уншаха; зохёолой удха хɵɵрэхэ; 



текстын удхаар асуудалнуудта харюу үгэхэ. 

19-20 2 «Yгытэй үншэн басаган» 

«Һарада гараhан hайхан 

басаган» 

Шэнэ янзын онтохонтой танилсаха; текст 

удхаараа таараhан хубинуудта хубааха; 

онтохоной байгуулга дабтаха, текст сооhоо 

онтохоной үгэнүүдые оложо hураха. 

21 1 «Хитааhан хүбүүн» Хүүгэдэй зохёохы арга боломжо, уран 

уншалга хугжөөхэ; онтохо шүүлбэрилхэ, 

асуудалнуудта харюу хэлэхэ 

22-23 2 «Гурбан таабари» 

«Аргатай түлеэшэн» 

Буряад арадай таабаринуудтай танилсaха; 

уран арганууд тухай түрүүшын дэбжүүлгэ 

бүридхэхэ. 

24 1 Таабаринууд Буряад арадай таабаринуудтай танилсаха, 

сээжэлдэхэ 

25 1 Оньhон үгэнүд Оньhон үгэнүүдтэй танилсаха; уран арганууд 

тухай түрүүшын дэбжүүлгэ буридхэхэ. 

26 1 Жороо үгэнүүд Зохёохы арга шадал хүгжөөхэ, hалбаряар 

мэдэсэ, шадабари, дадал элирүүлхэ. 

Yбгэн буурал үбэлнай (6 час) 

27 1 «Yбэл» Ц.-Б. Бадмаев 

«Саhан» 

Yбэлэй байгаали тухай шүлэгүүдтэй 

танилсаха; буряад үгын аянга болон 

байгаалида дуратайгаа харуулха. 

28 1 Ц.- Д. Дондогой 

«Түрүүшын саһан» Ч.-

Р.Намжилов «Далитай 

үхибүүд» 

Yбэлэй байгаали тухай произведенинуудтай 

танилсаха; буряад үгын аянга болон 

байгаалида дуратайгаа харуулха. 

29 1 Г. Бадмаева 

«Һонирхолтой асуудал» 

Нюур нюураар уншалха; зохёолой удха 

хөөрэхэ шадабари болохо; текстын удхаар 

асуудалнуудта харюусаха. 

30 1 К.Ушинский «Yбэлэй 

ааша» Д. Ошоров 

«Боосоогоо алдаһан 

Булад» Г. Чимитов 

«Хасуури» 

Уншаха; зохёолой удхаар хɵɵрэлдɵɵ 

эмхидхэхэ; шэнэ үгэнүүдэй удха 

тайлбарилха, үгын нөөсэ элбэгжүүлхэ 

31 1 Ш. Нимбуев «Ёлкын 

дэргэдэ» Б. Бальжинимаев 

«Ёлкын дуун» 

Уншалга шалгаха; эдэ хоёр шүлэгэй удха 

дээрэ хүдэлхэ, «автор-герой», «герой» гэhэн 

ойлгосонуудтай эмпирическэ хэмжээтэй 

танилсаха; уран гоеор уншаха. 

32 1 Онсодхолой хэшээл. hалбари дабтаха, мэдэсэ, шадабари, дадал 



элирүүлхэ 

Yхибүүдэй дуратай уран зохёолшод (6 час) 

33-34-35 3 Х. Намсараев «Уран 

хүүгэд» «Манай хүүгэд» 

Б. Абидуев «Эхин 

тэмдэг» «Муура багша» 

Ц.-Б.Бадмаев «Yбэл 

ерэбэ» «Харыт энээхэн 

хүбүүе» 

Уран гоёор хэлэгдэһэн зүйлнүүдтэй 

танилсалха, шүлэг уранаар уншаха; шүлэгэй 

эмоциональна тональность элирүүлхэ. 

36-37 2 Ц.-Д. Дондокова «Саһан 

баабхайн гомдол» 

Хүүгэдэй дүрсэлэн бодолгодо, үгэдэ анхарал 

хүгжөөхэ; буряад угын аянга болон 

байгаалида дурлал хүмүүжүүлхэ 

38 1 Г. Чимитов «Нютаг» 

Э.Дугаров «Yреэнэл» 

Тус зохёолой удха дээрэ хүдэлхэ, 

ажабайдалай үйлэ ябаса тухай хөөрэлдэхэ 

Сагаалган – манай hайндэр ( 3час) 

39 1 «Сагаан hараар, Сагаалга-

наар!».Г.Бадмаева 

«Сагаал-ганай бэлэг» 

Сагаалган тухай. Хадагууд тухай. Сагаалган. 

Уран гоёор хэлэгдэһэн зүйлнүүдтэй 

танилсаха, шүлэг уранаар уншаха. 

40 1 Г.Дашабылов «Арбан 

хоер жэл» 

Сюжет тухай тон юрэ хирын дэбжүүлгэ 

үгэхэ; диалог гэһэн ойлгосо дабтаха; 

зохёолой гүйсэдхэхэ зорилго бэелүүлхэ 

41 1 Уншалга шалгалта. hалбари дабтаха, мэдэсэ, шадабари, дадал 

элирүүлхэ 

Арадай баялиг – табан эрдэни ( 6 час) 

42-43 2 Табан хушуу мал: адуун- 

унаган, хонин – хурьган, 

ямаан-эшэгэн, тэмээн- 

ботогон, үхэр- тугал 

Хүүгэдэй дүрсэлэн бодолгодо, үгэдэ анхарал 

хүгжөөхэ; буряад угын аянга болон 

байгаалида дурлал хүмүүжүүлхэ 

44 1 Хонин мөөрэдэг гу, али 

маарадаг гу? 

һурагшадай зохёохы арга шадал хугжɵɵхэ, 

45-46 2 Г. Чимитов. Табан нүхэд Намтар, зохёохы зам тухай хɵɵрэлдэхэ; 

драматическэ зохёол тухай эхин юрэнхы 

ойлгохо; эжэл хани нүхэдэй эбтэй наадаха 

тухай ойлгосо абаха. 

47 1 Онсодхолой хэшээл. hалбари дабтаха, мэдэсэ, шадабари, дадал 

элирүүлхэ 

Буряад наадаанууд (5 час) 



48-49 2 Хатар наадан. Бүхэ 

барилдаан. Һур харбаан. 

Мори урилдаан 

Эрын гурбан наадантай танилсаха; 

ажабайдалай үйлэ ябаса болон тэрэниие уран 

зохёол соо зураглан харуулха; хүүгэдэй 

хэлэлгэ хүгжөөхэ; һанамжа ябалга, 

познавательна мэдэсэ үргэдхэхэ. 

