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ГЪАВУРДА ТВАДАЙ ЧАР 

    Малум тирвал,  Дагъустан  Республикадин  шегьерра  жуьреба-жуьре 

халкьар санал  яшамиш жезва, абур чеб-чпихъ галаз урус чIалан куьмекдалди 

алакъалу  жезва, яни   урус чIалалди рахазва. Абурун аяларни санал 

тербияламиш жезва, абуру санал кIелзава. Ихьтин шартIара аялриз дидед  

чIал чир жезвач ва школадиз атайла, абуруз дидед чIалалди кIелун четин 

жезва. 

   И гьал арадай акъудун патал аялриз, абур школадиз къведалди, дидед  

чIалалди рахунин са гьихьтин ятIани вердишвилер гун чарасуз я. 

  Шегьерра  чIехи  жезвай  несилриз  дидед  чIал  чирунин  чарасузвал 

мад  адалай  ибарат  я хьи,  шегьерра  чIехи  хьанвай  са  кьадар  жегьил 

пешекарриз хуьруьн шартIара кIвалах ийиз, жуван халкьдихъ галаз 

рафтарвал ийиз, кIвалахдин къене инсанрихъ галаз алакъаяр хуьз четин 

жезва. Идалайни гъейри, дидед чIал, жуван халкьдин тарих, культура 

тийижир инсандин ватанпересвилин гьиссерни зайиф жезва, ам жуван 

чиливай, еридивай,  халкьдивай  яргъа  жезва. Руьгьдин,  къанажагъдин  

рекьяй  ам лезги  ятIани, чIал  чир  тахьуни  гьа  са  вахтунда  ам  халкьдивай 

чара ийизва. 

Дидед чIал чириз школадин яшдив агакьдалди эгечIунин хийирлувилин 

себеб ам я хьи, и вахт чирвилерин процессар гужлудаказ къайдадик акатун 

патал виридалайни къулайди я. Гуьгъуьнлай къведай яшарин дережайрив 

гекъигайла, и вахт чIалан материал фад-фад кьезилдиз рикIел аламукьдайди, 

рафтарвилихъ ялун тIабииди я. 

Дидед чIал чируниз школадин яшдиз акъат тавунвай аялрин 

психологиядин са жерге кьетIенвилерини куьмек гузва: кьатIунрин хцивили, 

зигьиндин активвили; чIалан кIвалахдин кьезилдиз арадиз къвезвай мотиври. 
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    Идалай гъейри, 4–5, 5–6, 6–7 йиса авай аялрин дидед чIалал рахунар 

саки къайдада гьатнава, и кардикай дидед чIални агалкьунралди чирун патал 

бине жеда. 

   Школадин яш тахьанвай аялрин бахчада  дидед чIал чирдайла, кьилин 

месэла дидед чIалал рахунин  эвелимжи вердишвилер арадал гъун я. 

Школадин яшдив агакьадалди ван къвезвай дидед чIал чирдай (тербиячи 

рахадайла) алакьунар ва вердишвилер кIалубда гьатзава. Рахадай чIалан вири 

материал вилериз аквадай затIарин бинедаллаз гузва. 

Школада кIелдай яшдив агакь тавунвай идарайра дидед чIал чирдай 

кьилин жуьре махсусдаказ тешкилнавай тарсар я. Тарсарин кьадар бахчада 

авай аялрин кьадардиз ва шартIариз килигна бахчадин чIехида 

(заведующийди), методистди ва я тербиячиди тайинарда.  Абур гьафтеда 2-3 

сеферда тухуда. Гьар са тарс юкьван группа 15–20 декьикьада, чIехи группа  

20–25 декьикьада ва гьазурвилин группа 25–30 декьикьада  давам жеда. Адет 

яз,  группаяр подгруппайриз пайда (5–6 аял, вадалай тIимил тушиз). 

Дидед чIал чирдай тарсари аялрин бахчада тербия ва чирвилер гудай 

типовой программада къалурнавай чирвилер къачудай тарсарин умуми 

кьадар артух хьунал гъана кIандач. 

Аялриз дидед чIал махсусдаказ тешкилнавай тарсара чирзавайвиляй, 

дидед  чIалал рахазвайбурун чка тахьуниз килигна ва гьавиляй аялривай 

кьилди чпивай дидед чIалан метлеб аннамишиз тежервиляй, тарс тухудайла 

чирвал къачунин мотивация арадал гъуниз лазим фикир гана кIанда. Гьа сад 

лагьай тарсуна аялар урус чIалал гъавурда твада, уьмуьрда дидед чIал вуч 

патал герек ятIа, са тIимил вахтунилай аялар школадиз фидалди, ана дидед 

чIал чирдайди ва, хъсандиз кIелун патал, абуруз гьеле аялрин бахчада амаз 

дидед чIалал рахаз чир хьун герек тирди. 
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   Аялриз дидед чIалал кIвалахдин хийирдин мотивация арадал гъун 

патал тербиячидиз туькIуьрзавай махсус агьвалатри, къугъунрин амалри ва 

къугъунри чпи куьмекда. 

    Малум тирвал, къугъун школадин яш тахьанвай аялриз дидед чIал 

чирдай методикадин кьилин чешме ва тарсунин месэлаяр гьялдай алат я. А 

месэлаяр гьялун патал са дестедин аялриз жезмай кьван тIимил четинвилер 

гьалтна гузвай материал чириз куьмекдай методикадин прием жагъурун 

герек  я. 

    Дидед  чIал  чирунин  карда  аялриз  рахазвай  дидед  чIал  кьатIуниз 

ва адан гъавурда акьаз ва гьеле чирнавай гафарин тематикадин, 

грамматикадин формайрин, синтаксисдин туькIуьрунрин ва къайдадик 

кутунвай рахунин асант чешмейрин сергьятра  дидед чIалалди рахаз чир хьун 

герек я. Им дидед  чIал  чин  тийизвай  аялар  школада  кIелун патал 

гьазурунин  важиблу  месэлайрикай сад я. И кар патал  школадин  яшдив  

агакь  тавунвай аялрин психофизиологиядин кьетIевилер (гзаф кIвалахиз 

алакь  тавун,  шикилар аквазвай тегьерда фикирун ва мсб.) гьисаба кьун 

лазим я. 

     Ихьтин татугайвал арадай акъудун патал, Дагъустандин  

образованидин ва илимдин министерстводи шегьердин бахчайра 

тербияламиш жезвай аялриз дидед чIал чирунин къарар кьабулзава.            

Шегьердин бахчайра дидед чIал чирунин кIвалах кьуд йисан яшдилай 

башламишда, яни пуд йисан  къене  тухуда: сад  лагьай  йисуз 4 йиса  авай  

аялар,  кьвед  лагьай йисуз – 5 йиса авайбурухъ, пуд лагьай йисуз 6–7 йиса 

авайбурухъ галаз. Программа чна кьуд, вад ва ругуд-ирид яшда авай аялрин 

(яни юкьван, чIехи ва гьазурвилин группайрин) бинедаллаз  гузва  ва  

программа  пуд  йисанди я. 

  Дидед  чIал  чирунин  карда  датIана  образование  гунин  къайдада 

кутугай  шартIар  яратмишзава. Акьалтзавай  несилдиз  датIана  образование 
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гунин  сифте камар  аялрин  бахчадилай  башламиш  жезва. Гьаниз  килигна 

аялдиз  дидед  чIалалди  рахунин  вердишвилер,  абур  школадиз къведалди,  

гьеле  бахчада  амаз  гуда. 

  Шегьеррин  аялрин  бахчаяр  патал ФГОС-дин кьвед лагьай несилдин 

лезги  чIалай  программа  ругуд паюникай   ибарат я: 1) гафарин  винел  

кIвалах; 2) сесерин  винел  кIвалах; 3) грамматикадай  малуматар; 4) алакъалу  

чIал; 5) кIелиз-кхьиз  чируниз гьазурвал; 6) художественный литература. 

  ФГОС-дин кьвед лагьай несилдин шегьердин бахчаяр патал лезги 

чIалай  программада  гьакIни  тарсарин  тематика,  гьар  са  темада  аялриз 

чирна  кIанзавай  гафар,  ибараярни  предложенияр,  абур  чирун  патал 

ишлемишдай  къугъунрин  чешнеяр, художественный  эсеррин  тIварар 

гъизва. И  ибараярни  предложенияр  ва  къугъунрин  чешнеяр  тахминанбур 

я. Абур  тербиячидиз  чешне я,  гьавиляй   адавай,  абур  дегишариз,  тарсар  

масакIа  тешкилайтIни  жеда. 

ЛЕЗГИ ЧIАЛ ЧИРУНИН КАРДА УРУС ЧIАЛАН ЧКА 

               Малум тирвал, шегьерра  яшамиш  жезвай  аялрин  арада  дидед чIал 

чидайбур, а чIалал рахаз жедайбур кьериз-цIаруз  гьалтзава. Абур  асул 

гьисабдай урус чIалалди рахазва. Гьаниз килигна, аялрин бахчада жуван 

дидед чIалал рахаз чирунин карда тербиячияр гьелелигда урус чIалакай даях 

кьуниз мажбур жезва. Урус чIалан куьмекдалди яваш-яваш аялрин рахунра 

дидед чIалан гафар, ибараяр, предложенияр твада. 

              Аялар  элкъуьрна  кьунвай  яшайишдикай  малуматар гегьеншарун  

урус чIалан  куьмекдалди  кьиле  физватIа, яваш-яваш дидед чIалан 

уьлчмеярни желбда.  Гележегда  аялриз  гузвай малуматар дидед чIалалди 

гегьеншарда. Гьа  икI, гьам  урус чIалан, гьам  дидед чIалан куьмекдалди 

аялрин  фагьум-фикир,  чIал  гегьеншарда, кьатIунар  деринарда. 

            Аялрин бахчадин вилик эцигнавай месэлайрикай важиблуди аялар 

школада кIелуниз гьазурун я. Шегьеррин школайра дидед чIал кIелун 
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гегьенш хьанвайди фикирда кьуртIа, аялрин бахчайрани аялар дидед чIалай  

школадиз  гьазурун чарасуз  тирди аквада. 

           Тербиячиди,  урус ва лезги  чIалан  такьатар гекъигунин,  аялриз  

абурун арада авай тафаватлувилер къалурунин рекьелди гьам урус чIал, гьам 

дидед чIал гъавурдик кваз чирда. Гьелбетда, са чIалан бязи такьатри муькуь 

чIал чируниз манийвал гудай ва я  куьмек гудай дуьшуьшар фикирда кьуртIа, 

хъсан нетижаярни жеда. Им  чеб-чпиз лап яргъа тир урус чIалазни лезги 

чIалаз иллаки талукь я. Гьа са вахтунда  урус чIал чи республикада, 

лезгийрин  арадани  гегьенш  хьанвайди, ада  чи халкьдин  яшайишда 

мягькем  чка  кьунвайди  рикIелай  алуддач. 

           Аялриз дидед чIалан гафарин ва ибарайрин месэлаяр ачухардайла, 

лазим затIар, крар ва я абурун шикилар къалурунихъ галаз сад хьиз, абуруз 

урус чIалаз таржума авунин, яни абур гьа санал кьве чIалалдини чирунин 

рехъ ишлемишда. И къайдадикай иллаки абстрактный манадин 

существительнияр (шадвал, пашманвал, гъалибвал ва мсб.), са кьадар 

прилагательнияр (мичIи, кудай ва мсб.), са бязи глаголар ва наречияр чирайла 

менфят къачуз жеда. 

             Дидед чIалан гафарин ва ибарайрин мана-метлеб ачухардайла, 

къалурзавай талукь шейэр, крар ва абурун шикилар къалурунихъ галаз санал, 

лазим атайла урус чIални ишлемишна кIанда. Урус чIал тек гафарин, 

ибарайрин манадин гъавурда твадайла, иллаки манадин гъавурда талукь затI, 

вакъиа, гьал, ери ва мсб. къалуруналди тваз тежедайла ишлемишда. Аялар 

чIехи пай прилагательнийрин гъавурда: къайи-кудай, ширин-туькьуьл ва мсб. 

урус чIалан куьмекдалди твада. Лезги чIала предлогар авач, амма 

знаменательный гафарилай гуьгъуьниз гьалтзавай послелогар ава. (столдин 

патав, азарлудахъ галаз, дидедин кьилив ва мсб.)  

            Урус чIала вуж? суал вири чан алай (инсанриз, гьайванриз, къушариз) 

затIариз гузва, амма лезги чIала анжах инсанриз. 
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          Рахадай дидед чIал агалкьунривди чирунин инкар тежедай шартI 

школадин яшдиз акъат тавунвай аялриз чIалан сесерин культурадин тербия 

гун я. И тербиядик неинки тек са туькIуьр хьанвай сесер чирун ва дуьз 

акъудун, гьакIни гафар ва предложенияр сесерин жигьетдай дуьз къайдадик 

кутун, «речевой слух» арадал гъун акатзава. Сифтегьан этапда, дидед чIалал 

рахунин виридалайни асант формаяр чируниз гьазурвал аквадайла, бахчада 

авай аялри туькIуьр хьанвай (гъ, гь, къ, кь, кI,хъ, хь, тI, пI, цI, чI, уь) сесер 

чируниз чIехи фикир гун герек я. Месела: кьуьгъуьр, лекь, чIал, къатух, 

къуллугъ ва мсб. 

           Сказуемое подлежащидихъ галаз алакьа (согласование) авунин 

вердишвилер гьазур предложенияр хуралай чируналди ва аялри чирнавай 

моделрин предложенияр чпи туькIуьруналди къачузвайди я. Рахунин 

кIвалахда лап чIехи роль автоматизироватнавай вердишвилери къугъвазва, 

амма рахунин кIвалах са идалди бесарна жедач. Урус чIалал рафтарвал 

ийидайла, рахазвайди вичиз виликдай ван татай ва вичи тавур лексикадин ва 

рахунин моделрин бинедаллаз цIийи предложенияр туькIуьрунин 

чарасузвилел гьалтзава.  

             И программада дидед чIал чирдайла школадин яш тахьанвай аялрал 

гьалтдай вири четинвилер къалурдай мумкинвал авач.  

          Тербиячиди дидед чIалав гекъигуналди къалурнавай урус чIалан 

кьетIевилер чирун ва абур вичин кIвалахда ишлемишун лазим я. И кардихъ 

галаз санал тербиячиди гьар са яш тахьанвай аялдин хсуси кьетIенвилер кваз 

кьунни важиблу я.  

        Шегьеррин аялриз чирвилер гузвай тербиячидиз чирзавай уьлчмедин  

(единицадин) вири четинвилер комплексда аваз  акун важиблу я: 

фонетикадин, лексикадин, грамматикадин, – гьа чIавуз галай-галайвал 

абурухъ галаз кIвалахунин къайда тайинариз жеда.  
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           И программада словарь, грамматикадай вердишвилер, туькIуьр 

хьанвай чIалан сесер акъудунин ва дуьз рахунин вердишвилер къачунин 

кIвалах тайинарнава.  

ЦIИЙИ ГАФАР ЧИРУН  

              ЦIийи гафар чирунин кIвалахди дидед чIал чирунин сифтегьан 

этапда кар алай чка кьазва, вучиз лагьайтIа ишлемишдайвал чIал чир хьун 

рахазвайдан ихтиярда гзаф кьадарда гафар авачиз гьич фикирдизни гъиз 

жедач, гьар са тарсуна аялди 4 – 5 лезги гаф рикIел хуьн лазим я. 

            ЦIийи гафунал тухузвай кIвалах ихьтин кьилерикай ибарат я: дуьз 

лугьунин упражненияр, гафар ибарайра ва предложенийра ишлемишунин 

вердишвилер гун, рикIел аламукьдайвал авун. Гафунал  6–7  тарсунилай хтун 

патал ам гьар са 3–4 тарсуна тикрарайла, ам активдаказ чирнавайдай 

гьисабда. Тербиячиди  гафар  чирун яш тахьанвай аялрин активвилелди, 

абуру  лезги чIалаз ийизвай  интересдилай аслу тирди рикIел хуьн герек  я. 

Гьавиляй гьар  са талукь дуьшуьшда и жуьреда тикрар авун патал артух ва я 

тIимил вахт герек атун  мумкин  я. Ада  гафар  чирунин  дережадин  

активвилин   учет тухун  лазим я. И кар  патал тарсар гузвай  сифте йикъалай 

эгечIна тербиячиди чара  авунвай  махсус тетрадда тербия гузвай аялрин 

рахунрик гаф  мус яз кутунватIа, гьи занятийра ам тикрарнаватIа, мус аялри 

ам чпи предложенияр туькIуьрдайла активдаказ ишлемишиз эгечIнатIа, 

къейдда. 

 ЧIАЛАН ГРАММАТИКАДИН КЪУРУЛУШ ЧИРУН 

            Аялри дидед чIалал чпин хсуси лугьунар туькIуьрунин карда абурувай 

неинки гафарин мана, гьакIни грамматикадин къурулуш, яни предложенида 

гафар чеб чпихъ галаз алакъада гьатзавай морфологиядин ва синтаксисдин 

къанунар (правилояр) чир хьун истемишзава. И арада фикирда хьун герек я: 

грамматикадин къанунар гъвечIи яшда ва школада кIелдай сифте вахтунда 

аялди хуралай чирун патал гузвач. ЦIийи формаяр туькIуьр жезвай ва абур 
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ишлемишдай къайдаяр махсусдаказ туькIуьрнавай къугъунрин-

предложенийрин куьмекдалди чирда, абурни гъанвай конструкция ва я 

грамматикадин элемент къалурзавай тIебии гьалдив кьадайвал туькIуьрда. 

