
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Родной язык, 2 г класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Родной язык» составлена на 

основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по литературному 

чтению для образовательных учреждений с русским языком 

обучения, авторской программой Каратаева И.И., 

образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. Якутска и и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

учебник «Якутский язык»; Издательство «Бичик» 2015г. автор 

Каратаев И.И. 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета  

Программа сурунсыала-соруга — 

тылынануоннасуругунансананысайыннарыы, ортокусуьуех 

оскуола5а саха тылынуонна литература 

курсунуерэтиигэбэлэмнээьин. Манна биллэрэр, сайыннарар, 

иитэрсоруктэннэдьуерэлэьэр. 

Алынкылаастаргатереебут тылы 

уерэтиипрограммататуертсурунсалаалаах:  

— грамота5а уерэтии; 

— аа5ыыга уерэтии; 

— фонетика, грамматика, табасуруйуу; 

— тылы сайыннарыы. 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

Саха тылынлитературнайнуорматын (орфоэпическэй, 

лексическэй, грамматическай) тутуьар. Дор5оону, буукубаны, 

тыл суьуе5ун, сана чааьын, этиичилиэнин, судургуэтиинибулар, 

быьаарар, наардыыр.  

Сахалыытабасуруйуу, сурукбэлиэтинбыраабылаларынтутуьар.  

Тиэкисейдебулун, бэлиэтинбилэр (темата, сурунсанаата, аата, 

эпиграф, тутула, этиилэринситимэ).  

Саныырсанаатынсааьылаан, дьонноейденумтуетук, 

тиийимтиэтикэтэр, тиэкистутулунтутуьансуруйарысатыыр.  

Тиэкистииптэринсэьэргээьин, ойуулааьын, 

тойоннооьундиэнараарар.  

Монолог (сэьэргиир, ойуулуур, тойоннуур) уонна диалог 

(кэпсэтии, санаауллэстии, ыйыталаьыыо.д.а.) 

арааьынсатаантуьанар.  

Бэйэсанатын (тылынан, суругунан) сатаанхонтуруолланар, 

тиэкиьинисхоьоонун, тылын-еьунсыаналанар, ал5астарын булар, 

чочуйар, тупсарар. 

Учебники «Саха  тыла»  2 кылаас Каратаев И.И, Микушина Х.Г.  Дь: 

«Бичик» 2000 

 

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

5 чаас (тереебут тылы уерэтиигэ – 3 чаас, аа5ыы уруога – 2 чаас ), 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Бастакыкылааскабарбытыхатылааьын (1ч) 

2. Сатаанистэуерэниэн – сатаабаккын да сатыан (1ч). 

3. Бутуннуухарахуоннакулгаахбуолуудиэнтугуй? (1ч) 

4. Биир кулгаа5ынан киирэр, атын кулгаа5ынан тахсар (1ч) 

5. Истэбин: миэхэтугуэтэллэрий? (1ч) 

6. Ыйытартанкыбыстыма, билбэккиттэнкыбыьын (1ч) 



7. Санарарсанан санаа5ын кеннерер (1ч) 

8. Уруоккабиьигиниистэллэр – биьигиистэбит (1ч) 

9. Куну быьаистэбит (1ч) 

10. Уерэнэркинигэлэрим (1ч) 

11. Уруьуй, таблица, схема, болдьохбэлиэ (1ч) 

12. Эйэ5эс кердеьуу (1ч) 

13. Себулэьииэбэтэраккаастааьын (1ч) 

14. Хомоппотгынааккаастаа (1ч) 

15. Аккааскахоруй (1ч) 

16. Тиэкис (1ч) 

17. Тиэкисарааьа (1ч) 

18. Сурун сана (1ч) 

19. Тирэхтыллар (1ч) 

20. Тиэкистутула (1ч) 

21. Туьулуу (1ч) 

22. Сана тэтимэ (1ч) 

23. Тон. Интонация (1ч) 

24. Кэпсэтииуонна монолог (1ч) 

25. Тиэкискеруннэрэ (1ч) 

26. Сэьэргээьин (2ч) 

27. Тойоннооьун (3ч) 

28. Ойуулааьын (3ч) 

29. Хатылааьын (1ч) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

эрчиллиилэр, үөрэтэрдиктаннар, аахпыттан, айансуруйуу, о.д.а. 

разработчик 

программы  

Белолюбская М. К. 

 

 

 

 

 

 