50 1 Шагай наадан. Шатар. 

Минии нааданхайнууд. 

Велосипед 

Сюжет тухай тон юрэ хирын дэбжүүлгэ 

үгэхэ; диалог гэһэн ойлгосо дабтан һануулха; 

зохёолой гүйсэдхэхэ зорилго бэелүүлжэ 

һургаха. 

51 1 Бүмбэгэ. Каток Текст удхаараа таараһан хубинуудта хубаажа 

һураха; онтохоной байгуулга дабтаха, текст 

сооһоо онтохоной үгэнүүдые оложо һураха. 

52 1 Онсодхолой хэшээл. hалбари дабтаха, мэдэсэ, шадабари, дадал 

элирүүлхэ 

Айлшан хабар ( 9 час) 

53 1 Хабар ерэбэ. Хабар. 

Эжын һайндэр 

Хүүгэдэй хэлэлгэ хүгжөөхэ; һанамжа ябалга, 

познавательна мэдэсэ үргэдхэхэ 

54 1 Бэлэг. Эмшэн эжы Эжымни гамтай, тус зохёолой удха дээрэ 

хүдэлхэ, ажабайдалай үйлэ ябаса тухай 

хөөрэлдэхэ; уншаха. 

55 1 Шубуудай бусалгын 

болзор 

Байгаалиин хубилалтанууд болодогые 

хараха; уран гоёор зураглан харуулһан 

намарай үзэгдэлнүүд тухай ойлгохо, уран 

үгөөр хэлэгдэһэн тодорхойлолго, 

зэргэсэлгэнүүдтэй танилсаха, уншаһан, 

хараһан, ажаглаһанаа сасуулха. 

56 1 Юрий Гагарин – түрүү-

шын космонавт. Алдар 

соло 

Хэлэлгэ хүгжөөхэ; һанамжа ябалга, 

познавательна мэдэсэ үргэдхэхэ 

57 1 Аша хүбүүн Зохёолнуудай гол удха - аха хүниие 

хүндэлхэ ёhо ойлгохо; геройнуудай х

рэлдɵɵ нюур нюураар уншаха, «диалог» 

гэһэн ойлгосотой танилсаха 

58-59 2 Гал могой жэл Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн 

тухай туруушын дэбжуулгэ ойлгохо; шэнэ 

мэдээсэл шагнажа һургаха; уран зохёолдо 

дурлал хумуужуулхэ. 

60 1 Батын үбгэн баабай. 

Хүшөө 

Геройнуудай хɵɵрэлдɵɵ нюур нюураар 

уншаха, «диалогоор» уншаха. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 1 Онсодхолой хэшээл. hалбари дабтаха, мэдэсэ, шадабари, дадал 

элирүүлхэ 

Литературна онтохонууд (3 час) 

62 1 Б.Абидуев «Тэхэ Бабанын 

түүхэ» 

Литаратурна онтохонууд тухай юрэнхы 

ойлгохо. 

63 1 Уран дархан Хүүгэдэй хэлэлгэ хүгжөөхэ; һанамжа ябалга, 

познавательна мэдэсэ үргэдхэхэ 

64 1 Хүнэй нүхэр Эдир наһанай хүүгэдэй хүсэл эрмэлзэл тухай 

хөөрэлдэхэ, оролдосотой, шударгуу ажалшан 

болгон хүмүүжүүлхэ; эдэ хоёр шүлэгэй удха 

дээрэ хүдэлхэ 

Бууралхан Буряад оромнай ( 4 час) 

65 1 Буряадни. Агамни Тоонто нютагааа мэдэхэ, тэрээгээрээ 

омгорхожо ябаха хүнүүдые мэдэхэ. 

Нютагаараа омгорхохо мэдэрэл түрүүлхэ 

үгэнүүдые илгажа шадаха болохо. 

66 1 Жэлэй шалгалтын 

хүдэлмэри 

Жэл соо үзэhэнөө дабтаха 

67-68 2 Алдуу дээрэ хүдэлмэри. 

Улаан-Yдэ. Шамда, 

Байгал! 

Шэнэ мэдээсэл шагнажа һураха; уншалгын 

шанар нарижуулха; уран зохёолдо дурлал 

хумуужуулхэ 



7. «Yбгэн буурал үбэлнай» (6 час): 

«Yбэл» Ц.-Б. Бадмаев «Саhан», Ц.- Д. Дондогой «Түрүүшын саһан», Ч.-Р.Намжилов 

«Далитай үхибүүд», Г. Бадмаева «Һонирхолтой асуудал», К.Ушинский «Yбэлэй ааша», Д. 

Ошоров «Боосоогоо алдаһан Булад», Г. Чимитов «Хасуури», Ш. Нимбуев «Ёлкын 

дэргэдэ», Б. Бальжинимаев «Ёлкын дуун». 

8. Yхибүүдэй дуратай уран зохёолшод (6 час): 

Х. Намсараев «Уран хүүгэд», «Манай хүүгэд», Б. Абидуев «Эхин тэмдэг», «Муура багша» 

Ц.-Б.Бадмаев «Yбэл ерэбэ», «Харыт энээхэн хүбүүе», Ц.-Д. Дондокова «Саһан баабхайн 

гомдол», Г. Чимитов «Нютаг», Э.Дугаров «Yреэнэл». 

9. «Сагаалган – манай hайндэр» ( 3час): 

«Сагаан hараар, Сагаалга-наар!», Г.Бадмаева «Сагаалганай бэлэг», Г.Дашабылов «Арбан 

хоер жэл». 

10. «Арадай баялиг – табан эрдэни» ( 6 час): 

Табан хушуу мал: адуун- унаган, хонин – хурьган, ямаан-эшэгэн, тэмээн- ботогон, үхэр- 

тугал, Хонин мөөрэдэг гу, али маарадаг гу? , Г. Чимитов «Табан нүхэд». 

11. «Буряад наадаанууд» (5 час): 

Хатар наадан. Бүхэ барилдаан. Һур харбаан. Мори урилдаан. Шагай наадан. Шатар. 

Минии нааданхайнууд. Велосипед. Бүмбэгэ. Каток. 

12. «Айлшан хабар» ( 9 час): 

Хабар ерэбэ. Хабар. Эжын һайндэр. Бэлэг. Эмшэн эжы. Шубуудай бусалгын болзор. 

Юрий Гагарин – түрүүшын космонавт. Алдар соло. Аша хүбүүн. Ц-Ж.Жимбиев «Гал 

могой жэл». Батын үбгэн баабай. Хүшөө. 

13. «Литературна онтохонууд» (3 час): 

Б.Абидуев «Тэхэ Бабанын түүхэ», Уран дархан, Хүнэй нүхэр. 