            Аялрин бахчада дидед  чIал чирунин карда аялрилай агъадихъ ганвай 

рахунин чешнейрин грамматикадин формаяр туькIуьриз ва ишлемишиз 

алакьун лазим я: 

1. ЗатIарин ва гьерекатрин тIварар теквилин ва гзафвилин кьадарда 

наречийрихъ (ина, гзаф, къе, къецел) галаз ишлемишун. Ина мекьи я. Къецел 

аялар къугъвазва. Къе Магьмуд начагъ я. Зун буба атунал гзаф шад я.  

2. Глаголдин  (алатай, къвезвай ва гилан) вахтар дуьз ишлемишун: Зун 

къугъвазва. Гада  къугъвана. Чун вири къугъвада. Руш  къугъвазва. 

3. ЗатIарин лишанар къалурдай гафар ишлемишун. Им чIехи туп я.  Ии 

гъвечIи нини я. Им цIийи перем я. 

4. Гьина? суалдиз жаваб гудай гафар ишлемишун. Руш кIвале 

къугъвазва. Мегьти куьчеда ава. Къапуна фу ава. 

5. Са жинсинин членар квай предложенияр ва  союзар ишлемишун:  Инал 

нини ва шар ала. АтIанал гада ва руш ала. Ингье Саид, Вагьидат ва 

ФатIимат. 

   Предложенийрин вири цIийи гафар, формаяр ва конструкцияр гзаф 

кьадарда темайрал, вакъиайрал рикIел аламукьдайвал авуна кIанда. Аялривай 

типовой предложенияр активдаказ ишлемишиз жедайвал, предложенидин 

гьар са цIийи конструкция гуьгъуьнин вири тарсара ишлемишна кIанда. 

ДУЬЗ ЛУГЬУЗ ЧИРУН 

      Аялриз  дидед  чIал чирдайла, абур лезги чIалан туькIуьр хьанвай 

сесерихъ, везиндихъ, интонациядихъ ва ударенидихъ галаз таниш жеда. 

Шегьерра аялрин бахчайра дидед чIал чирдайла, урус  чIаланни  лезги  чIалан  
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сесерин арада  авай  мукьвавилер  ва  чаравилер  фикирда  кьун  лазим я. 

Гьаниз килигна  тербиячидиз  вичиз  лезги  чIалан  сесерикай, слогрикай  ва  

ударенидикай   малуматар  хьана  кIанда. 

   Урус чIалан ачух сесер, чпин еридиз килигайла, арадиз атунал 

гьалтайла, сад туш. Гафуна кьунвай чкадиз килигна, патарив гвай маса 

сесерин  эсердинди   ва  я  ударенидиз   килигна,  урус  чIала  абур  дегиш 

жеда. 

Лезги  чIалани  са кьадар дуьшуьшра  абур  дегиш  жеда. Идалайни 

гъейри, лезги  чIала  са кьадар ачух  сесер  гьарфаралди  къалурда, бязибур  

са  шумуд лишандалди-гьарфуналди къалурзава. Абур гафара кIелунихъ 

вичин кьетIенвилерни ава. 

Лезги чIала ихьтин ачух сесер гьисабзава:  а,  у,  уь, и, э,  я. 

 Ачух сесер лезги чIала ругуд ава. 

1. Сесер гьикI арадал къвезва? 

 Ачух сесер арадал къведайла, органрин иштираквилиз, сив ахъа хьунин 

дережадиз килигна, ачух сесер икI пай  жеда: 

а) вини  подъемдинбур,  яни  сив  лап  тIимил  ахъа  хьана  арадал 

къведайбур: и, уь, у; 

б) юкьван подъемдинбур: э; 

в) кIани  подъемдинбур:   яни  сив  гзаф  ахъа  хьана  арадиз  къведайбур: 

а. 

2. Мецин паярин хкаж хьуниз килигна: 

а) вилик жергединбур: и, уь, э; 

б) кьулухъ жергединбур: у, а. 

3. ПIузаррин иштираквилиз килигна: 
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а) пIузарринбур:  уь, у; 

б) пIузаррин иштираквал авачирбур:  и, а, э. 

    Урус чIалан о, ы сесер лезги чIалан гафара дуьшуьш жедач, абур 

анжах урус чIалай къачунвай гафара жеда. 

Ачух   а  лезги чIала гьам куьруьди, гьам яргъал чIугурди жеда. Дугъри 

я, гзаф дуьшуьшра и яргъивилихъ са метлебни авач. Амма бязи къакъатунин 

падежрин формайра ва глаголдин давамлу ва фад алатай вахтарин бязи 

формайра  а   сес  гегьеншдиз ишлемишда. Кхьинра ам  ай гьарфарин 

куьмекдалди къалурда: кIелнай, физвай, багъдай. 

Уь сес урус чIала ерли дуьшуьш жедач. Ам дуьз лугьуз чирун акьван 

четин туш. Ам лугьудайла, мецин кIвенкI вилик жеда, сивин   у 

лугьудайдалай тIимил ахъа жеда. 

Лезги литературный чIала авай ачух сесер къалурун патал цIусад ачух 

гьарф ишлемишзава: а, я (аь), е, э, ё, о, и, ы, у, уь, ю.  

Е, ё, ю, я  гьарфари кьилди-кьилди са шумуд везифа тамамарзава. 

Гафунин сифте кьиле ва ачух сесерилай кьулухъ абуру кьве-кьве сес 

къалурда: йа, йу, йэ. Месела: йаргъи, йулдаш, йэмиш. Ачух тушир 

гьарфарилай кьулухъ абур лезги чIала дуьшуьш жедач. Эгер урус чIала абуру 

чпелай вилик квай ачух туширбурун хъуьтуьлвал къалурзаватIа, лезги чIала 

абуру и везифа тамамарзавач. Гьавиляй лезгийриз урус гафара ачух тушир 

сесерилай кьулухъ абур кIелун четин жезва. 

 Я гьарфуналди лезги чIала гьакIни а-динни э-дин арадал алай вилик 

жергедин кIанин подъемдин   аь  сесни къалурда: сят,  кIваляй,  ферцяй  ва 

мсб.  Кхьинра  а сес са дуьшуьшда я гьарфуналди, маса дуьшуьшда  (ам 

яргъал кIелна кIандайди къалурун патал) яй гьарфаралди къалурда. 

  Мецин паярин хкаж хьуниз килигна, ачух сесер мецин вилик патан 

кьулухъ патанбуруз пай жеда. 
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 Ачух  ан, ун, ин, уьн, эн  сесер гафунин ва я слогдин эхирда дуьшуьш 

жеда. А сесер нерай акъатзавай нефесдин куьмекдалди арадал къведа: фин, 

тIуьн, гун, шазан, эхъвен. 

 Лезги чIала ачух тушир сесеринни урус чIалан ачух туширбурун арада 

гзаф чаравилер ава. 

Лезги чIалан ачух тушир сесер къалурун патал 33 гьарф ишлемишзава: 

б, в, г, гъ, гь, д, ж, з, к, къ, кь, кI, л, м, н, п, пI, р, с, т, тI, ф, х, хъ, хь, ц, цI, ч, 

чI, ш,щ, ъ, ь. 

  Лезги чIалан ачух тушир сесер еке кьве кIватIалдиз пай жеда: I) ван 

авайбур ва 2) ван авачирбур. Абур чеб-чпиз къарши эцигизни жеда: в-ф, б-в, 

з-с, т-ш. 

 Амма урус чIала хьиз, гафуна чпи кьунвай чкадиз  ва я патав гвай маса 

сесиниз килигна, абур дегиш жедач. Эгер урус чIала гафунин эхирда ван авай 

ачух тушир сес ван авачир ачух туширдаз элкъведатIа (месела, сад-сат), лезги 

чIала гафунин эхирда авай ван авай ачух сес дегиш жедач. Месела: дагъ, 

гъаб, гъуд, сад, заз  ва масабур. 

   Идалайни  гъейри, лезги  чIала ачух тушир сесер, урус чIала хьиз, чпин 

хъуьтуьлвилиз килигна чара жедач, яни сесиниз хъуьтуьлвилихъ-

кIевивилихъ са метлебни авач. 

 Сивяй акъатунин ва я арадал атунин тегьердиз килигна, ачух тушир 

сесер лезги чIала пуд чкадал пай жеда: жуфтбур, ферцинбур ва зурзадайбур. 

Жуфт сесер ибур я:  б, г, д, н, къ, кь, кI, м, н, п, пI, тI, хъ, ц, цI, ч, чI, ъ. 

Ферцинбур:  в, гь, гъ, л, з, й, л, с, ф, х, хь, т . 

Зурзадайбур:  р, ферцин  гъ, х. 

   ПIузаррин иштираквилиз килигна, лезги чIала гьакIни лабиал сесер 

чара ийизва. Абур къалурун патал алфавитда махсус гьарфар авач. Лабиал 
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сесер къалурун патал  в  гьарф ишлемишзава – ачух тушир гьарфунихъ ам 

акал хъийизва: кIвал, къекъвена. 

  Урус чIала ихьтин сесер авач. Шегьеррин аялрин бахчайра авай аялриз 

ихьтин сесер лугьуз чирун патал, лабиал сесер квай ва авачир гафар чеб-чпиз 

къарши эцигдай къайдадикай менфят къачун хъсан я: къал – къвал, хех- хвех, 

тар-твар  ва икI мад. 

   Лезги чIала авай нефес галай ва нефес галачир сесерни алфавитда гьа 

са гьарфаралди къалурнава. Амма тербиячиди аялриз абурун арада авай 

тафават къалурун чарасуз я. А сесерни и винидихъ лагьанвай нефес галай 

сесер авай гафар нефес галачир сесер авай гафариз къарши эцигунин къайда 

ишлемишна чирда:  чил (земля) – чил (сетка), кул (гроздь) – кул (веник)  ва 

икI мад. 

Чеб арадал гъизвай органриз ва арадал къвезвай чкайриз килигна, лезги 

чIалан ачух тушир сесер ихьтин кIватIалриз пай жеда: 

I. ПIузарринбур: б, в, м, п, пI, ф. Ибурукай сифтегьан пуд (б, в, м) ван 

авайбур,  п, пI, ф ван авачирбур я. 

         ПIузаррин сесер ихьтин кьве чкадал пай жеда: I) пIузаррини 

пIузарринбур: б, п, пI, м, в;   2) пIузарринни сесеринбур: ф. 

          Урус чIалани лезги чIала в сес са кьадар ухшар яз, мукьва яз аквазва. 

Амма арадал къвезвай чкадиз, иштиракзавай органриз килигна,  лезги чIалан 

в урус чIалан в сесинилай санбар тафаватлу я. Эгер ам урус чIала 

пIузарринни сарарин арадай акъатзавай нефесдин куьмекдалди арадиз 

къвезватIа,  лезги чIала ам пIузаррини пIузарин куьмекдалди арадиз къвезва. 

             I. Мецин вилик патанбур: а) мецин вилик патанни  сараринбур: д, т, 

тI, н, ц, цI, з, с, л. Нефес галай т  ва  ц  ва лабиалламиш жезвай ачух 

туширбур, яни алфавитда чпиз махсус гьарфар авачирбур къалурнавач. 
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И сесерикай г, д, з, л   ван авайбур, амайбур ван  авачирбур я. И сесерикай г, 

д, тI, ц, цI  жуфтбур, з,  с,  л   ферцинбур я. 

          Лезги чIала л  сес урус чIалан л сесинилай са кьадар тафаватлу я. Урус 

чIалан  л [л]  сес лугьудайла, мецин кIвенкI винел патан сарара атIум жеда, 

юкьва, тIуруна хьиз, легъв жеда, кьулухъ падни са тIимил хкаж жеда. 

Кьулухъ жергедин ачух сесерин вилик урус чIалан  л гьа и тегьерда акъатда. 

          Вилик жергедин ачух сесерин вилик урус чIала  л [л] хъуьтуьл жеда. 

Лезги чIалан л  сес лугьудайла, мецин кьулухъ пад хкаж жедач, мецин юкьва 

легъвни гьатдач. Лезги чIалан л [л] са тIимил виликди  хьанвайди я. 

 б) мецин вилик патанни хьрхьамринбур: ч, чI, ж, ш, р. Мецин вилик патанни 

хьрхьамрин нефес галай  ч ва лабиалламиш хьанвай сесер къалурун патал 

алфавитда гьарфар авач. 

             Урус чIалав гекъигайла, лезги чIалан  ж, ш, ц, сесеризни чпин 

кьетIенвилер ава.  Сифте килигайла, абуру урус чIалан сесериз мукьва яз 

аквада.  Гьакъикъатда абур урус чIалан ж, ш, ц сесерилай тафаватлу я. Урус 

чIала абур лугьудайла мецин вилик патанни кьулухъ патан арада легъв 

гьатда, абур мецин кьулухъай хьиз акъатда. Лезги чIала абур са тIимил 

виликди хьана, хъуьтуьлбур хьиз акъатда, яни урус чIалан ш, ж,  ц сесерив 

гекъигайла, лезги чIалан ж, ш, ц хъуьтуьл я. 

1. Мецин юкьванбур: й 

2. Мецин кьулухъ патанбур: г, к, кI, хь 

3. Мецин дувулдинбур:  а) гъвечIи мецинбур: гъ, х; 

б) кIалхандинбур: къ, хъ, кь 

4. Туьтуьхдинбур: ъ, гь. 

          Лезги чIалан х урус чIалан х сесиниз барабар туш. Эгер урус чIала х 

лезги чIалан  хь  ва х  сесерин арадал алай хьтин сес ятIа, лезги чIала ам 

гъвечIи мецин куьмекдалди арадал къвезва. 
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           Шегьерра яшамиш жезвай ва дидед чIалавай къакъатнавай аялрихъ 

мецин дувулдин (гъ, къ, хъ, кь) ва туьтуьхдин (кI, чI, пI, тI,цI)  сесер чирун 

четин жеда. Абур чирун патал менфятлу приемар ва абур арадал къвезвай 

чка, иштиракзавай органар къалурун ва гзаф упражненияр тухун къалуриз 

жеда. 

           Урус чIалан о, ы, щ лезги чIалан гафара дуьшуьш жедач, абур анжах 

урус чIалай къачунвай гафара гьалтда. 

            Винидихъ къейд авурвал, нефес галай ва нефес галачир сесер, лабиал 

сесер къалурун патал лезги алфавитда махсус гьарфар авач. 

Я, ю, е, ё, ъ, ь гьарфар чпелай вилик квай ачух сесеривай чараз кIелунин 

лишанар хьизни ишлемишда: объявление, съезд, Ильяс. 

           Аялриз дидед чIал чирунин карда слогрин кьетIенвилер фикирда 

кьунихъ еке метлеб ава. 

          Лезги чIалан слогар чпин туькIуьр хьуниз килигна, са шумуд 

жуьрединбур ава: 1) са сесиникай хьанвайбур: а, и, у, уь (и-ми, уь-зенг, а-да, 

э-вичIна); 2) ачух ва ачух тушир кьве сесиникай ибарат тирбур: мэ, ми, да, 

си, муь ва мсб.;  ма-хар, си-ни, ми-шер, муь-къвер ва икI мад; 3) ачух тушир 

ва ачух кьве сесиникай туькIуьр хьанвайбур: ас, ам, ус ва мсб.; ас-лан, ам-ма, 

ус-тIар,  Ал-ван ва икI мад.  4) ачух тушир, ачух ва ачух тушир пуд 

сесиникай ибарат хьанвайбур: фад, хвал, сас, кал, кьил ва икI мад; 5) кьуд 

сесиникай туькIуьр хьанвай гьар жуьрединбур: верч, хъчар, стха, кфил ва 

мсб. 

           Аялрихъ галаз кIвалахдайла, лезги чIалан слогрин и кьетIенвилер 

фикирда  кьун  лазим  я. Абур сифте са сесиникай  ибарат слогрихъ, ахпа 

кьве сесиникай туькIуьр хьанвайбурухъ галаз танишарда. Ахпа къвез-къвез 

пуд, кьуд сесиникай ибарат слогар квай гафарал элячIда. 
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         Аялриз гафар, ибараяр чирунихъ еке метлеб ава. Абур дуьз чирунин 

карда аялар ударенидихъ, дидед чIалан ибарадинни предложенидин 

интонациядихъ галаз танишаруни хъсан нетижаяр гуда. 

              Лезги чIалан ударенидихъ, урус чIаландахъ галаз гекъигайла вичин 

кьетIенвилер ава. Сад лагьайди, лезги чIала ударенидиз асул гьисабдай вичин 

гьамишалугъ чка ава: ам гафунин кьвед лагьай слог я. 

             Кьвед лагьайди, лезги чIалан ударение урус чIала хьиз эцяй жедайди 

туш. Гьатта лезги чIала ударение къвезвай слог тайинарунин гзаф дуьшуьшра 

четин я. 

          Пуд лагьайди, яргъалди чIугуна лугьудай слогни (ачух сесинин) 

ударение алай слог чеб-чпивай чара ийиз четин я. 

         Лезги чIалан ударенидин и кьетIенвилери ам чирунин карда 

четинвилерал гъизва. Гьаниз килигна тербиячиди, и ва я маса сес квай гаф 

дуьз лугьуз чирайдалай кьулухъ, аялриз ам вичи тамамдиз лугьун ва гьа са 

вахтунда ударение къвезвай слог чара авун лазим я. Идалайни гъейри, а гаф 

тамам предложенида ишлемишна къалурунни чарасуз я. 

АЛАКЪАЛУ ЧIАЛ ЧИРУН 

             Дидед чIалалди рахаз чирун – бахчадин тербиячидин виридалайни 

важиблу месэлайрикай сад я. Рахадай чIал хъсандиз чир тавунвай аялар 

тербиячидин гъавурда акьадач, абурувай адахъ галаз рафтарвал ийиз жедач. 

Гьавиляй гьар са тарсуна тербиячиди чирнавай гафар аялри рахадайла 

ишлемишун патал ара тагузвай кIвалах тухун герек я. Чирвилер къачудай 

сифтегьан этапда рахуниз яб гудай, лагьайдан мана-метлебдин гъавурда 

акьадай къугъунрин упражненияр, суалар ва жавабар, шикилдай гьикая ва я 

суьгьбет, жуван ва чарадан гьерекатрин баянар гуда. 

         Лезги  рахунриз яб гудай ва абурун гъавурда твадай къугъвадай 

упражненияр тарсара ганвай гафар чирнаватIа ахтармишунин, и гафари 
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къалурзавай гьерекатар тамамаруналди абур хъсандиз рикIел хуьнин 

себебдалди тухузвайди я. Лезги  рахунрин гъавурда акьунин вердишвилер ва 

дидед чIал чирунин вердишвилер къачун патал дидед  чIалалди лап кьезил 

гьерекатар (командаяр) тамамардай упражненияр хийирлу я. Ихьтин 

командаяр гуда: къарагъ, ацукь, эциг, лагь. 

               И жуьредин  командайри аялар фад гъавурда акьада ва абуру 

жавабни гьасятда гуда. И командаяр вири дестедиз ва я тек са аялдиз 

талукьбур жеда. 

             Сифтегьан тарсара тербиячиди аялриз къарагъдай ва ацукьдай лап 

кьезил гьерекатар тамамарун теклифда. Эвелдай командадин гъавурда 

гъилерин ишарайрални твада. Гъуьгъуьнлай къвезвай тарсара, и гафар чирна 

рикIел хвейидалай кьулухъ, аялри тербиячидихъ галаз санал командаяр 

тикрарда. 

              Командаяр тамамардай упражненияр алай вахтунин глаголар 

ишлемишдай вердишвал къачунихъ галаз алакъада тун хийирлу я. 

Тербиячиди лугьуда: 

- Теймур, къарагъ. 

Гада къарагъда ва лугьуда: 

- Зун къарагъзава. 

Тербиячиди лугьуда: 

- Столдин патав алад. 

Теймур: «Зун столдин  патав физва»  ва мсб. 

             Рахуналди рафтарвал авун, ашкара тирвал, диалогдин къайдада кьиле 

фида. Диалогдин къайдада рахунрин вердишвилер къачун патал чирнавай 

гафар, типовой предложенияр, грамматикадин формаяр суалрин-жавабрин 
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упражненийрин куьмекдалди рикIел хвена кIанда. Аялриз неинки суалриз 

жавабар гуз, гьакIни чпи суалар эцигиз чир хьун герек я. Гьавиляй абуру гьар 

са тарсуна гьам суалриз жавабар гудай, гьамни суалар эцигдай упражненияр 

тамамарун лазим я. И упражненияр шейэрин ва сюжетрин шикилар, шейэр, 

гьерекатар, муляжар ишлемишуналди тамамарда. Суалра суалдин гафар ва я 

ибараяр:  Им вуж я? Им вуч я? Гьихьтин? Нин? ва мсб., жавабра  ихьтин  

гафар  им,  ам,  инал, атIанал, ингье ва мсб. хьун лазим я. 

              И упражненияр тамамардайла, гафар чирунихъ галаз санал, аялриз 

лезги  предложенидин суьгьбетдин ва суалдин интонацияр ишлемишизни 

чирда. Тербиячиди суалдин чешне гуда, ахпа а суал аялри чпи эцигда. И 

суалар вири группадиз ва я чпи-чпиз гузвайбур хьун мумкин я. 

       Тербиячийри фикир ихьтин кардал желб ийида: гьа сад лагьай 

тарсунилай эгечIна аялриз эцигнавай суалдиз тамам къайдадик квай жаваб 

гун, гуьгъуьнин этапра кьил кьилел алай гьикая (суьгьбет) туькIуьриз чирун 

герек я. Месела,  и гафарихъ галаз таниш хьайила (им, инал, нини, нин, зи) 

тербиячиди аялриз суалдиз Им вуч я? преложенийрин пуд вариантдалди 

жавабар гуз чирна кIанда. Ингье нини. Им нини я. Зи нини. 

            Аярин рахунрин  гьерекатрик активвал кутун патал кIвалахдин 

коллективдин ва дестедин жуьреяр ишлемишун лазим я. 

            Чи ахтармишунри къалурзавайвал, аялрин фагьум-фикир ва чIал 

вилик фин патал чпин тIварар абуру тарсара чирай затIар гекъигдай ва чеб 

чпиз акси эцигдай предложенияр хийирлу я. Вуж ацукьнава, вуж 

акъвазнава? 

           Фикрет ацукьнава, амма Фариза къарагънава. Вуч эцигнава, вуч 

акъвазнава? ТIур эцигнава, перем куьрсарнава. Рашид акъвазнава, 

ФатIиматни акъвазнава. 

           Гьар са тарсунихъ тербиядин метлебни хьана кIанзавайди я. Тербия 

гудай суьгьбетар акI тухвана кIанда хьи, гъвечIибуру яваш-яваш чеб аялрин 
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бахчада  ва кIвале тухудай къайдаяр чирдайвал ва кьадайвал (зегьметдал рикI 

хьун, дуствилин гьисс, сада садаз куьмек гун, чIехибуруз ва вичин юлдашриз 

гьуьрмет авун ва мсб. 

           Ихьтин суьгьбетриз I-2 декьикьа чара ийида. Сифтегьан тарсара 

суьгьбетар хайи чIалал, гуьгъуьнинбура (6-7-тарсунилай эгечIна) дидед 

чIалал тухвана кIанда. 

           Аялрин бахчада авай  аялриз лезги чIал чирдайла тербиячиди абурун 

махсус кьетIенвилер гьисаба кьуна кIанда. Гьар са аялдиз программадин 

сергьятра аваз чIалай чирвилер ва вердишвилер гун патал тербиячиди абурун 

чирвилерин дережа датIана ахтармишун герек я. И ахтармишунар гьам 

виридаз санал чирвилер гудайла, гьамни аялрихъ галаз кьилди ихтилатра 

тухуда. Программадин материал гьар са аялди чирунин кьетIенвилерикай 

хабар  авайла, тербиячидивай йикъан режимдин вахтара аялрихъ галаз 

кьилди тухудай кIвалахдин мана-метлеб тайинариз, алатнавай материал 

тикрарун дуьз тешкилиз жеда. 

             Гьа икI, ктабдин и паюна кьилин фикир адет яз гьалтзавай 

четинвилерин, рахунин кIвалахдин лингвистикадин къанунрин ва сифте 

этапда шегьеррин аялриз дидед чIал чирунин методикадин аспектрин 

гъавурда туниз ганва. Шегьеррин аялриз дидед чIал чирзавай тербиячидиз 

тарсар гунин бине тешкилзавай и кьетIенвилер чир хьун лазим я. 

          Инал а кар къейд авун герек къвезва хьи, чна теклифзавай тарс гунин 

къайдайрив анжах яратмишдай тегьерда эгечIуни кIелунин карда 

агалкьунралди тешкилун таъминарда. 

ТАРСАРИН ТЕМАЯР 

             ФГОС-дин кьвед лагьай несилдин программадин мана-метлеб аялар 

тIебиатдин яшайишдихъ галаз танишаруникай, абуруз чеб элкъуьрна кьунвай 

затIарин, лишанрин, бязи гьерекатрин  крарин  тIварар  чируникай ибарат я. 

Гьа са вахтунда ада аялрин Ватан, жуван халкь ва адан чIал кIан хьунин, 
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диде-бубайриз, жувалай чIехибуруз гьуьрмет авунин, зегьмет кIан хьунин, 

михьивилин гьиссер кутун истемишзава. 

           Вилик  акъвазнавай  тербиядин месэлаяр гьялиз художественный 

эсерар кIелун, дидактикадин къугъунар тешкилунин, жуьреба-жуьре 

суьгьбетри, менфятлу  зегьмет  тешкилуни  ва  компьютерри  куьмек  гуда. 

         Программадин  материал  гьар  са  группада  темайриз  чара  авунва. 

Гьар са тема пуд паюниз пай хьанва: 

1) гаф; 2) ибара ва предложение; 3) къугъунар; 

          Гаф  паюна  аялриз  чирна  кIанзавай  темадиз  талукь  гафар  

ишлемишдай предложенияр,  абурун  чешнеяр  ва  кIалубар  ганва.       

Месела: Зи  тIвар Магьмуд я. Диде  кIвалахал ала. Им ви вах яни? Эхь, ам зи 

вах я ва мсб. 

       Къугъунар  паюна  и  гафар  ва  ибараяр  квай  ва  абур  ишлемишдай  

шартIар  яратмишдай  къугъунар  гузва.  А  къугъунар, гьелбетда,  

тахминанбур  я.  Тербиячиди  гьар  са  дуьшуьшда  абур  вичи тешкилда. 

           ФГОС-дин истемишунрай бахча акьалтIарзавай  аялрин вилик 

акъвазнавай нетижаяр (планируемые результаты).  

          Фонетика. Дидед чIалан сесер яб акалунин рекьелди чеб-чпивай чара 

ийиз чир хьун. ТуькIуьр хьанвай сесер сивяй дуьз акъудиз алакьариз чир 

хьун.  КIалхандин ва туьтуьхдин сесер лугьун. Нерин тах квай ва яргъалди 

чIугвадай ачух сесер дуьз лугьуз чир хьун. Лезги чIалан гафар ва ибараяр 

ачухдиз ва гьавурда акьадайвал лугьуз чир хьун. Тайин тир сес квай гафар 

лугьуз, а сес квай гафар предложенидай жагъуриз, гафуна сесинин чка (сифте 

кьиле, юкьва, эхирда) тайинариз алакьариз чир хьун. Гафунай лазим сес чара 

ийиз. Гафуна сесеринни гьарфарин талукьвилер ва кьадарар тайинариз чир 

хьун. Гафар слогриз пайиз, ударение алай ва алачир слогар тайинариз чир 

хьун. 
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             Грамматика. Существительнидин падеждин формаяр дуьз 

ишлемишиз. Глагол гилан, алатай ва къвезвай вахтарин формайра 

ишлемишиз чир хьун.  Хабардин ва буйругъдин формайра авай глаголар  

ишлемишиз чир хьун. Прилагательное  существительнидихъ  галаз  

ишлемишиз чир хьун.  Предложенияр туькIуьриз (3-4 гаф авай), 

предложенияр гафариз чара ийиз, предложенида гафарин галай-галайвал 

тайинариз алакьиз чир хьун. 

          Алакъалу чIал. Аялар, тербиячидиз ва я чпи-чпиз суалар гуз, суалриз 

жавабар гуз вердишариз рахунрин чIал вилик тухуз чир хьун. 

Тербиячиди кIелай художественный текстинин мана-метлеб ачухариз, 

галай-галайвал хълагьиз алакьун, жавабда художественный текстинай чIал 

гуьрчегардай такьатар ишлемишиз чир хьун, шиирар эсер ийидайвал хуралай 

манияр лугьун. 

Вирида санал туькIуьрай ва я гьазур пландай са затIуникай, шикилдай, 

сюжет авай са шумуд шикилдай гьикая туькIуьриз чир хьун. Аялри чпин 

яшайишдай, тежрибадай гъвечIи гьикаяяр туькIуьриз чир хьун, жуван 

фикирар лугьун. 

ПРОГРАММА 

Юкьван группа 

(4 – 5 йисан яшда авай аялар) 

Гафарин винел кIвалах 

Диде-бубайрин кIвалах, пеше къалурдай существительнияр кухтаз, 

аялрин гафарин кьадар артмишун. Аялрин чIала, рахунра кIвалахдин 

гьерекатар къалурдай глаголар тун.  

ЗатIар авай гьал, чка, кардин вахт къалурдай гафар: патав, чапла пад, 

эрчIи пата; югъ, йиф, экуьнахъ, нянихъ ва мсб. 
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Аялриз чпин рахунра затIарин паяр къалурдай существительнияр, 

затIарин лишанар къалурдай прилагательнияр, чIала гзаф дуьшуьш жедай 

глаголар ва наречияр ишлемишиз чирун.  

Умуми манадин существительнияр ишлемишиз вердишарун.  

Сесерин винел кIвалах 

Ачух ва ачух тушир сесер дуьз лугьуз чирун. Лезги чIалаз хас ачух 

тушир сесерин винел кIвалах башламишун. Лабиал сесер квай гафар дуьз 

лугьуз чирун. Гафар ва ибараяр ачухдиз ва бес кьадар кIевиз лугьуз 

вердишарун. Яб гунин рекьелди бязи сесер кьатIуниз чирдай кIвалахар 

тухун.  

Грамматикадай малуматар 

Предложенида гафар дуьз ишлемишиз, абурун къайда хуьз чирун. 

Существительнияр гзафвилин кьадарда ишлемишиз чирун. Гзафвилин 

кьадардин суалриз жавабар гун: Им вуч я?  - Им ич я. Ибур вучар я? – Ибур 

ичер я. Им вуж я? – Им руш я. Ибур вужар я? Ибур рушар я.  

Буйругъдин наклоненидин глаголар дуьз ишлемишун: чукура, къаткук, 

ксус. 

Алакъалу чIал 

Аялар, сад-садаз суалар гуз, суалриз дуьз жавабар гуз, вердишарун. 

Аялриз таниш гъвечIи гьикаяйрин мана-метлеб, махар ахъай хъийиз чириз 

башламишун, шиирар кIелиз, манияр лугьуз.  

Сюжет авай шикилдай суалрин куьмекдалди предложенияр туькIуьрун. 

Художественный литература 

Художественный литературадин игьтияж тербияламишиз башламишун. 

Тербиячиди кIелай эсердин мана-метлебдиз талукь суалриз жавабар гун. 



 24 

Геройдиз къимет гуз (хъсан, пис, викIегь, кичIе ва мсб.) чирун. Шиирар эсер 

ийидайвал кIелун.  

          ФГОС-дин истемишунрай юкьван группа акьалтIарзавай аялрин 

вилик акъвазнавай нетижаяр (планируемые результаты):  

- дидед чIалан сесер дуьз лугьуз; 

- рахунра аялар танишарзавай бязи кIвалахрин тIварар ишлемишиз;  

- умуми манадин существительнияр (емишар, гьайванар, салан майваяр) 

ишлемишиз; 

- сюжет авай шикилдиз, нинидиз, затIариз килигна, абурун мана-метлебдиз  

талукь предложенияр туькIуьриз, жуван фикирар лугьун; 

- шиирар эсер ийидайвал лугьун; 

- манияр лугьун. 

КIВАЛАХДИН МАНА-МЕТЛЕБ 

                                                 ТАНИШВАЛ 

I. Гафар: Салам, пакаман хийир, сагърай, 

зун, вун, тIвар, вуж я? ава, ам, я, аял (аялар), ингье, эхь, ваъ. 

II. Ибараяр ва предложенияр: Пакаман  

хийирар, аялар! –Ви тIвар вуж я?  - Керим. Зи тIвар Тамум я. Зун Мегьамед я. 

Им Ширинат я. 

- Ингье Агьмед. Им вуж я? Сагърай! 

    III. Къугъунар: I) «Танишар». Са шумуд аялдикай диде-бубаяр жеда.       

Абуру чпин аялар (амай аялар) чеб-чпихъ галаз танишарда. 

2) «Таниш хьун». Са аялди амайбур амайбур вичин нинийрихъ                                          

галаз танишарда: Им Суна я. Ингье Руслан ва икI мад. 
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КЪУГЪУНАР 

1. Гафар: чукурун, хкадрун, къарагъун, хкатун, фин, ацукьун, ксун, 

къачун, эцигун, це (гице), гун, къалурун, къугъун; нини, вуч? ина, (инал), ана 

(анал), аниз, ма, ша, акъвазун. 

2. Ибараяр ва предложенияр: Агьмеда хкадарна. Ам ацукьнава. Магьи, 

нини къачу. Мегьамед, инал хкадара. Аялар, къугъугъ. Али, инал ша. Вели, 

ма  туп.  

3. Къугъунар: I) «Къугъун». Аялар кьве-кьвед хьана акъвазда. 

Тербиячиди ва я аялрикай сада лугьуда: «Раида, хкадара! Агьмед, хкадара! 

Инал акъваз! Гьанал акъваз! Инал ша. Гъил хкажа!»  

2) «Диде». Рушарикай садакай диде жеда. ада аял-нини ксурда.  

 ХИЗАН 

 1. Гафар: Диде, (де), дах, хала, ими, бала, вах, стха, руш, гада, (хва); 

гьинай? кIвал, (кIвале); кIанда. 