14. «Бууралхан Буряад оромнай» ( 4 час): 

Буряадни. Агамни. Улаан-Yдэ. Шамда, Байгал! 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная литература: 

- Түрэлхи хэлэн, 2-дохи классай hуралсала й ном. Улаан – Үдэ: ГБУ РЦ «Бэлиг», 2006. 

Методическая литература. 

- С.М. Бабушкин «Буряад – ород словарь». Улаан – Үдэ,1992. 

- Борсоев М.Н., Будаев Ц.Б., Ускеева В.Ш. «Байгаалиин шэнжэлэлэй тайлбарита ород-

буряад словарь», Улаан – Үдэ 

- Будаев Ц.Б. «Оньhон үгэ оншотой», Улаан – Үдэ, 

- Д.С. Базарсадаева «Булагай эхин». Агын хэблэлэй байшан, 2003 

- Гомбоев В.Б. «Һонирхолтой нааданууд». Улаан – Үдэ: «Бэлиг», 2009. 

- Дарижапова Д.Д. «Диктантнуудай ба изложенинүүдэй суглуулбари». 

- Дугаржапова Г.С., Загдаева Л.Б. «Мүнхын дуhал», Агинское , 2001. 

- Содномов С.Ц., «Түрэлхи хэлэн. Методическа дурадхалнууд», Улаан – Үдэ: «Бэлиг», 

2008. 

- «Толоной абдарhаа», Агинское, 2015. 

- Черемисов К.М «Ород - буряад словарь». Улаан – Үдэ. 

 

Технические средства обучения. 

Ноутбук, ЖК - телевизор 

Интернет – ресурсы. 

1 http://vseskazki.su/narodnie/buryatskie-skazki.html 

2. http://naidal.ucoz.ru/ - сайт творческих учителей бурятского языка «Найдал» 

3. https://buryadxelen.com/ - Буряад хэлэнэй сайт 

 

 

Оборудование: 

 Учебнэ стол. 

 Доска маркерна 

 Проектор. 

 Самбар. 
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3 классай буряад хэлэнэй программа 

 Тайлбари бэшэг. 

     Һургуулиин шухала зорилго хадаа ургажа ябаа үетэндэ эрдэм болбосоролой үндэһэ һууриие 

гүнзэгыгѳѳр ба бата бэхеэр олгуулха, тэдэниие практика дээрэ хэрэглэхэ дадалтай  ба шадабаритай 

болгохо, ажабайдал соо бэеэ олохо хүниие һурган гаргахаар хараалагдана.Һурагшадай буряад хэлэ 

үзэлгэ хадаа оршон тойронхи ажабайдалые ойлгоходонь, мүн бэшэшье предмедүүдые үзэхэдэнь 

ехэ туһа хүргэдэг. Гадна һурагшадые болбосоруулха, хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ туһалха арга 

боломжотой. 

             Буряад хэлээр программа үндэһэлэн зохеогдоһон:  

1. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Кункурская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Пурбуева 

Д.Ц.»» 

2. Буряад Республикын эрдэм һуралсалай программа, гол авторынь Д.Д.Ошоров («Буряад 

хэлэн болон литературна уншалгаар эхин һургуулиин программа.  2004 он»). 

3. һуралсалай ном «Буряад хэлэн»,  Улаан – Yдэ, «Бэлиг», 2010 он.  

4. «Ажалай дэбтэр» 2010 он.  

5. «Буряад хэлэн. Методическа заабаринууд. 2016». Авторнуудынь: Р.С. Дылыкова, Т.Б. 

Базаргуруева, Д.Б. Дугарова. 

 

     Буряад хэлэнэй грамматика ба бэшэгэй дүрим үзэлгэдэ БУП ёhoop 4 ч байхаар хараалагдана, 

ШУП ёһоор 2 ч. Удхын талаар хубилалта хэгдэбэгүй. Булта программа 35 неделя соо үзэгдэхэ (70 

час). 

Шэнэ шатын стандартын ёһоор, буряад хэлэнэй аша туһаар, үхибүүд элдэб предмедүүдэй 

дунда харилсаа, холбоо хоорондоо байгуулдаг: нэгэ ушарта түрэлхи болон хариин хэлэнүүдтэй, 

нүгөө ушарта, тоо бодолго, байгаалиин шэнжэлэл гэхэ мэтэ. Стандартын еһоор эхин шатын 

һурагша предмет бүхэниие дэлгэрэнгыгээр шудалжа, бага наһанһаа шадабаритай, түбһэндэ али 

тэгшэ хүмүүжэлтэй болохонь лабтай. 

Эхин һургуулиин шухалын шухала зорилго хадаа, үхибуудые һайнаар уншуулжа, зүбөөр 

хэлүүлжэ ба бэшүүлжэ hypraxa; арадайнгаа аман уран зохёолдо, Эхэ орондоо, түрэһэн тоонто 

нютагтаа, турэлхи хэлэндээ, түрэл арадтаа, бэшэшье яһатанда дуратайгаар хүмүүжүүлхэ; арад 

зонойнгоо һайн һайхан ёho заншалнуудые ба сэсэн мэргэн һургаалнуудые ойлгуулха. 

Эхин классуудта буряад хэлэ зааха гол зорилгонууд: 

- hypaгшa бүхэниие зубөөр, һайнаар, уран гоёор, удхыень ойлгуулан уншуулжа hypraxa; 

- эли тодоор, ойлгосотойгоор хэлүүлжэ, алдуугүйгөөр бэшүүлжэ hypraxa; 

- үхибүүн бухэниие ном уншаха дуратайгаар хүмүүжүүлхэ; 

I. үхибүүдэй аман хэлэлгые баяжуулха, ухаан бодолыень хугжөөхэ  

методическа аргануудые хэрэглэхэ; 

II. оршон тойронхи юумэнууд тухай һурагшадай мэдэсые улам саашань  

үргэдхэхэ г.м. 

 

Эхин классуудта үзэхэ программа гурбан бүлэгтэ хубаагдана: «Абяан ба үзэгүүд», «Yгэ», 

«Мэдүүлэл». 

 

Абяанууд ба үзэгүүд. Энэ бүлэгэй гол шухала ойлгосонуудые һурагшад нэгэдэхи класста 

ойлгожо абана. Хоёрдохи класста бэшэгэй дүримүүд сооhоо гол шухалань түргэн ба удаан 

аялгануудые, дифтонгнууд, йотированна аялгануудые үгэ соо зүб хэрэглэжэ, бэшэжэ hуралга болоно. 

Эдэниие хоёрдохи класста ойлгуулбашье, гурбадахи класста бүри орёо шэнэ дүримүүдые хэрэглэжэ 

дабтаха, бэхижүүлхэ хэрэгтэй. 