2. Ибараяр ва предложенияр: Им вуж я?  Ам де (дах) я. Дахдин тIвар 

вуж я? Диде гьина ава? Диде кIвале ава. Вахаз стха кIандани? Заз вах кIанда. 

Вун нин хва (руш) я? 

3. Къугъунар. I) «Диде». Са рушакай диде жеда. Ада вичин аялриз-

нинийриз тIуьн гуда: Ма, Наида, хапIа.  Эсли, чай хъухъ.  

2) «Хизан». Аялрикай садакай буба, садакай диде … жеда: «Зун диде я. 

Агьмед буба я. Саимат, тарелка чуьхуьх. Мислим, Селиматаз куьмек це».  

 БЕДЕНДИН ПАЯР. ГИГИЕНА 

1. Гафар: чин, гъил, кIвач, кьил, сив, нер, яб  

(япар), вил, чIар, чин; чуьхуьн, ксун, къарагъун, экуьнахъ, нянихъ. 
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2. Ибараяр ва предложенияр:  Им вуч я? – Им  

чин я. Им гъил я. Им кIвач я ва икI мад. Им вуж я? – Им гада я. Им руш я. Им 

чIехи диде я ва икI мад. Гадади (руша) чин чуьхуьзва. Руша кьил 

чуьхуьзва.Нянихъ Мурад ксуда. Муса, гъилер чуьхуьх. Сейранат, япар михьа. 

Сарат, кьил эвягъа. 

   3. Къугъунар: I) «Низ гзаф чида». Сада, затIар (бедендин паяр) къалуриз, им 

вуч я лугьуз, суалар гуда, аялри: «Им гъил (кьил, кIвач ва икI мад) я», - 

жавабар гуда. Ни гзаф тIварар лагьайтIа, гьам гъалиб жеда.  

        2) «Экуьнахъ». Са аялдикай «диде» жеда. Ада экуьнахъ вуч авун лазим 

ятIа, хабар кьада: «Маният, вуна чин чуьхвенани? Япар михьнани?» ва икI 

мад. Аялри жавабар гуда.  

   3) «Аялрин бахчада». Са аялдикай тербиячи жеда. Ада, бедендин паяр 

къалуриз, аялривай абурун тIварар хабар кьада. Амай аялри бедендин паярин 

тIварар лугьуда.   

ГЬАЙВАНАР. КЪУШАР 

1. Гафар: кац, кицI, верч, къуш, кал, сикI, цIегь, сев, жанавур, къуьр, 

кьуьгъуьр, уьрдег, шенпIи, дана, къаз, элуькьун. 

2. Ибараяр ва предложенияр. Им вуч я? – Им кац я. Ам кицI я. Ингье 

шенпIи. КицI элуькьзава. ШенпIи къугъвазва. Верч гьина ава? Дана къалура. 

Уьрдег гьина ава? АтIангье цIегь.  

3. Къугъунар: I) «Вуч катна?» Тербиячиди, къугъвадай затIар ва я 

кьилдин гьайванрин ва къушарин шикилар къалуриз, им вуч ятIа, хабар 

кьада. Аялри жавабар гуда. Дуьз жаваб гайи аялдиз нини ва я шикил гуда.  

2) «Диде - бала». Тербиячиди шикил къалурда, месела, кацин. Аялри 

адан баладин тIвар лугьуда – шенпIи. Дуьз лагьайди гъалиб жеда.    
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ПРОДУКТАР. КЪАПАР 

1. Гафар: чай, нек, яд, фу, шекер, чIем, хапIа (кIеви), тIуьн, хъун, къаб, 

истикан, тIур, шиш. 

2. Ибараяр ва предложенияр: Им вуч я? – Им чай (нек, яд) я. Ингье фу 

(шекер, чIем, хапIа). Ма, тIур. Мурада вуч ийизва? – Мурада чай хъвазва. 

Гьайисата хапIа незва. Агьмед, ма нек хъухъ. Стулдал ацукь. Агьмед, хапIа 

тIуруналди неъ. Шиш къачу. ТIур эрчIи гъиле яхъ.  

3. Къугъунар: 1) «Дидени аялар». Са руша амай аялриз «хуьрекар» ва 

«чай» гуда. Амайбуру недай амалар ийида.  

2) «Диде». Ишлемишзавай къапарин ва хуьрекрин тIварар кьаз са аялди 

нинидиз «тIуьн» гуда ва ам ксурда.  

3) «Къапар». Са аялди жуьреба-жуьре къапар (месела, тIур, къаб, шиш 

ва мсб.) къалурда, амай аялри абурун тIварар лугьуда. Ни къапарин ва 

продуктрин тIварар гзаф лагьайтIа, гьам гъалиб жеда.  

 ГЬИСАБУНАР 

         I. Гафар: сад, кьвед, пуд, кьуд, вад; 

   Шумуд? Гьисабун, гьикьван? 

     2. Ибараяр ва предложенияр: Гьисаба. Вадал кьван гьисаба. Ваз шумуд 

вах ава? Стхаяр шумуд ава? Заз са нини ава. Пуд туп (далдам, сев) къачу. 

Кьве къенфет Алидиз це. Зун сад лагьайди я. Вири шумуд ава? Инал кьве 

шапIа ала. ШенпIияр шапIайрилай гзаф я.  

        3. Къугъунар: I) «Шумуд ава?» Тербиячиди жуьреба-жуьре затIарин 

лишанар (сад хьтин, кьвед, пуд, кьуд, вад шикил) къачурла, вири шумуд 

аватIа, лугьуда. 
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       2) «Чуьнуьх жез». Чуьнуьх жез къугъун патал аялри вадал кьван 

гьисабда. Вад акьалтайда вилер кьада.  

 ПАРТАЛАР ВА КIВАЧИН КЪАПАР 

     1. Гафар: перем, дуьгме, ягълух, шалвар, майка, трусик, ботинкаяр, 

палту, бапIах; алукIун, хутIунун; нин? 

    2.  Ибараяр ва предложенияр: Им перем (дуьгме, шалвар) я. Ви перем 

гьина ава? Зи шалвар стулдал ала. Зи майка инал ала. И ботинкаяр нинбур я? 

Гуьлуьтар алукI. И гуьлуьтар дахдинбур я. Вуна вуч ийизва? За парталар 

алукIзава. Алим, перемдин дуьгме тур. Расим, чекмеяр хтIуна. Аният, 

нинидал перем алукI. Кьилихъ ягълух галчук. Ви ягълух гьина ава, Али?  

3. Къугъунар: I) «Аялрин бахчада». Са аялди-дидеди тIварар лугьуз-

лугьуз, нинидал парталар алукIда. Ам аялрин бахчадиз тухуз гьазурда.  

2) «Низ гзаф чида». Тербиячиди кьилдин парталар ва кIвачин къапар (ва 

я абурун шикилар) къалурда, аялри абурун тIварар лугьуда. Ни гзаф тIварар 

лагьайтIа, гьам гъалиб жеда.  

 ЕМИШАР ВА МАЙВАЯР 

     1. Гафар: ич, чуьхвер, газар, помидор, афни, хват, къарпуз, буран, 

хали, къачун. 

              2.  Ибараяр ва предложенияр: Им вуч я? Им ич (чуьхвер, пIини, хват 

ва икI мад) я. Афнияр гьина ава? Афнияр сала ава. Помидорар зимбилда ава. 

Агьмедав вад хват гва. Накь чна ширин хали тIуьна. Къарпуз яруди я. Заз 

чуьхверар кIандайди я. Ма, ич къачу. Камал, газар чуьхуьх. Магьи, заз са 

ични кьве чуьхвер це.   

       3. Къугъунар: 1) «Багъда». Са аялдикай багъманчи жеда. Ада амай 

аялар вичихъ галаз «багъдиз тухуда» ва емишрин тIварар лугьуда.  
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       2) «Сала».  «Саларбанди» аялар «салаз тухуда» ва салан майваяр 

къалуриз, абурун тIварар лугьуда.  

 3)  «Ни гзаф лугьуда?» Аялри ни гзаф емишрин ва майвайрин тIварар 

лугьудатIа, хабар кьада. Гзаф лагьайди гъалиб жеда. Емишрин тIварар 

кьилди, салан майвайрин тIварар кьилди лугьуз, кьве къугъун тухуда.  

I0. РАНГАР. ЛИШАНАР 

     1. Гафар: яру, вили, хъипи, къацу, цIару, лацу, чIулав; еке, гъвечIи 

(бицIи), мукьва(л), яргъа(л), хъсан, пис, вини, агъа.  

     2.  Ибараяр ва предложенияр: Муса, яру ич заз це. Къацу чуьхвер це. 

Заз шенпIи ава. Ам цIаруди (чIулавди, лацуди) я. Къарпуз яруди жедани, 

къацуди? И ич яруди я. Хъипи чуьхвер. Еке къарпуз. Яру лент вилидалай 

яргъи  я. Агъа багъ. Вини хуьр. Али хъсан гада я.  

     3. Къугъунар: 1) «ЧIехи-гъвечIи». Аялриз еке ва гъвечIи затIарин 

шикилар къалурда: чIехи кицI – гъвечIи кац. Дуьз жаваб гайибур гъалиб 

жеда.  

      2) «Низ гзаф чида?» Чпиз хас тир рангарин тIварарни галаз аялри 

жуьреба-жуьре затIар лугьуда: лацу жив, къацу векь ва икI мад. 

 КIВАЛ. КIВАЛИН АВАДАНЛУХ 

     1. Гафар: кIвал, кIвалер, рак (ракIар), пенжер, мес, яргъан, 

хъуьцуьган, шкаф, стол, стул; ахъаюн, акьалун (агалун), шуткун. 

     2.  Ибараяр ва предложенияр: Стол гьинал ала? Ингье стол. Стол 

атIанал ала. Кац дивандал ксанва. Им нин кIвал я? Им чи кIвал я. Кьакьан 

кIвалер. Чи кIвалер екебур я. Дивандал хъуьцуьган ала. Минаят, яргъан 

кIватIа. Пенжер ахъая. Иминат, ракIар акьала. Мирзе, рак агала. Аялар, месер 

вахчу.   
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     3. Къугъунар: 1) «Карлсон мугьманвиле». Аялар Карлсонан 

«мугьманар» я. Абуру кIвалин чилел алай затIар, тIварар лугьуз-лугьуз, 

кIватI хъийида.  

     2) «КIвал эцигун». Аялри кубикрикай кIвал эцигда, сада цал, масада 

пенжер ва мсб. эцигда.  

      3) «Хизан». Са аялдикай «буба», муькуьдакай «диде» жеда. Абуру 

гада, руш буюрмишда (Мадина, стол михьа; Алим, пенжер ахъая ва икI мад), 

аялри и кIвалахар тамамарда. 

ЧIЕХИ АЯЛРИН ГРУППА 

(5 – 6 йисан яшда авай аялар) 

ГАФАРИН ВИНЕЛ КIВАЛАХ 

Аялри гафарин кьадар артухарун давамарун. Аялрин гафарин запасдин 

пешеяр къалурдай существительнияр (устIар, багъманчи), затIарин лишанар 

къалурдай прилагательнияр (яру, чIулав, мичIи ва мсб.), наречияр, инсанрин 

кIвалах къалурдай глаголар кутун.  

 Манадин жигьетдай мукьва гафар (синонимар) жагъурдай упражненияр 

башламишун.  

Рахунра существительнияр, прилагательнияр, наречияр, глаголар 

манадин жигьетдай дуьз ишлемишиз чирун.  

СЕСЕРИН ВИНЕЛ КIВАЛАХ 

Дидед чIалан вири сесер дуьз ва ачухдиз лугьун мягькемарун. Яб гунин 

рекьелди чеб-чпиз ухшар сесер сад-садавай чара ийиз алакьун. Лезги чIалан 

туькIуьр хьанвай кьве тахан сесер (гъ, гь, къ,кь, кI, хъ, хь, чI, пI, тI, цI, у.) 

дуьз лугьун. Нефес галай ва нефес галачир ачух тушир сесер чеб-чпивай чара 

ийиз алакьун. Лабиал сесер дуьз лугьун.  
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Гафуна сесинин чка тайинарун. Интонациядин жигьетдай чIалан 

(рахунрин) винел кIвалах.  

ГРАММАТИКАДАЙ МАЛУМАТАР 

Прилагательнияр, числительнияр существительнидихъ галаз алакъада 

аваз дуьз ишлемишунин алакьунар вилик тухун.  

Существительняр гзафвилин кьадарда, падежрин формайра дуьз 

ишлемишиз алакьун.  

Чешнедиз килигна предложенияр туькIуьрун.  

АЛАКЪАЛУ ЧIАЛ 

Рахунрин диалогдин ва монологдин жуьреяр. Суалар гуз ва суалриз дуьз 

жавабар гуз чирун.  

Тербиячидин суалар галачиз галай-галайвал гъвечIи гьикаядин мана-

метлеб, мах ахъай хъувун.  

Чешнедиз килигна ва я пландай сад ва я са шумуд шикилдай гъвечIи 

гьикая туькIуьрун.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРА 

Художественный литературадихъ игьтияж тербияламишун. Текстинин 

мана-метлебдай суалриз тамам жавабар гун. 

Эсердин мана-метлебдин ва я геройдин кIвалахрин гьакъиндай жуван 

рафтарвал къалуриз чирун. Шиирар эсер ийидайвал кIелиз чирун.  

          ФГОС-дин истемишунрай чIехи группа акьалтIарзавай аялрин 

вилик акъвазнавай нетижаяр:  

дидед чIалан вири сесер дуьз лугьуз; 

гафар, предложенияр, тади квачиз, дуьз лугьуз; 
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аялар танишарнавай пешейрин тIварар тир существительнияр 

ишлемишиз; 

рахунра простой гегьенш предложенияр ишлемишиз; 

рахунра дуьз речь ишлемишиз; 

пландин бинедаллаз шикилдикай, затIуникай тербиячиди лагьай темадай 

предложенияр туькIуьриз; 

жуван фикирар лугьун; 

эсерлудаказ шиирар  лугьун; 

манияр лугьун; 

10-дал кьван гьисабун; 

КIВАЛАХДИН МАНА-МЕТЛЕБ 

                                    ТАНИШВАЛ 

1. Гафар: зи, ви, ам, абур, гьикI? нин? гада, 

руш, дуст, чухсагъул, эхь, ваъ, йис, чун, куьн. 

2. Ибараяр ва предложенияр: Им вуж я? Им  

гада (руш, дуст) я. Адан шумуд   йис я?  Гададин шумуд йис я? Адан вад йис 

я. Дустунин тIвар Тимур я. Им зи дуст я. Адан тIвар Айиша я. Вун нин гада 

(руш) я? 

3. Къугъунар: 1) «Танишар». Аялрикай 

«гьайванар» жеда ва абур чеб-чпихъ галаз таниш жеда: «Зун сикI я. Им зи 

дуст чакъал я» ва икI мад. 

3) «Гьуьрметлу хизан». Кьве аялдикай 

«дидени буба» жеда. Аялар абурухъ къекъведа. «Диде, чай хъвадани? Дах, им 

зи дуст Рамазан я» ва икI мад.  
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КЪУГЪУНАР ВА КЪУГЪВАДАЙ ЗАТIАР 

           1. Гафар: нини, далдам, туп, пайдах, зуьрне, балкIан, ними, луьткве, 

сирнав авун, лув гун (цавай фин), вуч авун? заз, физва, ва, амма. 

           2. Ибараяр ва предложенияр: Рамазана вуч ийизва? Ам квев 

къугъвазва? Рамазан машинда аваз физва. Заз далдам (нини, туп) гице. 

Агьмеда хъсандиз сирнав ийида. Самолет цавай физва. Ада лув гузва. Зуьрне 

ягъа. Далдам къачу. Вавай далдам ягъиз жедани?  

           3. Къугъунар: 1) «Михьивилер авун». Тербиячиди буйругъдалди 

нинияр чуьхуьда: «Нини чуьхуьх! БалкIан чуьхуьх!» ва икI мад. 

           2) «Туьквенда».  Аялар «туьквендиз» къведа, салам гуда, нинияр 

(къугъвадай затIар) маса къачуда, чухсагъул лагьана хъфида. «Заз машин це. 

Сев це» ва икI мад. 

          3) «Ни вилик вахчуда?» Столдал са кьадар нинияр эцигда. Кьве-кьвед 

хьанвай аялрикай сада, нинийрин тIварар кьаз, муькуьдаз абур столдилай 

вахчу лугьуда. Ада гьикьван гзаф нинийрин тIварар кьуртIа, гьакьван ам 

вилик жеда. Гзаф тIварар лагьайди гъалиб жеда.  

ХИЗАН 

              1. Гафар: хтул, хизан, мах, мах ахъаюн, ава, авач, патав, баде, чIехи 

буба. 

              2. Ибараяр ва предложенияр: Аи нин баде я? ЧIехи буба низ ава? Низ 

баде ава? Ваз баде авани?  Эхь, заз чIехи буба ава. Бадеди мах ахъайзава. 

ЧIехи бубадин патав хтул гва. Заз баде авач. 

           3. Къугъунар: 1) «Телефон». Телефонди зенг ийида:  

- Нисинин хийирар! Диде кIвале авани? 

- Диде кIвале авач. 
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- Буба гьина ава? ва икI мад. 

           2) «Хизан». Аялри чпин арада ролар пайда: «Зун дах я … Саимат диде 

я. Вун, Хадижа, баде я» ва икI мад. 

 БЕДЕНДИН ПАЯР. ВИНЕЛ ПАТАН АКУНАР 

1. Гафар:  руфун, сас (свах), тум, пац, тIуб, къуьн, чин, рикI, кьил,  

хук; михьи, чиркин. 

2.  Ибараяр ва предложенияр:  Рустам, чин (гъилер, кьил) чуьхуьх. 

Динара, аялдин нер михьа. Чиркин гъилер. Михьи чин. Кацин тум яргъиди я. 

Севрез кьуд пац ава. Свах тIазва. Саида, сарар чуьхуьх. За гьар пакамахъ ва 

нянихъ сарар чуьхуьзва. 

                3. Къугъунар: I) «Духтур». Са аялдикай духтур жеда. Ада, нинидин 

ва я маса аялдин бедендин паяр къалуриз, аялриз абурун тIварар чирда: «Им 

кIвач я. Ингье нер, вилер ва икI мад». 

               2) «Фагьумсуз аял». Аялрикай сада кьасухдай чIуру жавабар гуда. 

Месела, кIвач къалурайла, ада гъил лугьуда ва икI мад. 

               3) МискIалар: имуча-муча: якIун ятахда кIараб кIелер (сивни сарар), 

епини яд хъваз, дана дакIваз (буран) ва икI мад.   

ГЬАЙВАНАР ВА КЪУШАР 

             1. Гафар: балкIан, тай, гурцIул, кIек, уьндуьшка, гьер, кьун, хеб, 

бацIи, лам, шаркIунтI, гьайван, гъуьрчехъан, шапIа, аслан, фил, пеленг, 

чубарук, лиф, девдев, цицIиб, куьмек гун, лув гун, язух атун, вак, цIуьрнуьгъ, 

(уь-уь ягъун, меее авун ва мсб.). 

         2. Ибараяр ва предложенияр: Им вуч я? Им балкIан (тай, кIек, гурцIул 

ва мсб.) я. Каци вуч ийизва? Каци чин чуьхуьзва. Каци мяу ийизва. Кали чаз 

нек гузва. КIекре уь-уь уь авуна. Къазра къа-къа авуна. Жанавурди къув яна. 

Гъуьрчехъан гъуьрчез фена. 
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       3. Къугъунар: 1) «Вуч катна?» Тербиячиди, гьайванрин шикилар ва я 

нинияр столдилай са-сад къачуда, кьулухъ кьада ва вуч катнатIа, хабар кьада. 

Адан тIвар сифте лагьай аял гъалиб жеда.  

         2) «Гьайванриз элкъуьн». Гьар са аялдив кьилдин гьайванрин шикилар 

вугуда ва абуру чеб гьихьтин гьайванриз элкъвенатIа, лугьуда: «Зун кац я. 

Зун сев я» ва икI мад.  

          3) «Байнуз-байнуз». Тербиячиди ва я са аялди гьайванрин ва къушарин 

тIварар лугьуз, гъил цавуз хкажда. Тербиячиди гьайванрин тIварар лагьайла, 

аялри гъил хкаж тавуртIа, ам гъалиб жеда. Эгер гъил хкажайтIа, аялар вири 

хъуьреда: Месела, икI: «Байнуз-байнуз лекь байнуз»  (гъил хкажда). Аялрини 

хкажда – дуьз я. «Байнуз-байнуз сикI байнуз!» (гъил хкажда). Аялрини 

гъилер хкажайтIа, дуьз туш. 

ПРОДУКТАР 

            1. Гафар: ниси, як, хапIа (жими), ацукьун, дуьз, кьун (гъиле), муьув, 

вирт, тIунутI, къаймах, къатух (хкянек), гъуьр, чIахар, дуьгуь, гишин хьун, 

тух хьун, тухдалди, хьар, гьазурун, эрчIи, афар.  

              2. Ибараяр ва предложенияр: Ингье ниси. Ма, чукIул, Им як я.  Ниси 

квекай ийида? – Ниси некIедикай ийида. Им вирт яни? Ваъ, ам вирт туш. 

ХапIа квелди неда? ХапIа тIуруналди неда. Ваз гишин хьанвани? Ваз афар 

кIандани? Ма ваз, Саида, дуьгуьдин афар. Дидеди вуч ийизва? Дидеди фу 

чразва (хапIа ийизва). Фу квекай чрада? Фу гъуьруькай чрада. Эсли, ваз цуру 

нек кIандани? 

         3. Къугъунар: I) «Туьквенда». Садакай туьквенчи жеда, амайбурукай – 

муьштерияр. Абуру жуьреба-жуьре продуктар це лугьуда: «Заз ниси це. Заз 

са кило як алцума. Ма, ваз гъуьр» ва икI мад. 

4) «Суьгьуьрчи». Аялри чпин рикI алай хуьрекар лугьуда. 
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Суьгьуьрчиди-аялди абуруз а хуьрекар гуда: «Заз нек са гзаф кIандайди я», 

«Ма, ваз нек» ва икI мад.  

 ГЬИСАБУНАР 

              1. Гафар: вад,  ругуд, ирид, муьжуьд, цIуд; сад лагьай(ди), кьвед 

лагьай(ди), пуд лагьай(ди), кьуд лагьай(ди), вад лагьай(ди), ругуд лагьай(ди), 

ва икI мад; эхиримжи, исятда, ахпа, сифте. 

              2. Ибараяр ва предложенияр: Столдал шумуд шиш ала? Столдал 

ругуд шиш ала. Зав муьжуьд хват гва. Агьмед, ма ваз пуд ич. Зун сад 

лагьайди я. Замина эхиримжиди я. Сифте 5 хват къачу. Ахпа абурукай 4 

Сефераз це. Шумуд амукьна? Са туп, мад са туп, жеда кьвед. ЦIудал кьван 

гьисаба. Вавай цIудалай кьулу-кьулухъ гьисабиз жедани?   

              3. Къугъунар: 1) «Шумуд ала». Тербиячиди кьилдин затIар ва я 

шикилар къалурда ва хабар кьада: «Шумуд пайдах ава? Шумуд карандаш 

ава?» ва икI мад. Аялри жавабар гуда.  

               2) «Сад лагьайди». Аялар, вад-вад хьана, кIватIалриз пай жеда. Ахпа 

абуру гьисабда. «Зун сад лагьайди я. Зун кьвед лаагьайди я. Зун вад лагьайди 

я». Ахпа муькуь вадани гьакI гьисабда.  

           3) «Чуьнуьх жез». Сада гьисабда. ЦIуд акьалтайда вилер кьада.  

ПАРТАЛАР ВА КIВАЧИН КЪАПАР 

            1. Гафар: парталар, кIвачин къапар, жибин, кIурт, блушка, хев, хел, 

туфлияр, чекмеяр, бегьлеяр, михьун, гьина? хуруган, шал (фите), гуьлуьтар, 

куьруь, яргъи, чуьхуьн, уьтуь, ягъун, кьацIурун.  

            2. Ибараяр ва предложенияр: Ибур вучар я? Абур ботинкаяр. Абур 

кIвачин къапар (парталар) я. Дженнета вуч ийизва? Аслана гуьлуьтар 

чуьхуьзва. Дидеди шалвардиз (перемдиз) уьтуь язава. Туфлидин багъардиз 
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тIвал це. КIурт вучиз алукIда? Ви шалвар гьихьтинди я? Зи шалвар куьруьди 

(яргъиди) я. Чекмеяр михьа, Мурад!  

            3. Къугъунар: 1) «Туьквенда». Садакай туьквенчи жеда. Аялри анай 

жуьреба-жуьре парталар ва кIвачин къапар къачуда: «Заз са кIурт це. 

Бегьлеяр авани?» ва икI мад.  

            2) «Чан алай парталар». Аялар жуьреба-жуьре парталриз ва кIвачин 

къапариз элкъведа: «Зун гуьлуьт я. Зун блушка я» ва икI мад.  

РАНГАР. ПАРТАЛАР 

            1. Гафар: мичIи, рагъул, шуьтруь, туракь, хъипи, беневша, михьи, 

къаних, акьуллу, гуьрчег, кьакьан, аскIан, лап кIевиз, шад, пашман, кIевиз, 

зарбдиз, аста, алахъун, хьун. жеда.  

            2. Ибараяр ва предложенияр: Чун кьакьан кIвалера яшамиш жезва. 

Рушан гъилер михьи я. Кац гъвечIиди я, аслан – чIехиди. Агьмед еке 

пенжердив акъвазнава. Адав хъипи карандаш гва. Заз чIехи буба ава. Ада заз 

акьуллу гафар лагьана.  

            3. Къугъунар: I) «Гьихьтинди?» жуьт-жуьт затIар къачуз, абурун 

лишанар тайинарун: «Еке туп – гъвечIи туп. Михьи гъил – чиркин гъил» ва 

икI мад. 

            2) «Къушар». Аялрикай жуьреба-жуьре къушар жеда. Сифте гьарда 

вичикай ихтилат ийида: «Зун еке лацу къуш я. Зун гъвечIи цIару чубарук я» 

ва икI мад. Ахпа тербиячидин буйругъдалди абур катда. Тербиячидин 

ишарадалди къушар-аялар акъвазда ва чеб гьина аватIа, лугьуда: «Зун тама 

ава» ва икI мад. 

 ЕМИШАР ВА МАЙВАЯР 

            1. Гафар: келем, чичIек, некьи, ципицI (уьзуьм), пIини, шефтел, алуча, 

серг, истивут. 
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            2. Ибараяр ва предложенияр: Куь сала вуч ава? Сала келемар 

(чичIекар, газарар) ава. Ингье истивут. Некьи гьихьтин я? Куь багъда 

шефтелар авани? Ширин шефтел. Шефтел гьи рангунинди я? Шефтел 

хъипиди я. Ма, Идрис, алуча.  

            3. Къугъунар: 1) «Вуч квахьна?» Столдал жуьреба-жуьре емишрин ва 

салан майвайрин шикилар экIяда. Тербиячиди, абурукай къачуз, кьулухъ 

чуьнуьхарда ва вуч квахьна лагьана, хабар кьада.  Ни гзаф тIварар лагьайтIа, 

гьам гъалиб жеда.  

         2) «Туьквенда». Туьквендай аялрикай ни гзаф емишар ва я салан 

майваяр къачуртIа (яни абурун тIварар лагьайтIа), гьам гъалиб жеда.  

 КIВАЛ. ГЬАЯТ 

            1. Гафар: гьаят, къугъун, къав, чил, цав, диван, айван, шикил, лампа, 

халича, гам, вар, ана, ина, экуь, мичIи, сят, агалун, кIаник, винел, къулухъ, 

цуьквер, уьтуь, ракьун, кIарасдин.  

            2. Ибараяр ва предложенияр: гьяркьуь гьаят, кьакьан кIвалер, гуьрчег 

кIвалер,  Зун гьаятдиз эвичIна. Гьаятда аялар къугъвазва. Чна хуьре кIвалер 

эцигна. Чи кIвалерихъ еке гьаят гала. Гьаятдин кьулухъ багъ гала.  

 ШЕГЬЕР. ХУЬР 

            1. Гафар: шегьер, хуьр, куьче, автобус, туьквен, яшамиш хьун, экъуьн, 

гьуьл, акьахун, эвечIун, чала патахъай, эрчIи патахъай, поезд, троллейбус. 

            2. Ибараяр ва предложенияр: Чун шегьерда яшамиш жезва. Баде 

хуьре ава. Зун туьквендиз физва. Зун автобусда (троллейбусда) аваз фида. 

Ша, чун куьчедиз фин. Буба гьуьлел  физва. Чи шегьердин тIвар гьикI я? 

Гьуьлел инсанри ял яда.   
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            3. Къугъунар: 1) «Чи шегьер». Аялри чеб яшамиш жезвай шегьердикай 

ихтилат ийида: «Чун кьакьан кIвалера яшамиш жезва. Чи кIвал кьуд лагьай 

мертебада ава» ва икI мад. 

            2) «Гатуз хуьре». Аялри чпин фикирда авай хуьруькай ихтилат ийида: 

«Баде хуьре ава. Гатуз зун падан патав хьана. Бадедиз гъвечIи кIелни ава» ва 

икI мад. 

АЯЛРИН БАХЧА 

           1. Гафар: аялрин бахча, алукIун, хутIунун, атун, хъфин, гьиниз? 

гьинай? манияр лугьун, шикил ягъун, кьуьл авун, къугъун. 

           2. Ибараяр ва предложенияр: Им аялрин бахча. Им чи бахча я. 

Магьиди вуч ийизва? – Магьиди зарядка ийизва. Агьмеда кIвачелай 

хутIунзава. Саидади жанавурдин шикил язава. Баде гьиниз фена? Баде 

аялрин бахчадиз атана. Бадедихъ (дидедихъ) галаз вуж атана? Бадедихъ 

(дидедихъ) галаз Мадина атана.  

           3. Къугъунар: 1) «Чи группа». Аялрин бахчадиз цIийи аял атанвайди 

фикирда кьуна, адаз са аялди чпин группадикай ихтилат ийида: «Им чи 

группа я. Ам екеди я» ва икI мад.  

           2) «Туп гадриз». Тербиячиди аялдал туп гадарда. Аялди ам кьуна 

кIвале авай вири еке затIарин тIварар лугьуда: шкаф, стол ва мсб. 

 ГЬАЗУРВИЛИН ГРУППА 

(6 – 7 йисан яшда авай аялар) 

ГАФАРИН ВИНЕЛ КIВАЛАХ 

               Аялрин гафарин кьадар артухарун, давамарун. Аялрин гафарин 

запасдин пешеяр къалурдай существительнияр (устIар, багъманчи, данарбан),  

затIарин лишанар къалурдай прилагательнияр (яру, чIулав, мичIи ва мсб.), 

наречияр, инсанрин кIвалах къалурдай глаголар кутун. 
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          Манадин  жигьетдай  мукьва  гафар (синонимар) жагъурдай 

упражненияр башламишун. 

         Рахунра существительнияр, прилагательнияр, наречияр, глаголар 

манадин жигьетдай дуьз ишлемишиз чирун. 

        Лексикадин рекьяй аялриз тамам 600 – 650 гаф чирна кIанда. 

 

СЕСЕРИН ВИНЕЛ КIВАЛАХ 

           Дидед  чIалан  вири  сесер  дуьз  ва  ачухдиз  лугьуз  мягькемарун.  Яб  

гунин   рекьелди   чеб-чпиз  ухшар  сесер  сад-садавай  чара  ийиз  алакьун.        

Лезги  чIалан  туькIуьр  хьанвай  сесер  (гъ, гь, къ, кь, кI, хъ, хь, чI, пI, тI, цI, 

уь) дуьз  лугьун. Нефес  галай  ва  нефес  галачир  ачух  тушир  сесер  чеб-

чпивай  чара  ийиз  алакьун.  Лабиал  сесер  дуьз  лугьун. 

            Гафуна сесинин чка тайинарун.  Везиндихъ ва интонациядихъ галаз 

танишарун (суалдин, буйругъдин, хабардин). Интонациядин жигьетдай 

чIалан (рахунрин) винел кIвалах тухун. 

ГРАММАТИКАДИКАЙ  МАЛУМАТАР 

          Прилагательнияр,  числительнияр  существительнидихъ   галаз  

алакъада аваз  дуьз  ишлемишунин  алакьунар  вилик  тухун. 

         Существительнияр  гзафвилин  кьадарда,  падеждин  формайра  дуьз 

ишлемишиз  алакьун. 

Буйругъдин наклоненидин глаголар дуьз ишлемишун. 

         Чешнедиз  килигна  предложенияр  туькIуьрун. 

АЛАКЪАЛУ ЧIАЛ 

             Рахунрин  диалогдин  ва  монологдин  жуьреяр. Суалар  гуз ва 

суалриз дуьз  жавабар  гуз  чирун. 
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            Тербиячидин  суалар  галачиз  галай-галайвал  гъвечIи  гьикаядин  

мана-метлеб, мах ахъай хъувун. 

       Чешнедиз килигна ва  я пландай сад ва я са шумуд шикилдай гъвечIи 

гьикая туькIуьрун. 

        Сюжет авай шикилдай суалрин куьмекдалди (2–8) предложенияр 

туькIуьрун. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРА 

          Художественный литературадихъ игьтияж тербияламишун. Текстинин 

мана-метлебдай суалриз тамам жавабар гун. 

          Эсердин мана-метлебдин ва я геройрин кIвалахрин гьакъиндай жуван 

рафтарвал къалуриз чирун. Шиирар эсер ийидайвал кIелиз чирун. 

          ФГОС-дин истемишунрай чIехи группа акьалтIарзавай аялрин 

вилик акъвазнавай нетижаяр:  

дидед чIалан сесер вири дуьз лугьуз; 

гафар, предложенияр, тади квачиз, дуьз лугьуз; 

аялар танишарнавай пешейрин тIварар тир существительнияр ишлемишиз; 

рахунра простой гегьенш предложенияр ишлемишиз; 

рахунра дуьз речь ишлемишиз; 

пландин бинедаллаз шикилдикай, затIуникай тербиячиди лагьай темадай 

предложенияр туькIуьриз; 

эсер ийидайвал шиирар хуралай лугьун; 

манияр лугьун; 

лезги чIалай урус чIалаз ва урус чIалай лезги чIалаз гафар таржума ийиз; 
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гафарал суалар эцигиз ва суалриз жавабар гуз; 

аялдиз 600-650 гаф чир хьун;  

20-дал кьван гьисабиз чир хьун; 

скороговоркаяр лугьуз чир хьун; 

мисалар ва мискIалар чир хьун ва мискIалриз жавабар гун. 