Энэ «Абяан ба үзэгүүд» гэhэн бүлэг соо хэлэгдэhэн арга хэрэгсэл ойлгуулхадаа, нютаг нютагай 

хэлэнэй диалектын илгаануудта тусгаар анхарал табигдажа, багша нютагай хэлэнэй онсо шэнжэнүүдые 

хараадаа абажа, абяан ба үзэгүүдые үгэ соо зүбөөр үгүүлжэ, бэшэжэ, hуралгада тусгаар упражнени саг 

үргэлжэ дүүргүүлхэ болоно. Олонхи үгэнүүд хэлэгдэhэндээ адляар бэшэгдэдэг ха юм. Гэбэшье зарим 

абяанууд үгүүлэгдээшэhээ ондоо үзэгөөр тэмдэглэгдэдэг бшуу. Жэшээнь,  адхана, худхана, набша, 



тобшо, нягта, Цогто г.м. үгэнүүдтэ т, п, к абяан дуулдаашье һаань, тэдэнэй орондо д.б, г  

үзэгүүдые бэшэнэбди. Үшөө тиихэдэ тамга, эмгэн, арһан, нарһан,  һалгай, тулга г.м. үгэнүүдтэ м, 

р,л хашалгануудай хойно тодо бэшэ а,о,э аялгануудые бэшэнэгүйбди.  Энэ дүрим 3-дахи класста 

үгын анхан hуурида тодо бэшэ түргэн аялгануудые бэшэхэ дүрим гарахадаа ойлгуулха болоно. 

 

Yгэ. Программа соо үгые лексическэ ба грамматическэ талаhаань хаража үзэхэ гэhэн эрилтэ 

табигдана. Лексикээр теоретическэ мэдээнүүдые ойлгуулха гэhэн асуудал табигданагүй, харин 

грамматикын ба орфографиин дүримүүдые үзэхэ зуураа гансал практическа упражненинүүдые 

дүүргэхэ болоно. 

Һурагшад үгэ гээшэ бодото байдалай элдэб юумэнүүдые харуулhан элдэб удхатай байдаг, 

мэдүүлэл соо, илангаяа холбоотой хэлэлгэ соо ороходоо, бүри шэнэ удхатай болодог, ондо ондоогоор 

үгүүлэгдэдэг, үгэнүүд дүтэрхы гү, али тад ондоо удхатай байжа болодог гэhэн ойлгосо абаха болоно. 

Yгын бүридэл 3-дахи класста үзэгдэхэ. Тиихэдэ hуури ба залгалта тухай ойлгуулаад, тэдэниие 

бэшэхэ дүримүүдтэйнь танилсуулха. Yгын hуури соо тодо бэшэ түргэн аялгануудые, үгын hүүлдэ тодо 

бэшэ ЭЭ, ЭЙ аялгануудые бэшэхэ дүримдэ анхарал табигдаха. Yгын үндэhэн ба суффикс тухай 

түрүүшын ойлгосо абаха болоно. 

Гурбадахи класста «Юумэнэй нэрэ», «Тэмдэгэй нэрэ», «Глагол» гэhэн ойлгосонууд ба 

терминүүдые ойлгожо абаха. 

Тус класста хэлэлгын хубинуудай удхые хүсэд hайнаар ойлгоод, саашань тэдэнэйнгээ зарим 

шэнжэнүүдтэй танилсаха. Жэшээнь, юумэнэй нэрэнүүд хэлэлгэ соо ороходоо, бусад үгэнүүдтэй 

холболдохын тула элдэб залагалтануудые абадаг (зохилдол, падеж тухай дурдангүй) гэжэ практическа 

ойлгохо, нэгэнэй ба олоной тоодо байhан юумэнэй нэрэнүүдтэй танилсаха. Глаголой hуури ба 

залгалтануудтай танилсаха. 

         Тус классай һурагшад глагол тухай 3- дахи класста ойлгоһоноо үргэдхэхэ болоно. Глаголой 

һуури ба залгалтын аялгануудые бэшэхэ дүрим дабтажа, саашань глаголой гурбан сагууд тухай 

ойлгуулха. 

         Дахуул үгэнүүд, частицанууд, союзуудые эхин классуудта тусгаар үзэхэгүй. 

 

Мэдүүлэл. Эхин классуудай hурагшад иимэ гурбан янзын мэдүүлэлнүүдые ойлгожо 

абаха: 1) мэдүүлэлэй янзанууд: юрэ хөөрэhэн, асууhан, шангадхаhан мэдүүлэлнүүд тухай; 2) 

мэдүүлэлэй гэшүүд тухай; 3) мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй удхын холбоо тухай. Эдэ мэдээнүүдтэй 

hурагшад дүрбэн жэлэй туршада танилсаха болоно.  

Гурбадахи классай hурагшад нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ гэhэн терминүүдтэй, мэдүүлэлэй 

юрын гэшүүдтэй (тэдэниие илгангүй) танилсажа, тэдэниие мэдүүлэл сооhоо илгаха дадалтай 

болохо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буряад хэлэн (34недели,  2ч= 68ч) 

  



  Абяан ба үзэгүүд (10ч) 

Аялганай тааралдал ба һубарил. Түргэн ба удаан аялганууд. Аялгануудай нугарал: ЭЭ - ЭЙ,  

ӨӨ - ЭЭ зүб бэшэлгэ. Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэй аялгануудые ( а, о, э ) зүб бэшэлгэ. Хонгёо ба 

бүдэхи хашалганууд, тэдэнэй илгаань. 

                      Үгын бүридэл (9ч) 

Үгын һуури ба залгалта. Үгын анхан һуурида бэшэгдэдэггүй тодо бэшэ түргэн аялганууд ( р, 

л, м, б хашалгануудай хойно). 

 Үгын үндэһэн ба суффикс. Нэгэ үндэһэтэ үгэнүүд. Суффикснуудые зүбөөр хэрэглэжэ, 

бэшэжэ шадаха. 

Үгын бүридэлөөр шүүлбэри хэхэ дадалтай болохо. 

                     Абтаhан үгэнүүд (3ч) 

Абтаhан үгэнүүдые зүб бэшэлгэ. Абтаhан үгэнүүдэй hүүлэй аялгануудые зүб бэшэлгэ. 

                     Хэлэлгын хубинууд (25ч) 

Хэлэлгын хубинууд: юумэнэй нэрэ, тэмдэгэй нэрэ, глагол, дахуул үгэнүүд. 