   ТАРСАРИН МАНА-МЕТЛЕБ 

         Аялрин вердишвилер ва алакьунар гегьеншарун патал тарсара агъадихъ 

галай къугъунар кьиле тухуда: «Танишвал», «Аялрин бахча», «Чи къугъунар 

ва къугъвадай затIар», «Бедендин паяр. Михьивал ва сагъламвал», «Чи 

хизан», «Сала ва багъда», «Къапар ва тIуьнар», «Парталар ва кIвачин 

къапар», «Чи кIвал», «Гьайванар ва къушар», «Йисан вахтар» ва мсб. 

           Программада тарсарин кIвалах, аялрин вердишвилер фикирда кьуна  

галай-галайвал гуда, гьаниз килигна темаяр дегишар тавун ва  анай абур  

акъудун тавун кIанарзава. Гузвай темадиз килигна,  тербиячидивай сятерин 

кьадар дегашариз жеда, са темадай сятерин кьадар тIимиларна, муькуь 

темадай гзафрайтIа жеда. Абур  аялрин чIалан материалдин дережадилай 

аслу я. Вири темаяр тухвайдалай кьулухъ тербиячиди нетижадин са тарс 

тухуда. 

 ТАНИШВАЛ 

          1. Гафар: зи,  ви, ам,  гьикI?  нин?  гада,  руш, дуст,  чухсагъул,  эхь,  

ваъ, йис, чун, куьн. 

           2. Ибараяр ва предложенияр: Им  вуж? Им  гада  (руш, дуст) я. Адан 

шумуд йис я? Гададин шумуд йис я? Адан вад йис я. Дустунин тIвар 

Гьажиагьмед я.  Им  зи  дуст я. Адан  тIвар  Айисат я. Вун  нин  гада (руш) 

я? 
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         3. Къугъунар: 1) «Танишар». Аялрикай «гьайванар» жеда ва абур чеб-

чпихъ галаз таниш жеда: «Зун сикI я. Им зи дуст чакъал я»  ва икI мад. 

          2. «Гьуьрметлу хизан». Кьве  аялдикай  «дидени буба» жеда. Аялар 

абурухъ  гелкъведа. «Диде, чай  хъвадани? Дах, им  зи  дуст  Рамазан я» ва 

икI мад. 

 АЯЛРИН БАХЧА 

     1. Гафар: аялрин бахча, алукIун, хутIунун, атун, хъфин, гьина? 

гьинай? манияр лугьун, шикил ягъун, кьуьл авун, къугъун. 

     2. Ибараяр ва предложенияр: Им аялрин бахча я. Им чи бахча я. 

Раисади вуч ийизва? Раисади зарядка ийизва. Агьмеда кIвачелай хутIунзава. 

Хадижади жанавурдин шикил язава. Баде гьиниз фена? Баде аялрин бахчадиз 

атана. Бадедихъ (дидедихъ) галаз вуж атана? Бадедихъ (дидедихъ) галаз 

Мадина атана. 

     3.  Къугъунар: 1) «Чи десте». Аялрин бахчада цIийи аял атанвайди 

фикирда кьуна, адаз са аялди чпин дестедикай ихтилат ийида: «Им чи десте 

я. Ам екеди я. Инал столни стул ала» ва икI мад. 

         2) «Туп гадриз». Тербиячиди аялдал туп гадарда. Аялди ам кьуна 

кIвале авай вири затIарин тIварар лугьуда: шкаф, стол, халича ва мсб. 

 

 ЧИ КЪУГЪУНАР ВА КЪУГЪВАДАЙ ЗАТIАР 

1. Гафар: нини,  далдам,  туп,  пайдах, зуьрне, балкIан, гими, 

луьткве, сирнав авун, лув  гун (цавай фин), вуч авун? заз, физва, ва, амма. 

2. Ибара ва предложенияр: Рамазана вуч 

ийизва? Ам квев къугъвазва? Рамазан машинда аваз физва. Зав далдам (нини, 

туп) гице. Агьмеда хъсандиз сирнав ийида. Самолет цавай физва. Ада  цава 

лув гузва. Зуьрне ягъа. Вавай далдам ягъиз жедани? 
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3. Къугъунар: 1) «Михьивилер авун». 

Тербиячидин буйругъдалди нинияр чуьхуьда: «Нини чуьхуьх. БалкIан 

чуьхуьх» ва икI мад. 

      2) «Туьквенда». Аялар «туьквендиз» къведа, салам гуда, нинияр 

(къугъвадай затIар) маса къачуда, чухсагъул лагьана, хъфида, «Заз машин це. 

Сев це» ва икI мад. 

      3) «Ни вилик вахчуда?» Столдал са кьадар нинияр эцигда. Кьве-кьвед 

хьанвай аялрикай сада, нинийрин тIварар кьаз, муькуьда абур столдилай 

вахчу лугьуда. Ада гьикьван гзаф нинийрин тIварар кьуртIа, гьакьван ам 

вилик жеда. Гзаф тIварар лагьайди гъалиб жеда. 

 БЕДЕНДИН ПАЯР. БЕДЕНДИН МИХЬИВАЛ 

1. Гафар: руфун,  сас  (свах), тум,  пац,  тIуб,    

къуьн, чин, михьи, чиркин. 

2. Ибараяр ва предложенияр: Рустам, чин 

(гъилер, кьил), чуьхуьх. Пери, аялдин нер михьа. Чиркин гъилер. Михьи чин. 

Кацин тум яргъиди я. Севрез кьуд пац ава. Свах тIазва. Селми, сарар чуьхуьх. 

За гьар пакамахъ сарар чуьхуьзва. 

       3. Къугъунар: 1) «Духтур» Са аялдикай духтур жеда. Ада, нинидин ва я 

маса аялдин бедендин паяр къалуриз, аялриз абурун тIварар чирда: «Им кIвач 

я. Ингье нер» ва икI мад. 

     2) «Фагьумсуз аял». Аялрикай сада кьасухдай чIуру жавабар гуда. Месела, 

кIвач къалурдайла, ада гъил лугьуда ва икI мад. 

     3) МискIалар: имуча муча: якIун ятахда кIараб кIелер (сивни сарар) ва икI 

мад. 

 ЧИ ХИЗАН 

1. Гафар:  хтул,  хизан,  мах, мах  ахъаюн,  ава,  авач,  патав,  баде, 
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чIехи буба. 

2. Ибараяр ва предложенияр: Ам нин баде я? ЧIехи буба низ ава? Низ 

баде ава? Ваз баде авани? Эхь, заз чIехи буба ава. Бадеди мах ахъайзава. 

ЧIехи бадедин патав хтул гва. Заз баде авач. 

     3. Къугъунар: 1) «Телефон». Телефонди зенг ийида: 

- Нисинин хийирар! Диде кIвале авани? 

- Диде кIвале авач. 

- Буба гьина ава? ва икI мад. 

     2) «Хизан». Аялри  чпин арада ролар пайда: «Зун дах я … Седеф диде я. 

Вун, Селми, баде я» ва икI мад. 

БАГЪДА ВА САЛА 

                  1. Гафар: гатун хали, чIуру пIини, кIерец, шуьмягъ, серг, майваяр,  

емишар, пер, лапатка, экъечIзава,  акIурун, цун, яд гун, сал, багъ, эчIел эчIин, 

тар, хвел, лак, пер ягъун, векь, кIватI хъувун, атIун. 

                 2. Ибараяр ва предложенияр: Сала вучар цада? Сала халияр, 

афнияр, чичIекар, турпар ава. Емишар гьина жеда? Абур квел жеда? Аслана 

къелем акIурна. Камила тарциз яд гана. Агьмед, сала эчIелар эчIичI. Тарцин 

пуназ пер яна. Аялри бегьер кIватIна.   

               3. Къугъунар: 1) «Туьквен». Гзаф емишар ва я салан майваяр 

къачурди (тIварар лагьайди) гъалиб жеда. 

2) «Сала». Гзаф салан майвайрин тIварар ва сала ийидай кIвалахар лагьайди 

гъалиб жеда.  

3) «Багъда». Гьа и «Сала» къугъун хьиз тешкилда.   
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ХУЬРЕКАР ВА КЪАПАР. 

        1. Гафар: ниси, як,  хапIа (жими),  ацукьун,  дуьз,  кьун  (гъида), 

мукьув, вирт,  тIунутI,  къаймах,  къатух  (хкянек),  гъуьр,  чIахар, 

дуьгуь, гишин хьун, тух хьун, тухдалди, хьар, гьазурун, эрчIи, афар. 

        2. Ибараяр ва предложенияр: Ингье ниси. Ма чукIул. Им яд я. Ниси 

квекай ийида? – Ниси некIедикай ийида. Им вирт яни? Ваъ, ам вирт туш. 

ХапIа квелди неда? – ХапIа тIуруналди неда. Ваз гишин хьанвани? Ваз 

афар кIандани? Ма ваз, Селми, дуьгуьдин афар. Дидеди вуч ийизва? 

Дидеди фу чразва (хапIа ийизва). Фу квекай чрада? Фу гъуьруькай 

чрада. Эсли, ваз цуру нек кIандани? 

        3. Къугъунар: I) «Туьквенда». Садакай туьквенчи жеда, 

амайбурукай – муьштерияр. Абуру жуьреба-жуьре продуктар це 

лугьуда: «Заз ниси це. Заз са кило як алцума. Ма, ваз гъуьр» ва икI мад. 

 ПАРТАЛАР ВА КIВАЧИН КЪАПАР 

                1. Гафар: парталар, кIвачин къапар,  жибин, кIурт, блушка,  хев,  

хел, туфлияр, чекмеяр, бегьлеяр,  михьун, гьина? хуруган, шал (фите), 

гуьлуьтар, куьруь, яргъи, чуьхуьн, уьтуь ягъун, къацIурун. 

               2. Ибараяр ва предложенияр: Ибур вучар я? Абур ботинкаяр я. Абур 

кIвачин къапар (парталар) я. Къистера вуч ийизва? Арсена гуьлуьтар 

чуьхуьзва. Дидеди шалвардиз (перемдиз) уьтуь язава. Туфлидин багъардиз 

тIвал це. КIурт вучиз алукIда? Ви шалвар гьихьтинди я? Зи шалвар куьруьди 

(яргъиди) я. Мурад, чекмеяр михьа! 

             3. Къугъунар: I) «Туьквенда». Садакай туьквенчи жеда. Аялри анай 

жуьреба-жуьре парталар ва кIвачин къапар къачуда: «Заз са кIурт це. 

Бегьлеяр авани?» ва икI мад. 
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2) «Чан алай парталар». Аялар жуьреба-жуьре парталриз ва кIвачин 

къапариз элкъведа: «Зун гуьлуьт я. Зун блушка я» ва икI мад. 

 ЧИ КIВАЛ 

            1. Гафар: кIвал, кIвалер, рак (ракIар), чил, къав, ракь, дакIар, яргъан, 

хъуьцуьган; акъвазун, агалун, акьалун, шуткун, ахъаюн. 

         2. Ибараяр ва предложенияр: Стол гьинал ала? Стол атIанал ала. Ингье 

стол. Им нин кIвал я? Кьакьан кIвалер. Чи кIвалер екебур я. Дивандал 

хъуьцуьган ала. Муслимат, яргъан кIватIа. Мирзе, рак агала. Аялар, месер 

вахчу. 

        3. Къугъунар: I) «Карлсоназ мугьманвилиз».  Аялар Карлсоназ 

«мугьманар» я. Абуру кIвалин чилел алай затIар, тIварар лугьуз-лугьуз, 

кIватI хъийида. 

2) «КIвал эцигун». Аялри кубикрикай кIвал эцигда, сада цал, масада пенжер, 

ва мсб. эцигда.  

3) «Хизан». Са аялдикай «буба», муькуьдакай «диде» жеда. Абуру гада, руш 

буюрмишда. (Мадина, стол михьа.  Али, дакIар ахъая ва икI мад), аялри и 

кIвалахар тамамарда.   

ГЬАЙВАНАР ВА КЪУШАР 

                1. Гафар: балкIан, тай, гурцIул, кIвал, кIек, уьндуьшка, гьер, кьун, 

хеб, бацIи, лам, шаркIунтI, гьайван, гъуьрчехъан, шапIа, аслан, фил, пеленг, 

чубарук, лиф, девдев, цицIиб, куьмек гун, язух атун, ва я, цIуьрнуьгъ (уь-уь 

ягъун, мееее авун ва мсб.) 

              2. Ибараяр ва предложенияр: Им вуч я? Ам балкIан (тай, кIек, 

гурцIул ва мсб.) я. Каци вуч ийизва? Каци чин чуьхуьзва. Каци мяу ийизва. 

Кали чаз нек гузва. КIекре  уь-уь-уь авуна. Къазра къа-къа авуна. Жанавурди 

къув яна. Гъуьрчехъан гъуьрчез физва. 
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      3.  Къугъунар: 1) «Вуч катна?» Тербиячиди, гьайванрин шикилар ва я 

нинияр столдилай са-сад къачуна, кьулухъ кьада ва вуч катнатIа, хабар кьада. 

Адан тIвар сифте лагьай аял гъалиб жеда. 

2)  «Гьайванриз элкъуьн». Гьар са аялдив кьилдин гьайванрин шикилар 

вугуда ва абуру чеб гьихьтин гьайванриз элкъвенватIа, лугьуда: «Зун кац я. 

Зун сев я» ва икI мад. 

3) «Байнуз-байнуз». Тербиячиди  гьайванрин ва къушарин тIварар лугьуз, 

гъил цавуз хкажда. Тербиячиди гьайвандин тIвар лагьайла, аялри гъил хкаж 

тавуртIа, ам гъалиб жеда. Эгер гъил хкажайтIа, аялар вири хъуьреда.  Месела, 

икI: «Байнуз-байнуз лекь байнуз» (гъил хкажда). Аялрини хкажда – дуьз я. 

«Байнуз-байнуз сикI байнуз» (гъил хкажда). Аялрини гъилер хкажайтIа, дуьз 

туш. 

4) «Суьгьуьрчи». Аялри чпин рикI алай хуьрекар лугьуда.  Суьгьуьрчиди, 

аялди абуруз а хуьрекар гуда: «Заз нек гзаф кIандайди я»,  «Ма, ваз  нек» ва 

икI мад. 

  ЙИСАН ВАХТАР 

             1. Гафар: йис, югъ, гьафте, варз, гад, кьуьд, зул, гатфар, марф, жив, 

циф, гар, мекьи хьун, чими, гар акъатун, рагъ, мурк, садлагьана, пешер.  

           2. Ибараяр ва предложенияр: Гатфар (гад, зул, кьуьд) алукьна. Жив 

мус къвада? ХъуьтIуьз жив къвада. ХъуьтIуьз къаяр жеда. Зулуз марфар 

къвада. Зулуз тарарилай пешер авахьда. Гатфариз живер цIрада. Гатуз чими 

жеда. ХъуьтIуьз мекьи жеда.  

        3. «Къугъунар». 1) «Ни лугьуда». Тербиячиди йисан са вахтунин 

гьавадин шикил гуда, аялри, ам гьи вахт ятIа, лугьуда. Месела: «Къайи гарар 

акъатна. Тарарилай пешер авахьзава …». 

2) «Йикъан гьава». Сифте тербиячиди, ахпа аялрикай сада йикъан гьавадикай 

лугьуда: «Къе мекьи жеда. Къати гар акъатда …». 
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МЕТОДИКАДИН МЕСЛЯТАР 

ТЕМА «ТАНИШВАЛ» 

              Гафар: гада, руш, дуст; эверун, дуствал авун, хьун; зун, вун, вуж, 

вуч, им; эхь, ваъ, хийирар, сагърай, лезги. 

          Образованидин  месэлаяр. 

          1. Чирай материалдин  бинедаллаз туькIуьр хьанвай гьарфар уь, тI, хь, 

гъ, къ, кь  сивяй дуьз лугьуз вердишарун: 

        а) четин гафар дуьз лугьуз ва ударение дуьз эцигиз вердишарун. 

б) предложенийра суалдин гафар дуьз эцигиз (чIун галаз) лугьуз  вердишарун 

(Ви тIвар вуж я?) 

           2. Суалриз дуьз жавабар гуз алакьун  Ви тIвар вуж я? вичин тIвар 

лугьуз алакьун. Зи тIвар Расул я. Ваз дуст авани? Заз дуст ава. Эхь  гафунин 

куьмекдалди тестикьарунин жаваб гун. Ваз дуст авани? Эхь,  заз дуст ава.  

Ваъ гафунин куьмекдалди инкарвилин жаваб гуз вердишарун. Ваз дуст 

авани? Ваъ, заз дуст авач. 

           3. Суалар дуьз эцигиз вердишарун: Ви тIвар вуж я? Вун вуж я? Вун 

гьикI ава? 

      4. Сада-садаз салам гун, таниш хьунин  гафар дуьз лугьун ва чирун. 

       Тербиядин месэлаяр. 

          Аялриз  жуван  чIал  кIанарун,  лезги  чIал  чирунихъ  еке  метлеб 

авайди  къалурун. Аялриз  акахьунин  къайдаяр чирун:  сада-садаз салам гун, 

салам кьун ва сагърай лугьун. 