ЮУМЭНЭЙ НЭРЭ (11ч).  Юумэнэй нэрын удха шанар ба асуудалнууд.  Юумэнэй нэрын 

нэгэнэй ба олоной тоо. Мэдүүлэл соо ондоо үгэнүүдтэй холболдожо, юумэнэй нэрын һүүл 

залгалтануудые абадаг тухай ойлгосо (асуудануудаар). Дахуул үгэнүүдые зүбөөр хэрэглэхэ 

дадалтай болохо. 

ТЭМДЭГЭЙ НЭРЭ (5ч).  Тэмдэгэй нэрын удха шанар ба асуудал. Тэмдэгэй нэрэнүүдые 

хэлэлгэ соо, бэшэгтэ хэрэглэжэ һураха. Текст, шүлэг сооһоо тэмдэгэй нэрэнүүдые оложо шадаха. 

ГЛАГОЛ (9ч). Глаголой удха шанар ба асуудалнууд. Глаголой һуури ба залгалта тухай 

юрэнхы ойлгосо үгэхэ.  

Мэдүүлэл соо глаголнуудые  зүбөөр хэрэглэжэ һураха. Адлирхуу ба харша удхатай үгэнүүд. 

Глаголнуудые хэлэлгэ соо, бэшэлгэдэ хэрэглэжэ һураха.  

Морфологическа шүүлбэри хэхэ дадалтай болохо. 

                         Мэдүүлэл (11ч). 

Хоёрдохи класста  үзэһэнөө дабталга. Юрэ хөөрэһэн, асууһан, шангадхаһан мэдүүлэлнүүд. 

Мэдүүлэлэй шухала гэшүүд: нэрлүүлэгшэ ба хэлэгшэ гэһэн терминтэй танилсалга, мэдүүлэл 

сооһоо илгажа һураха. 

. Мэдүүлэлэй юрын гэшүүд тухай юрэнхы ойлгосотой болохо. Удхаараа холбоотой паар 

үгэнүүдые илгажа, үзэһэн грамматическа формонуудые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёожо, тэрэнээ 

дэлгэрэнгы болгохо шадабаритай болохо.  

Синтаксическа шүүлбэри хэхэ дадалтай болохо. 

Текст (5ч) 

Текст, текстые хубинуудта хубаажа шадаха, фразеологизм олохо, хэлэлгэдээ хэрэглэхэ. 

Фразеологизмууд (5 ч) 

 Фразеологизмууд. Оньhон үгэнүүд. Омонимууд Бэшэг, амаршалга, урилга зүб бэшэлгэ. 

 

 

Һуралсалай жэлэй һүүлдэ 3- дахи классай һурагшад иимэ мэдэсэ ба дүршэлтэй болоһон 

байха: 

− аялганай тааралдал, һубарил ба нугаралые, үгын һуури ба залгалтые, үндэһэн ба 

суффиксые, үзэһэн хэлэлгын хубинуудые, мэдүүлэлэй шухала ба юрын гэшүүдые. 

 

Һурагшад иимэ шадабаритай болохо: 

− багшын уншажа үгэхэдэ,  40 – 45 үгэтэй текстые алдуугүйгөөр, сэбэр гоёор бэшэхэ; 

− үгын һүүлэй ээ- эй, ээ- өө аялгануудые зүбөөр хэрэглэхэ; 



− юумэнэй нэрэнүүдые олоной тоодо зүбөөр хэрэглэхэ;           

       − тэмдэгэй нэрэнүүдые хэлэлгэ соогоо зүбөөр хэрэглэхэ; 

−  мэдүүлэлнүүдэй һүүлдэ асууһан ба шангадхаһан тэмдэгүүдые зүбөөр табижа шадаха;  

− интонаци баримталан, мэдүүлэлнүүдые илгаха; 

− мэдүүлэл сооһоо шухала гэшүүдые оложо шадаха; 

− багшын уншажа үгэһэн текстдэ түсэб өөрөө табяад (50-60үгэтэй), һургалгын изложени 

бэшэхэ 

− багшын хэлэжэ үгэһэн темэдэ гү, али хараһан, дуулаһан юумэн тухайгаа богонихон 

сочинени бэшэжэ шададаг болохо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Темэ    Һара, 

үдэр 

Предметнэ результат Примечани 

Абяан ба үзэгүүд (10 ч) 

1 Абяан ба үзэгүүд   Yгэнүүдые алфавидай гуримаар 

бэшэхэ, хэды абяан болон үзэгhөө 

бүридэнэб харуулха, абяан үзэг 

хоёрой илгаа, йотированна аялганай 

«ажал» мэдэхэ болоно. 

4-7 нюур 

2 Аялганай тааралдал  Аялганай тааралдалай дүрим зүб 

хэрэглэжэ шадаха 

8-11 нюур 

3 Аялганай hубарил  Аялганай hубарилай дүрим зүб 

хэрэглэжэ шадаха 

12-13 нюур 

4 Аялганай нугарал  Аялганай нугаралай дүрим зүб 

хэрэглэжэ шадаха 

14-17 нюур 

5 У – ү, уу – үү, уй – үй 

аялганууд 

 Тус аялгануудые зүб бэшэхэ дүрим 

хэрэглэхэ шадабаритай болохо. 

18-19 нюур 

6 Удаан ии – ы 

аялганууд 

 Yгын хаана ии-ы үзэгүүд бэшэгдэхэб 

мэдэхэ 

20-21 нюур 

7  Удаан өө – ээ 

аялганууд 

 Yгын хаана өө-ээ үзэгүүд бэшэгдэхэб 

мэдэхэ 

22-23 нюур 

8  Ээ – эй аялганууд  Yгын хаана ээ-эй үзэгүүд бэшэгдэхэб 

мэдэхэ 

24-28 нюур 

9  Ээ – эй аялганууд  

10 Шалгалтын ажал   Приложени 

(1 

шалг.хүдэлмэ

ри) 

Yгын бүридэл (9 ч) 

11 Нэгэ 

үндэhэтэй(түрэл) 

үгэнүүд 

 Текст сооhоо нэгэ үндэhэтэй(түрэл) 

үгэнүүдые оложо шадаха, юунэй 

ашаар ондоо, шэнэ үгэнүүд бии 

болоноб хараха  

30 нюур 

12 Yгын үндэhэн ба 

суффикс 

 Суффикс үгын хаана залгагданаб 

гэжэ мэдэхэ  

Суффиксын хүүсөөр шэнэ үгэнүүдые 

бии болгожо шадаха 

31-34 нюур 

13 Yгын үндэhэн ба 

суффикс 

 

14 Yгын hуури ба 

залгалта 

 Мэдүүлэл соо үгэ яажа хубилнаб 

ажаглаха, залгалта юунэй түлөө 

хэрэгтэйб гэжэ ойлгожо абаха, үгын 

hуури залгалта хоёрые илгажа 

шадаха. Нэгэ түхэлтэй үгэнүүд гэжэ 

мэдэсэтэй болохо. 