ТАРСУНИН ТАХМИНАН КЕНСПЕКТ  

    Гафар: аялар, тIвар,  вуж я?;  зи, ви, гьикI; салам, сагърай. 
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    Тербиячиди аялрихъ галаз урус чIалалди ихтилатар ийиз башламишда, 

гила чун дидед чIал чирунихъ эгечIда. Чун гила лезги чIалалди рахаз 

башламишда. Чна лезги чIал, урус чIал хьиз,  чирна кIанда, гафар дуьз 

лагьана,  предложенияр лезги чIалалди дуьз туькIуьриз алахъна кIанда. 

Гьаниз килигна, куьне за лугьузвай гафарихъ  дикъетдивди яб акална ва 

квекай раханватIа рикIел хвена кIанда. Хъсандиз  лазги чIал чир хьайи 

касдивай хуьрериз хъфейла рахаз жеда, телевизордай лезги передачайриз 

килигиз ва яб акализ жеда. Чи шаирри ва писателри лезги чIалалди гзаф 

ктабар кхьенва. Эгер лезги чIал хъсандиз чизваз хьайитIа, ибур вири квевай 

школадиз фейила кIелиз жеда. 

Тербиячиди аялриз салам гуда: 

- Саламалейкум, аялар! 

Аялри тербиячидин гуьгъуьнлай адан салам тикрарда. 

Тербиячиди аялри чпи-чпиз гьикI салам гудатIа, теклифда. Аялрини 

салам гуда. 

РикIин гатадай ван къведа, нини ФатIимат атана акъатда. 

Аялриз салам гуда. 

- Хийирар хьуй, аялар! 

- Хийирар! Ша, чун таниш жен. 

- Ви тIвар вуж я? 

- Зи тIвар ФатIимат я. 

Аялар таниш жеда. Аялри жаваб гуда: «Зи тIвар …» 

             Тербиячиди аялриз ФатIимат вич кьилди ваъ, ам вичин дустарихъ 

галаз атанвайди малумарда. Нинияр къведа: гада ва руш. 
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   - Ша чун ФатIиматан дустарихъ галаз таниш жен! ФатIиматан 

дустарин тIварар вужар я? 

  Аялар нинийрихъ элкъведа (гададихъ ва рушахъ кьилди): «Ви тIвар 

вуж я?» 

Таниш хьайидалай кьулухъ тербиячиди аялриз мугьманрихъ галаз 

къугъун теклифда. 

   Тербиячиди вичи къугъун хкяда (жезмай кьван зиринг). Гуьгъуьнлай 

тербиячиди лезги чIалалди хъфидайла гьикI лугьудатIа, гъавурда твада. Ада 

аялриз «сагърай» гьикI лугьудатIа,  дуьз лугьуз чирда. (аялри тербиячидин 

гуъгъуьналлаз са шумуд сеферда тикрарда). Аялар хъсандиз гъавурда тун 

патал, гьи арада хийирар, гьи арада сагърай лугьудатIа, тербиячиди са шумуд 

сеферда вичи лугьуда ва аялри тикрарда. КIвализ гьахьдайла хийирар, 

кIваляй хъфидайла, сагърай лугьуда. Гуьгъуьниз са аялдивай кIваляй 

экъечIун ва кIвализ гьахьун тIалабда.  Адалай гуьгъуьниз тербиячиди лезги  

чIалалди лугьуда: гила, аялар, чна мугьманриз сагърай лугьудай вахт атана. 

Аялри хордалди нини ФатIиматаз ва адан мугьманриз-дустариз сагърай 

лугьуда. 

 ТЕМА «АЯЛРИН БАХЧА» 

            Гафар: кIвал, ракIар, дакIар, къав, тербиячи; мани ягъун, шикилар 

чIугун, алкIурун, авун, михьун, машгъул хьун, аялрин бахча. 

          Образованидин  месэлаяр 

           1. Чирай материалдин  бинедаллаз туькIуьр хьанвай гьарфар ва лабиал 

сесер  къ, хъ, гъ, кI, кIв, тIв, гъв    сивяй дуьз лугьуз вердишарун: 

      а) туькIуьр хьанвай гафар квай гафар сивяй дуьз лугьуз вердишарун 

(къав, кIвал); 
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     б) ударение гафарал дуьз эцигиз вердишарун (бахча, рикIин); 

     в) суалдин предложенийра суалдин гаф сивяй дуьз лугьуз вердишарун. 

          2. Предложенийра суалриз дуьз тамам жавабар гуз вердишарун: Им вуч 

я? Им кIвал я. Им къав я. Им ракIар я. Руша вуч ийизва? – Руша шикилар 

чIугвазва. Гадади вуч ийизва? - Гадади алкIурзава. Аялри вуч ийизва? - Аялар 

къугъвазва. Дидеди вуч ийизва?-  Дидеди михьивилер ийизва. 

        3. Суалар эцигиз вердишарун: Им вуч я? Вуч ийизва? 

         4.  Рахунра глаголар, существительнияр дуьз ишлемишиз вердишарун. 

      Тербиядин месэлаяр. 

     Аялар михьивилер ийиз, вуч алай чка ва кIвал михьидаказ хуьз 

вердишарун. 

Аквадай  пособияр: Гьар жуьредин суьретар, шикилар: аялар бахчада аваз, 

аялри зарядкаяр ийиз, куьмекар гуз, шикилар чIугваз, манияр ягъиз ва мсб. 

ТАРСУНИН ТАХМИНАН КОНСПЕКТ 

          Гафар: кIвал, ракIар, дакIар, чил, къав; вуч. 

         Тербиячиди сифте «Будильник», «Ни гьикI гьарайда» упражненияр 

кьиле тухуда (сесер с, я, гь, кI сивяй дуьз лугьуз вердишарда) 

        Тербиячиди аялриз кIвалин юкьвал атун теклифда ва гъилералди 

къалурда: 

- Им кIвал я. 

- Им вуч я? 

- Им кIвал я. 

         Аялри «Им кIвал я» предложение хордалди са шумуд сеферда тикрарда. 

Тербиячиди гафар сивяй гьикI акъатзаватIа фикир гуда. 
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- Им ракIар я. (гъили къалурда). 

Им вуч я? Лагь кван, Мурад. 

         Тербиячиди гафар урус чIалаз таржума ийида ва и гаф мукьвал-мукьвал 

ишлемишдайди, гаф хъсандаказ рикIел аламукьуникай лугьуда. 

РикIин гаф лугьудайла  туькIуьр хьанвай кI сес сивяй гьикI акъудзаватIа, 

гьадаз  фикир гуда. И гаф аялри сивяй дуьз лугьудалди са шумуд сеферда 

тикрарда. 

- Им дакIар я  (гъили къалурда). 

- Им къав я. 

ТуькIуьр хьанвай гьарфар кI, къ  сивяй дуьз лугьун патал сесерин винел 

кIвалахда. 

- Им вуч я? (дакIар ва къав къалурда). 

- Лагь кван, Замира. Им дакIар я. Им къав я. 

Ахпа тербиячиди урус чIалалди лугьуда. 

За квевай  хабар кьада, куьне заз лезги чIалалди жавабар це. 

Тербиячи:                                                 аялар (вирида санал хордалди) 

- Им вуч я?                                               Им кIвал я. 

- Им вуч я?                                               Им ракIар я. 

Им вуч я?                                               Им дакIар я. 

Им вуч я?                                              Им къав я. 

Тербиячиди кьве аялдиз эверда. 

- Гьемзет ва Иминат, инал ша. (Ибара инал ша урус чIалалди лугьуда). 

- Гьемзет, Иминатавай им вуч ятIа хабар яхъ? (дакIар къалурда). 
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Гьемзет: 

- Иминат, им вуч я? 

Иминат: 

- Им дакIар я. 

- Иминат, Гьемзетавай им вуч ятIа хабар яхъ? (ракIар къалурда).  

Иминат: 

Гьемзет, им вуч я? 

- Гьемзет:  

 Им ракIар я. 

          Тербиячи  аялри чпи-чпиз суалар гуз ва кьадай интонациядалди 

суалриз жавабар гуз чириз  алахъда. 

Тербиячиди  мад кьве аялдиз вичин куьмек галачиз, чпи-чпиз суалар гуз 

эверайтIани жеда. 

         Тербиячиди «ЦIийиди» сюжет авай шикилдай кIвалах тухуда (мана 

аялриз таниш я). Тербиячиди аялар группадиз атанвай цIийи рушахъ галаз 

танишарда. Аял шикилдин патав къведа, ада ана авай затIар къалурда ва 

лугьуда: - Им кIвал я. Им ракIар я. Им дакIар я. 

Гьа и шикилдай диалог тухвайтIани жеда. Са аялди суалар гуда, муькуьда 

суалриз жавабар гуда. 

 ТЕМА  «ЧИ КЪУГЪУНАР ВА КЪУГЪВАДАЙ ЗАТIАР» 

               Гафар: нини, машин, туп, шар, далдам, сев; къугъвадай затIар, 

чIехи, гъвечIи; къугъун, катун, хкадарун; инал, ингье; ва, ва я, патав; чун, 

куьн. 

          Образованидин месэлаяр. 
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        1. Гафарикай ибараяр туькIуьрун ва абур предложенийра ишлемишун: 

        а) туькIуьр хьанвай гафар дуьз лугьуз вердишарун; 

        б) гзафвилин кьадардин  –ер,  –ар,  -яр  эхирар къведай 

существительнияр дуьз лугьуз вердишарун; 

        в) суалдин предложенияр дуьз лугьуз ва яб акализ вердишарун. 

2. Грамматикадин алакьунар ва вердишвилер: 

        а) теквилин  ва  гзафвилин  кьадарда  авай  существительнияр  чеб-

чпивай  чара  авун (Инал нини алани, тахьайтIа нинияр? – Инал нинияр ала);      

б) существительнияр прилагательнийрихъ галаз теквилин ва гзафвилин 

кьадарра кьадайвал  (ГъвечIи  нини. Гзаф  машинар);   союз  ва  ишлемишун  

(нини  ва машин); г) команда гудайла, буйругъдин наклоненидин гафар чIала 

ишлемишун (Ката! Къугъугъ! Михьа!) 

          3.  Гьар жуьредин предложенийрин суалриз жавабар гуз хьун: Им вуч 

я? Им машин я. Им нини яни? – Ваъ. Им туп я. Им нини яни, нинияр? Ибур 

нинияр я. Им вуж я? Им руш я Руша вуч ийизва? – Руш къугъвазва. Гадади 

вуч ийизва? – Гада къугъвазва. Рушан гъиле вуч ава? Рушан гъиле нини ава. 

Гададин гъиле вуч ава? Гададин гъиле машин ава. Туп гъвечIиди яни? Эхь, 

туп гъвечIиди я. Машин гъвечIиди яни, чIехиди? – Машин чIехиди я. Гадади 

вуч ийизва? – Гада катзава. Руша вуч ийизва? Руша хкадарзава. 

      4. Суалар гуз алакьун: Им вуч я? Вуч ийизва? 

       5. Гафарин ва ибарайрин гъавурда акьун ва лугьун: къалура, къачу, 

гъваш. Шар инал гъваш ман.  - Башуьсте. 

Тербиядин месэлаяр. 

Къугъвадай затIарихъ мукъаятдиз вердишарун. 
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Аквадай пособияр: къугъвадай затIар ва я къугъвадай затIар алаз шикилар, 

нини, шикил «Аялар къугъвазва», сундух. 

                       ТАРСУНИН ТАХМИНАН КОНСПЕКТ 

         Гафар: нини, машин, къаз, кIек,  къугъун; им; ва, гъвечIи, чIехи. 

Тарсунин сифте кьиляй сесер (иллаки туькIуьр хьанвай)  дуьз лугьун патал  

фонетикадин упражненияр кьиле тухуда. 

        Тербиячиди аялриз чпин патав Мегьри нини атанвайди ва вичихъ галаз 

къугъвадай затIарни гъанвайди малумарда (сундухда къугъвадай затIар 

жеда). Тербиячиди сундухдай къугъвадай затIар акъудда, аялриз къалурда ва 

лугьуда: 

Им нини я. Им къаз я. Им кIек я. 

Им вуч я? – Им нини я. 

Им вуч я? – Им къаз я. 

Им вуч я? – Им кIек я. 

      Тербиячиди   аялриз къугъвадай (къаз ва кIек)  затIара авай сесер  къ ва кI  

хордалди дуьз теклифда. 

- Дуьз лагь кван.  Руслан,  лагь кван. Саида, лагь. 

     Тербиячиди аялри гьикI лугьузватIа, ахтармишда. 

- Нини къалура. Къаз къалура. КIек гъваш. 

        Тербиячиди аялриз къугъвадай затI неинки къалурун, адал  гьатта тIвар 

эцигдайдини лугьуда. 

- Им нини я. Им къаз я. Им кIек я. 

        «Къугъвадай затIар жагъура» тIвар къугъун кьиле тухуда. Мегьридиз 

къецелай сада эверда (Мегьри экъечIда). Мегьри кIвализ гьахьда, амма са 
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къугъвадай затIни амач.  Къугъвадай затIар гьиниз фена? Аялри Мегьридиз 

къугъвадай затIар жагъуриз куьмек гуда. Аялар къугъвадай затIарин патав 

фида ва лугьуда: 

Ингье нини. Ингье къаз. Ингье кIек. 

          Тербиячиди «Туьквен-туьквен» къугъун кьиле тухуда.  Туьквендай 

къугъвадай затIар маса гузва. (Чантада кьве гьар жуьредин игрушкаяр алай 

шикилар твада). 

           Тербиячи туьквенчидин ролда къугъвада, вичи туьквендай  къачур 

къугъвадай затIар къалурда, союз ва интонациядалди чара ийида. 

- Ингье нини ва къаз. 

         Аялриз эверда, абуру  къугъвадай затIар къачуда. Чантадай къугъвадай 

затIар акъудда ва чпи  вуч къачунатIа лугьуда: 

- Ингье нини ва далдам. 

- Ингье нини ва сев. 

Тербиячиди «Аялар къугъвазва» шикил къалурда. 

- Им вуж я? – Им руш я. 

- Им вуж я? – Им гада я. 

- Им вуч я? – Им нини я. 

- Им кIек яни? – Эхь, им кIек я. 

- Туп чIехиди яни? – Ваъ, гъвечIиди я. 

- Им къаз яни? – Эхь, им къаз я. 

- Руша вуч ийизва? – Руш къугъвазва. 
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Гафар гзафвилин кьадарда ишлемишда. Руш къугъвазва. Гада къугъвазва. 

Аялар къугъвазва. ТуькIуьр хьанвай гафар (къ, кI, гъ, чI) дуьз лугьуз 

вердишарда. 

Аялри тербиячидихъ галаз суалар ва жавабар тикрарда  ва кьилди-кьилди 

лугьуда. Тербиячидин ва аялрин арада диалог кьиле фида: 

- Мурад, вун къугъвазвани? – Эхь, зун къугъвазва. 

- Вун, Саида, къугъвазвани? – Эхь, зун къугъвазва. 

Маса тарсара и темадай агъадихъ галай къугъунар ва упражненияр тухвайтIа 

жеда. 

Къугъун «Гзаф-сад». 

          Къугъун кьиле тухун патал гзаф затIар алай суьретар, шикилар герек я. 

(нини-нинияр, туп-тупар, балкIан-балкIанар, къаз-къазар). 

- Им вуч я? – Им нини я. 

- Ибур вучар я? – Ибур нинияр я. 

       Тербиячиди  шикилрин куьмекдалди аялар гъавурда твада: 

- Им къаз я. А им вуч я? (шикил къалурда) – Ибур къазар я. Им балкIан я. 

Ибур балкIанар я ва масабур. 

ТЕМА «БЕДЕНДИН ПАЯР. БЕДЕНДИН МИХЬИВАЛ» 

              Гафар: кьил, вил (вилер), сив, нер, яб (япар), свах, гъил, тIуб, руфун, 

чин, чIар (чIарар), гардан, дасмал, запун, регъ; къарагъ, чуьхуьн, михьун, 

фин, алукIун, хутIунун, эвягъун, начагъ хьун; пакама, пакамахъ, няни, 

нянихъ; зи, ви, ва. 

             Образованидин месэлаяр. 
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             1. Типовой предложенийра  материалдин бинедаллаз гафар ва 

ибараяр дуьз лугьуз вердишарун: 

             а) туькIуьр хьанвай ачух уь сес ва ачух тушир кI, тI, чI, гъ, къ, хь  

сесер дуьз сивяй акъудиз ва лугьуз вердишарун; 

             б) интонациядин жигьетдай рахунрин винел кIвалахун; 

             в) сесер дуьз ва ачухдиз лугьуз мягькемарун. 

              г) суалдин предложенияр суалар галаз ва галачиз интонациядалди 

лугьуз ва яб акализ вердишарун. 

              2. Существительнияр тIварцIиэвезриз (зун, вун, ам, куьн, абур) 

элкъуьриз алакьарун. 

              3. Типовой предложенийрин суалриз жавабар гуз вердишарун: Им ви 

кьил яни? – Эхь, им зи кьил я. Им ви нер яни? – Эхь, им зи нер я. Ни чин 

чуьхуьзва? Руша чин чуьхуьзва. Руша вуч чуьхвена? – Руша чин чуьхвена. Ада 

вуч ийизва? – Ада чин михьзава. Агьмеда вуч ийизва? – Агьмеда сарар 

чуьхуьзва; Им яб яни? – Эхь, им яб я. Ибур япар я. Ви гъилер гьина ава? – 

Ингье зи гъилер. Им нер яни? – Ваъ, им нер туш. Им сив я. Руш вуч ийизва? – 

Руша чIарар эвягъзава. Гадади вуч ийизва? – Гадади гъилериз запун язава. 