35-39 нюур 

15 Yгын hуури ба 

залгалта 

 

16 Гараhан hуури  Ямар аргаар гараhан hуури бии 

болоноб ойлгохо  

40-42 нюур 

17 Yгын анхан hуурида 

бэшэгдэдэггүй тодо 

бэшэ түргэн 

аялгананууд 

 Юундэ үгэнүүдэй hуури соо тодо 

бэшэ аялган бэшэгдэнэб гэhэн 

дүримтэй танилсаха. 

43-45 нюур 



18 Yгын анхан hуурида 

бэшэгдэдэггүй тодо 

бэшэ түргэн 

аялгананууд 

 

19 Шалгалтын ажал   Приложени 

(2 

шалг.хүдэлмэ

ри) 

Абтаhан үгэнүүд (3ч) 

20 Абтаhан үгэнүүдые 

зүб бэшэлгэ 

 Мэдүүлэл соо абтаhан үгэнүүдые 

оложо шадаха, тус үгэнүүдые 

хэрэглэжэ, мэдүүлэлнүүдые зохёохо 

48-49 нюур 

21 Абтаhан үгэнүүдэй 

hүүлэй аялгануудые 

зүб бэшэлгэ 

 Абтаhан үгэнүүдэй hүүлэй 

аялгануудые бэшэхэ дүримтэй 

танилсаха. 

50-51 нюур 

22 Шалгалтын ажал    

Хэлэлгын хубинууд (25 ч) 

Юумэнэй нэрэ (11 ч) 

23 Юумэнэй нэрын удха 

шанар ба асуудалнууд 

 Мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэнүүдые 

оложо, асуудалнуудые табижа 

шадаха 

52-55 нюур 

24 Юумэнэй нэрын 

олоной тоогой 

залгалтанууд 

 Юумэнэй нэрэнүүдые олоной тоодо 

зүбөөр хэрэглэхэ. 

56-57 нюур 

25 Юумэнэй нэрын 

падежнүүд 

 Мэдүүлэл соо юумэнэй нэрын 

залгалтанууд ондоо үгэнүүдтэй 

холболдоходоо яажа хубилдагынь 

мэдэхэ, падежнүүдэй нэрэнүүд болон 

асудалнуудые хадуужа абаха. 

58-59 нюур 

26 Нэрын падеж. 

Мэдүүлэлэй шухала 

гэшүүн - нэрлүүлэгшэ 

 Нэрын падеждэ байhан үгэ 

мэдүүлэлэй шухала гэшүүн-

нэрлүүлэгшэ болодог гэжэ 

танилсаха, мэдүүлэл соо оложо 

hураха. 

60-62 нюур 

27 Хамаанай падеж  Юумэнэй нэрэ хамаанай падеждэ 

ямар асуудалнуудта харюусанаб, 

ямар залгалтануудые абанаб мэдэхэ. 

Юумэнэй нэрын үгэнүүдые хамаанай 

падежэй асуудалнуудаар 

зохилдуулжа шадаха. 

62-63 нюур 

28 Зүгэй падеж  Юумэнэй нэрэ зүгэй падеждэ ямар 

асуудалнуудта харюусанаб, ямар 

залгалтануудые абанаб мэдэхэ. 

Юумэнэй нэрын үгэнүүдые зүгэй 

падежэй асуудалнуудаар 

зохилдуулжа шадаха. 

64-66 нюур 

29 Yйлын падеж  Юумэнэй нэрэ үйлын падеждэ ямар 

асуудалнуудта харюусанаб, ямар 

залгалтануудые абанаб мэдэхэ. 

Юумэнэй нэрын үгэнүүдые үйлын 

66-67 нюур 



падежэй асуудалнуудаар 

зохилдуулжа шадаха. 

30 Зэбсэгэй падеж  Юумэнэй нэрэ зэбсэгэй падеждэ 

ямар асуудалнуудта харюусанаб, 

ямар залгалтануудые абанаб мэдэхэ. 

Юумэнэй нэрын үгэнүүдые зэбсэгэй 

падежэй асуудалнуудаар 

зохилдуулжа шадаха. 

68-69 нюур 

31 Хамтын падеж  Юумэнэй нэрэ хамтын падеждэ ямар 

асуудалнуудта харюусанаб, ямар 

залгалтануудые абанаб мэдэхэ. 

Юумэнэй нэрын үгэнүүдые хамтын 

падежэй асуудалнуудаар 

зохилдуулжа шадаха. 

69-71 нюур 

32 Гаралай падеж  Юумэнэй нэрэ гаралай падеждэ ямар 

асуудалнуудта харюусанаб, ямар 

залгалтануудые абанаб мэдэхэ. 

Юумэнэй нэрын үгэнүүдые гаралай 

падежэй асуудалнуудаар 

зохилдуулжа шадаха. 

71-72 нюур 

33 Шалгалтын ажал    

Тэмдэгэй нэрэ (5 ч) 

34 Тэмдэгэй нэрын удха 

шанар ба асуудалнууд 

 Мэдүүлэл соо тэмдэгэй нэрэнүүдые 

оложо, асуудал табижа шадаха 

76-77 нюур 

35 Тэмдэгэй нэрын 

юумэнэй нэрэтэй 

холбоо 

 Юумэнэй нэрэ ба тэмдэгэй нэрэ 

хоёрые холбожо шадаха 

77-80 нюур 

36 Мэдүүлэлэй юрын 

гэшүүн - 

элирхэйлэгшэ 

 Тэмдэгэй нэрэ юумэнэй нэрын удха 

эли болгодог гэжэ танилсаха, 

мэдүүлэлэй юрын гэшүүн-

элирхэйлэгшэ болодог гэжэ ойлгохо 

81-82 нюур 

37 Адли болон харша 

удхатай үгэнүүд 

 Тэмдэгэй нэрэнүүдтэ антонимуудые 

ба синонимуудые hанажа hураха 

82-85 нюур 

38 Шалгалтын ажал    

Yйлэ үгэ (9 ч) 

39 Yйлэ үгын удха 

шанар ба асуудалнууд 

 Мэдүүлэл соо үйлэ үгэнүүдые 

оложо, асуудалнуудые табижа 

шадаха 

86-87 нюур 

40 Мэдүүлэлэй  шухала 

гэшүүн - хэлэгшэ 

 Yйлэ үгэнүүд юумэнэй хэhэн үйлэ 

заана гэжэ танилсаха, мэдүүлэлэй 

шухала гэшүүн-хэлэгшэ болодог 

гэжэ ойлгохо 

88-89 нюур 

41 Yйлэ үгэнүүдэй 

hуурида 

бэшэгдэдэггүй түргэн 

аялганууд 

 Ямар ушарта үйлэ үгэнүүдэй 

hуурида тодо бэшэ түргэн а,о,э 

аялган бэшэгдэнэгүйб гэжэ 

танилсуулха. 

90-94 нюур 

42 Yйлэ үгын сагууд  Yйлэ үгэнүүд ямар сагуудые 

харуулдаг бэ гэжэ танилсаха. 

Yйлэ үгэнүүдтэ асуудал табижа 

95-96 нюур 



сагыень харуулжа шадаха 

43 Мyнөө сагай 

залгалтын дүрим 

 Мүнөө сагай үйлэ үгэнүүд ямар 

асуудалнуудта харюусажа, аялганай 

hубарилай ёhоор ямар залгалта 

абанаб мэдэхэ  

97-100 нюур 

44 Yнгэрhэн сагай үйлэ 

үгын залгалтын 

дүрим 

 Yнгэрhэн сагай үйлэ үгэнүүд ямар 

асуудалнуудта харюусажа, аялганай 

hубарилай ёhоор ямар залгалта 

абанаб мэдэхэ 

101-104 нюур 

45 Ерээдүй сагай үйлэ 

үгын залгалтын 

дүрим 

 Ерээдүй саг харуулhан үйлэ үгэнүүд 

ямар асуудалнуудта харюусажа, 

аялганай hубарилай ёhоор ямар 

залгалта абанаб мэдэхэ 

105-111 нюур 

46 Хэлэлгын хубинууд  Текст сооhоо хэлэлгын хубинуудые 

илгажа, тусхай зурлаануудаар 

тэмдэглэжэ шадаха 

112-113 нюур 

47 Шалгалтын ажал    

Мэдүүлэл (11 ч) 

48 Мэдүүлэл  Мэдүүлэл юу харуулдаг бэ гэжэ 

ойлгохо. Yгэнүүдые удхаарнь 

тааруулжа, мэдүүлэл болгожо 

шадаха 

114-117 нюур 

49 Юрэ хөөрэhэн, 

асууhан, шангадхаhан 

мэдүүлэлнүүд 

 Мэдүүлэлнүүд ямар илгаатайб гэжэ 

мэдэхэ. Мэдүүлэлнүүд хоолойн 

аянгаар яажа илгарнаб,  мэдүүлэлэй 

hүүлдэ ямар тэмдэг табигдахаб 

элирүүлжэ шадаха  

118-122 нюур 

50 Юрэ хөөрэhэн, 

асууhан, шангадхаhан 

мэдүүлэлнүүд 

 

51 Хуряангы ба 

дэлгэрэнгы 

мэдүүлэлнүүд 

 Хуряангы ба дэлгэрэнгы 

мэдүүлэлнүүд юугээрээ илгаатайб: 

юунhээ бүридэнэб, ямар асуудалда 

харюусанаб элирүүлжэ шадаха 

123-126 нюур 

52 Хуряангы ба 

дэлгэрэнгы 

мэдүүлэлнүүд 

 

53 Мэдүүлэлэй шухала 

гэшүүд 

 Мэдүүлэлэй гэшүүдээр шүүлбэри 

хэжэ, шухала гэшүүд ямар хэлэлгын 

хубяар гаранаб заажа шадаха 

127 нюур 

54 Мэдүүлэлэй шухала 

гэшүүд 

 

55 Мэдүүлэл соохи 

үгэнүүдэй  холбоо 

 Yгэнүүд мэдүүлэл соо яажа 

холболдоноб ойлгохо. 

Yгэнүүдэй холбоое асуудал табижа 

олохо. 

Алгоритм хэрэглэжэ, мэдүүлэлэй 

үгэнүүдэй холбоо харуулжа шадаха 

128-132 нюур 

56 Мэдүүлэл соохи 

үгэнүүдэй  холбоо 

 

57 Мэдүүлэлэй юрын 

гэшүүд – 

элирхэйлэгшэ, 

нэмэлтэ 

 Мэдүүлэл соо ямар юрын гэшүүдые 

илгажа болохотой танилсаха, тэдэ 

ямар үүргэ дүүргэнэб ойлгохо. 

Мэдүүлэлэй гэшүүдые илгаха 

алгоритм хадуужа абаха. 

133- … нюур 



58 Шалгалтын ажал    

Текст (5 ч) 

59 Текстын хубинууд  Текстын гол удха элирүүлжэ, нэрэ 

үгэжэ шадаха. 

Хэдэн бүлэг мэдүүлэлнүүдые 

зэргэсүүлэн, алиниинь тескт 

болоноб, заажа шадаха.   

138-139 нюур 

60 Текстын янзанууд   Текстын ямар янзанууд (түхэлнүүд) 

бии юм танилсаха. 

140-142 нюур 

61 Зураглал, домоглол, 

бодомжолго 

 Ямар янзын текст бэ элирүүлжэ 

шадаха 

143-147 нюур 

62 Зураглал, домоглол, 

бодомжолго 

 

63 Изложени    

Фразеологизмууд (5 ч) 

64 Фразеологизмууд  Фразеологизмуудые тайлбарилха 148 нюур 

65 Оньhон үгэнүүд  Оньhон үгэнүүд ямар hургаалтайб 

ойлгохо 

149-150 нюур 

66 Омонимууд  Хэлэхэдэшье, бэшэхэдэшье адлинууд 

аад, тад ондоо удхатай үгэнүүд 

омонимууд гээшэ гэжэ мэдэхэ 

151-152 нюур 

67 Бэшэг, амаршалга, 

урилга зүб бэшэлгэ 

 Бэшэг зохёожо шадаха, тэрэ ямар 

хубинуудтайб элирүүлхэ, конверт 

дээрэнь хаягынь бэшэхэ. Амаршалга 

зохёохо алгоритм хадуужа абаха. 

Урилга бэшэлгын түхэл хадуужа 

абаха. 

152-155 нюур 

68 Шалгалтын ажал    
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Нэгэдэхи шалгалтын хүдэлмэри  

Диктант 

Хэрмэн. 

Хэрмэн хадаа манай эндэхи шэлбэhэтэ ой хүбшэ соо байдаг. Айхабтар солбон, 

hэргэлэн амитан. Модонhоо модондо hүрэжэ шададаг, hамар амтархан эдидэг, 

hархяагшье олоод, модоной мүшэртэ үлгэжэ хатааhан байдаг. Yбэлдөө эдихэ хүнэhэеэ 

зундаа суглуулдаг зантай. 

 

Даабаринууд: 

1. Эрсэ аялгантай үгэ тэмдэглэгты: Юhэн, горьё, жэргэмэл. 

2. Алдуутай үгэ ологты: Хүүгэдтээ, үүдэндөө, түргөөр. 

3. Тyргэн аялгануудтай үгэ тэмдэглэгты: Харгы, hиихэ, бэhэлиг. 

4. Аялганай тааралдалай ёhоор бэшэгдэhэн үгэ тэмдэглэгты: Гүйхэдөө, бороожобо, 

хөөрөөн. 

5. Аялганай hубарилай ёhоор бэшэгдэhэн үгэ тэмдэглэгты: Мориной, улаалзай, 

шоргоолзон. 

 

 

Хоёрдохи шалгалтын хYдэлмэри  

I Словарна диктант. Мал, гахай, барюул, номhоо, сэсэрлигтэ, гэрhээ, могой, зYгыдэ, 

бэшэхэ, уншаха, хадын, харюу, эрдэмhээ, бэшэhэн, шоные, бари. Бэшээд, Yгын hуури ба 

залгалтыень тэмдэглэхэ. 

II Эрдэмтэн, Бадматан, бэшээшэ,hурагша, шэрдэмэл, тэдэнэр, эреэгшэн, улаахан, сагаахан. 

YгэнYYд соо Yндэhыень тэмдэглэхэ. 

III багшын уншахада 1 зэргэдэ анхан hууритай  YгэнYYдые, 2  зэргэдэ гараhан hууритай 

YгэнYYдые бэшэхэ. Томо, Yхэр, томошог, зураашан, унтари, hэрюухэн, hура, дулаан, 

hурагша, дулаахан, унта, табилга, суглаан, морин.  

 

Гурбадахи шалгалтын хүдэлмэри  

Диктант. 

 Энэдхэгэй Мадрас городто Россиhаа эльгээhэн бэлэг угтахаяа Yнинэй бэлдэжэ 

байба. Зээрэндэ тусхай клеткэ баряа. Сагаан баабгайн гүлгэнэй байха байра шэлэжэ 

олохын тулада, Мадрасай зоопаркын директор ветеринарна врач хоёр иишэ тиишээ 

гүйлдэбэд. Тиин инженернүүд, архитекторнүүд хүдэлмэрилжэ захалба.    

Даабари: үлүү үгэ оло: Космос, косметикэ, космонавт, космическэ 

 

 

 

Дүрбэдэхи шалгалтын хүдэлмэри  

Диктант. 

Ой соо. 

 Наранай туяа намжааржа, hаруул болобо. Ой соо ехэ гэрэлтэй, hаруул. Хомхой 

шононууд ойн гүн уруу ошобод. Һанаамгай үнэгэн ойн талмайhаа арилба. Аймхай 

шандаган эндэ тэндэ харагдана. Шубуудай hаршаганалдаха дуулдана. Тоншуулай модо 

тоншохо абяан сууряатана. Олон hалаатай эбэртэй хандагай сагдуул нарhад худар 



шамдуун орошобо. 

 

Даабари: дүршэлтэй, тоншуулай  гэжэ үгэнүүдые үгын бүридэлөөр шүүлбэри 

хэхэ. 

 

 

Табадахи шалгалтын хүдэлмэри  

Диктант. 

Ургамалай дайсад ба нүхэд. 

 Хабарай дулаан үглөөгүүр сабшалан соо элдэб сохонууд, аляаhад ба бэшэ 

шумуулнууд шииганалдана. Эдэ аляаhа, сохо ба элдэб эрбээхэйнүүд – бүхы ногоон 

дайдын аюулта дайсад юм. Тэдэнэр набша намаа хибэдэг. Гансал шубууд ногоон дайдые 

хамгаалдаг гээшэ. Таанар шубууудай уургайнуудые бү  hандаргаагты, шубуудые бү 

алагты. 

 

 Даабари: олоной тоодо байhан юумэнэй нэрэнүүд доогуур зураха. 

 

 

Зургаадахи шалгалтын хүдэлмэри  

Диктант. 

Зунай үдэшэ. 

 Yдэрэй ааяма халуун үнгэрбэ. Yдэшын hэрюун болоод байба. Гүйхэн уhатай 

голой эрьедэ эсэгэ хүбүүн хоёр хэбтэнэд. Хүбүүниинь номгон, аалихан урадхалтай гол 

соо, Yдэшын улаан туяае харасагаан хэбтэнэ. Сэбэрхэн уhан соо дууранги улаан туяа 

харагдана. Томо загаhад булгяад, hөөргөө орошоно. Yдэшын боро хараан болобо. 

Тэнгэридэ бүүдэгэрхэн hара гараба. 

Даабари: тэмдэгэй нэрэнүүд доогуур долгитуулан зурлаагаар зураха. 

 

 

Долоодохи шалгалтын хүдэлмэри  

Диктант. 

Саhан. 

 Бороотой намар үнгэрбэ. Саhатай, hалхи шуургатай үбэл ерэбэ. Дайда дэлхэй 

сагаан хүнжэлөөр хушагдаба. Модод, hөөгүүд саhан малгайнуудтай болонхой. 

 Хүйтэнэй сагта хара үүлэнhээ саhан бургана. Түрүүшээр үүлэн соо үзүүртэй 

мүльhэхэнүүд бии болодог. Мүльhэн зүүхэнүүд бэе бэетэйгээ барисалдан хүрэнэд. Тэдэ 

саhаханууд болодог. Хүйтэн уларилтай сагта саhан бутаранги байдаг. Һалхинай  

үлеэхэдэ, саhан газар дээгүүр бордоhолдог. 

 

Даабари: 1 абзац соохи глаголнуудай hуури ба залгалта илгаха. 

 

 

 Наймадахи шалгалтын хүдэлмэри  

Диктант. 

Хэрмэшэ. 

 Хэрмэшэ уйтайгаар хоёр-гурба гангинаад, абяагүй болошобо. Мэрэжэ дууhаагүй 

яhыень нэгэ үрзэгэрхэн гүлгэнэй зуугаад ябашахадань, Хэрмэшэ хүдэлбэгүй.  

 Юун болооб? Ямар ушарhаа урма дураа хухараа гээшэб? Аюул баяраа нэгэтэ 

бэшэ хубаалдаhан хоёр хүлтэй эзэниинь ябашоо. Хэрмэшын мүшхөөгүй мүрнүүд, 

гүйгөөгүй зүргэнүүд үгы бэлэй. Ой тайга соо бүhэдэ хүрэмэ саhа махажа ябаад, хэрмэ, 

булга, бодон гахайда, шархатаhан баабгайда аhаа. 

 

Даабари: 1 мэдүүлэл соо нэрлүүлэгшэ, хэлэгшэ хоёрой доогуур зураха. 