Руша вуч ийизва? – Руша парталар алукIзава. Гадади вуч ийизва? – Гадади 

парталар  хутIунзава. Ви гъилер михьизвани? Эхь, зи гъилер михьизва. 

Рамазанан гъилер михьизвани? – Рамазанан гъилер чиркинзава. 

          4. Суалриз жавабар гуз алакьарун: Им ви кьил яни? Чин ни чуьхуьзва? 

Ви гъилер гьина ава? Ви гъилер михьизвани? Агьмеда вуч михьзава? 

           5. Гафарин ва ибарайрин гъавурда гьатиз алакьарун: Ви  нер, сив  

къалура? Шикил чIугу? Им мус жеда? Дикъетдивди яб акала.  

        Тербиядин месэлаяр. 

        Дуьз ва михьидаказ гъилер, чин, сарар чуьхуьз вердишарун. 
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       Аквадай  пособияр: нини, темадай сюжет авай са шумуд шикил, чар, 

карандаш. 

ТАРСУНИН ТАХМИНАН КОНСПЕКТ 

          Гафар: сив, нер, чIарар, пIузар, кьил; чуьхуьн, михьун, къацIун; ам, 

ада, абур. 

          Тербиячиди туькIуьр хьанвай гьарфар дуьз лугьун патал фонетикадин 

упражненияр кьиле тухуда. 

Тербиячиди нини ва адан чинин паяр къалурда. 

- Им чин я. Им сив я. Им кьил я. 

Мягькемарунин мураддалди тербиячиди вичелди къалурда ва лугьуда: 

- Ингье сив. Им нер я. Им кьил я. Им чин я. 

Тербиячи гьар са аялдин патав фида ва чинин паяр къалурун теклифда ва 

жавабрихъ яб акалда. 

- Ингье сив. Ингье пIузарар. Ингье чIарар. Ингье кьил. 

Тербиячиди руша чин чуьхуьз ва гадади чин михьиз шикилар къалурда. 

- Им вуж я? – Им руш я. 

Руша вуч ийизва? – руша чин чуьхуьзва. 

Ни чин чуьхуьзва? – руша чин чуьхуьзва. 

Маса шикил къалурда. 

Дикъетдивди яб акала. Гадади чин чуьхвена. 

          Тербиячиди гадади чин чуьхвена куьтягьнавайди, гила чин 

михьзавайди лугьуда. Хордалди аялрив  Гадади чин михьна  предложение 

тикрариз тада. 
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        Тербиячиди гьар пакамахъ запундалди гъилер, чин ва сарар  чуьхвена 

кIанзавайди лугьуда. Шикилдиз килигна суьгьбет ийида. 

Муькуь тарсара гьа и темадай къугъунар ва упражненияр тухвайтIани жеда. 

Къугъун «Ни вуч ийизва?» 

        Са аялди гьар жуьредин гьерекатар къалурда ва муькуь аялди лугьуда. 

- Рафидина сарар чуьхуьзва. 

- Рафидина чин михьзава. 

- Рафидина кьил чухвазва. 

- Рафидина чIарар эвягьзава. 

- Рафидина кьил кьурурзава. 

Ахпа маса аялдиз эверда, гьерекатар къалурда ва суалар гуда. 

Гьа и къайдада гьар жуьредин упражненияр ва къугъунар кьиле тухуда. 

        Къугъун  «Вуж викIегь я».  Тербиячиди  нинидин (ва я аялдин) 

бедендин паяр къалурда, суалар гуда, бедендин са пай лугьуда, амма маса 

пай къалурда: - Им гъил яни?  (Чин къалурда)  – Ваъ, им чин я. 

- Им яб яни? (Гъилер къалурда) – Ваъ, ибур гъилер я ва икI мад.  

        Къугъун «Лагь, чна вуч авуна» кьиле тухуда. 

Сад ва я кьве аял кьулухъ элкъведа, вилер агалда. Тербиячиди аялриз гъилер 

чуьхуьз, чин михьиз, кьил эвягъиз гьерекатар къалурун теклифда. «Акъваз!»  

команда гайила вирида чпи ийизвай гьерекатар акъвазарда. Вилер ахъайда ва 

ни вуч авунатIа лугьуда: 

- Расула сарар чуьхуьзвай. – Ваъ, за чин чуьхуьзвай. 

- Наидади чин михьзавай. – Ваъ, за кьил эвягъзавай ва икI мад. 
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Маса вариант. Са аялди вилер агалдач, муькуь аялри чпин гьерекатар 

къалурда, абуру вуч ийизватIа тамашда ва вичин зигьиндалди ни вуч авунатIа 

лугьуда. 

Къугъун «Им мус жеда?» 

       Шикилар вилик эцигда: са шикилда гадади зарядка ийизва, муькуь 

шикилда – ксуз гьазур жезва. Аялар  шикилриз  килигда  ва адан  мана урус  

чIалалди суьгьбет ийида. Тербиячиди  гагь  са шикил, гагь  маса  шикил 

къалурда ва суал гуда: «Им мус жеда?» (Пакамахъ, нянихъ).  Тербиячиди  

гафар дидед чIалаз таржума авуна лугьуда. 

Къугъун шикилар галачиз давамарда. 

- Аялар бахчадиз физва. 

- Им мус жезва? (Пакамахъ). 

- Аялри сарар чуьхуьзва. 

- Им мус жезва? (Йифиз, пакамахъ) ва икI мад. 

Упражнение «Им вуч я?» 

           Аялрив  чарар вугана, инсандин шикилар ягъиз тада. Шикилар яна 

куьтягьайла, тербиячиди аялривай сив, нер, пIузарар ва мсб. къалурун 

тIалабда. Бедендин гьар жуьредин паяр: чин, чIарар, кьил ва мсб.  им вуч я? 

лагьана хабар кьуртIани жеда. 

Упражнение «Къалура». 

       Аялди шиир кIелиз, бедендин паяр къалурда. 

Сад, кьвед – кьил. 

Пуд, кьуд – ингье вилер. 

Са нер, са сив. 
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Им яб. Ибур япар. 

Художественный литература. 

         Михьи гьавадал нефес къачун, кIвалин гьава мукьвал-мукьвал 

дегишарун, мес-яргъан михьивилелди хуьн герек я. 

         Чна физкультура ийизва. Физкультурадал чи рикI ала. Физкультуради 

чаз чи сагъламвал хуьн патал куьмек гузва. Физкультуради чун лигимарда ва 

мягькемарда. 

САГЪЛАМВАЛ ПАТАЛ ВУЧ ГЕРЕК Я? 

1. Гьар пакамахъ фад къарагъ, гъил-чин, сарар  чуьхуьх, гимнастика ая. 

2. Куьчедай хтайла, гъилер чуьхуьз рикIелай алудмир.           

Чуьхуьх жуван чинни гъил 

Михьидаказ, я Аслан. 

Виридаз вун жедайвал 

Гьам гьуьрметлу, гьам масан. 

Зи дустар. 

Зи сад лагьай дустуни                       Са дуст ава регьятдиз           

Къуллугъзава сарариз,                      Зи жибинда ацукьда, 

Ам авачиз гьикI кьарай                    ЭкъечIиз ам гагь-гагь зи 

Къведа бязи ксариз.                           Нерихъ, сивихъ галукьда 

 

Гьар пакамахъ къарагъна,                   Жув михьиз хуьн тийирди, 

Беден мягькем хуьн патал                  Лугьуз жеда: авам я 

Тандив гуьцIдай кьежей дуст            Зи рикI алай са дустни, 
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Ава захъ, тIвар я дасмал.                    Гьар гьафтнда гьамам я. 

                                                      (Ш.-Э. Мурадов) 

Сагъламвилин къайгъуда. 

Къарагъайла пакамахъ                                  Михьи гьава чи чандиз, 

Чин-гъил чуьхуьн тийидай                           Гьелбет, гзаф герек я, 

Гьинва ахьтин аялар,                                     Яйлахрани къурухра 

Цихъ галаз хъел ийидай!                              Сейр ийиз зун зирек я. 

 

Гъилер чуьхуьн тавунмаз,                          Мукьвал-мукьвал яд, запун, 

За садрани хуьрек неч.                                Гьамам жеда заз мугьман. 

Гъил са жизви чиркин яз                            Садра атур такуртIа, 

Эсиллагь заз кьарай къвеч.                         Зи рикI жеда перишан. 

                                                                                               (Ш.-Э. Мурадов) 

                                         ТЕМА «ЧИ ХИЗАН» 

             Гафар: диде, буба, руш, гада, вах, стха, чIехи буба, чIехи диде, хизан, 

школа; кхьин, кIелун, кIвалахун, къекъуьн; ва гьакIни. 

             Образованидин месэлаяр. 

           1.Типовой предложенийра  материалдин бинедаллаз гафар ва ибараяр 

дуьз лугьуз вердишарун: 

а) туькIуьр хьанвай гьарфар чI, хь, кI, къ ва лабиал сесер дуьз лугьуз 

вердишарун; 

б) гафарал ударенияр сад лагьай слогдал (кIелун) ва кьвед лагьай слогдал 

(диде) дуьз эцигиз ва лугьуз вердишарун; 
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в) хабардин ва суалдин предложенияр иммитацидин рекьяй дуьз лугьуз 

алакьун. 

2. Грамматикадай алакьунар ва вердишвилер: 

а) тIварцIиэвезар дуьз ишлемишиз алакьун: зун, жув, ам, ада, абур; 

б) падеждин формайра дуьз ишлемишиз алакьун (бахчадиз, кIвализ); 

3. Гьар жуьредин предложенийрин суалриз жавабар гуз алакьун: Им вуж я? – 

Им диде я. Им буба я. ЧIехи диде гьина ава? – Ингье чIехи диде. ЧIехи буба 

гьина аватIа, къалура? – Ингье чIехи буба. Им ви диде яни? – Эхь, им зи диде 

я. Ада вуч ийизва? – Ада кIвалахзава. ЧIехи дидеди вуч ийизва? – Адани 

кIвалахзава. Им ви буба яни? – Эхь, им зи буба я. Ада вуч ийизва? – Ада 

газетар кIелзава. ЧIехи бубади вуч ийизва? Адани газетар  кIелзава. Им ви 

вах яни?  - Эхь, им зи вах я. Ада вуч ийизва? Ада школада кIелзава. Им вуж я? 

– Им зи стха я. Ада вуч ийизва? – Ам аялрин бахчадиз физва. 

4. Суалар эцигиз алакьун: Ви дидеди кIвалахзавани? Ви бубади вуч ийизва? 

Стхади вуч ийизва? Ваха вуч ийизва? 

5. Гафарин ва ибарайрин гъавурда гьатун: Шикилдиз килиг. Шикилдай 

жагъура. Шикилдай вуж аквазва? 

Тербиядин месэлаяр. 

Жувалай чIехидаз гьуьрмет авун, дуствилин кьатIунар гьиссун, сада-садаз 

куьмек ийиз тербияламишун. 

Аквадай пособие: Мегьри нини, нинияр: руш, гада; сюжет авай шикилар 

«Чи хзан»; карандашар, чарар, хизан санал алай шикилар. 

ТАРСУНИН ТАХМИНАН КОНСПЕКТ 

             Гафар:   диде, буба, чIехи диде, чIехи буба, хзан. 
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           Тарс фонетикадин упражненийрилай башламишда, туькIуьр хьанвай 

сесер дуьз ва ачухдиз лугьуз мягькемарда. «Нини секинара», «Секиндаказ 

ацукьин»,  «Чи хзан» темадай суьгьбет кьиле тухуда (дидедин чIалалди). 

Тахминан суалар: Вун нихъ галаз яшамиш жезва? Ви дидедин тIвар вуж я? 

Ви дидеди гьина кIвалахзава? Бубади гьина кIвалахзава? Ваз вах (стха) 

авани? Вуна дидедиз гьихьтин куьмекар гузва? 

            Мегьри нини атана акъатда. Ада вичихъ галаз вири хзан санал алай 

шикил гъида. Тербиячиди Мегьридиз чпин хизандикай суьгьбет ийиз 

кIанзавайди лугьуда. 

          Мегьри (шикил къалурда): Им зи буба я. Им зи диде я. Им зи чIехи буба 

я. Им зи гъвечIи стха я. Им чи хизан я. 

Мегьри аялрихъ элкъведа: 

- Им вуж я? Им диде я. 

- Им вуж я? Им буба я. 

- ЧIехи буба гьина ава? – Ингье чIехи буба. 

- Стха гьина аватIа, къалура? – Ингье стха. 

        Тербиячиди аялривай хизандин шикил чIугун теклифда. Шикил чIугуна 

куьтягьайла, Мегьри гьар аялдин патав фида, суалар гуда, аялри жавабар 

гуда. 

- Им ви диде яни? – Эхь, им зи диде я. 

- Им ви чIехи буба яни? – Эхь, им зи чIехи буба я. 

- Им вуж я?  - Им зи чIехи стха я. 

Эгер аялди вири хзандин шикил чIугванваз хьайитIа, хабар кьуртIа жеда: 

- Им куь хизан яни? – Им чи хизан я. 
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        Къведай тарсара гьа и темадай къугъунар, упражненияр тухвайтIани 

жеда. 

Рахунин упражнение «Ни вуч ийизватIа, лагь». 

Тербиячиди «Чи хизан» шикил къалурда. 

- И хизанда диде, буба, чIехи диде, чIехи буба, гада, руш ава. 

- Дидеди вуч ийизва? – Дидеди кIелзава. 

- Бубади вуч ийизва? – Бубадини кIелзава. 

- Стхади вуч ийизва? – Стхади шикилар чIугвазва. 

- Ваха вуч ийизва? – Ваха кхьинар ийизва ва мсб. 

Аялри чпи-чеб ролриз пайда: диде, буба, стха, вах ва мсб. 

Тербиячиди аялар вуж гьи ролда къугъвазватIа, ахтармишда. 

- Вун вуж я? – Зун диде я. 

- Вун вуж я? – Зун чIехи буба я ва мсб. 

Аялар къугъвада, гьерекатар тамамарда, дидедикай чидай шиирар лугьуда. 

ДИДЕДИН ЮГЪ 

Виш сеферда чан лагьана,                Виш сеферда чи вилерай 

чун гъилерал кьуна на.                     акъудна на пашманвал. 

Виш сеферда темен гана,                 Виш сеферда ви вилерай, 

чун къужахда кьуна на.                    багъишна чаз инсанвал. 

 

Азиз диде ви къужахда 

чна савкьват эцигна – 
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Вуна лагьай гьар гафуниз 

виш сеферда килигда.                                  (А. Саидов) 

ДИДЕ 

Зи дидеди кварце аваз                             За дидедиз куьмекар гуз, 

Булахдилай яд гъида.                              Верчериз твар вегьеда; 

Зани зверна фена, гъил кьаз,                  Кьурукайни пичина куз 

Жуван диде шад ида…                           ЦIам-кIарас гваз хкведа. 

                                                                                                 (А. Саидов) 

 

МАРИНАДИ 

Маринади хархарди хьиз,                        Столдилай пек илягъиз, 

КIвалин крар ийиз жеда.                         Кулунив кIвал шткиз жеда. 

Хуьрек тIуьрдалай гуьгъуьниз,                     Гагь-гагь гуьзгуьдай килигиз, 

Къапар-тIурар чуьхуьз жеда.                         Лентер туьхкIуьр хъийиз жеда.  

 

Гагь Бажидик хуькуьриз физ, 

Хъуьрез, къугъваз, кикIиз жеда. 

Ам ксайла, чи кIвал йифиз, 

Яд галатай регъв хьиз жеда.              (А. Саидов) 
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ДИДЕ 

Зи дидедиз такIан жедай 

Надинжвал за ийидайд туш. 

Дидеди хьтин играмиди 

Дуьньядай мад жагъидайд туш. 

ТЕМА «БАГЪДА ВА САЛА» 

               Гафар: ципицI, машмаш, пIини,  чуьхвер, хват, ич, шефтел, салан 

майваяр, сал, келем, чичIек, газар, хали, къарпуз, памидур, истивут, афни, 

емишар, багъ; элкъвей, ширин, тIямлу, туькьуьл, хъипи, уькIуь, вили, къацу, 

яру, лацу, чIулав; цун, чIехи авун, кIанарун, кIватIун, тIуьн; гьиниз; 

гьихьтин. 

           Образованидин месэлаяр. 

           1.Типовой предложенийра  материалдин бинедаллаз гафар ва ибараяр 

дуьз лугьуз вердишарун: 

        а) туькIуьр хьанвай сесер дуьз  ва ачухдиз лугьуз вердишарун; 

       б) яб гунин рекьелди чеб-чпиз ухшар сесер сад-садавай чара ийиз 

алакьун; 

      в) суалдин предложенияр суал галаз ва галачиз интонациядалди лугьуз ва 

яб акализ алакьун. 

      2. Грамматикадай алакьунар ва вердишвилер: 

      а) числительнияр существительнийрихъ галаз алакъада хьун; 

     б) существительнияр падежрин формайра дуьз ишлемишиз алакьун; 

в) существительнияр теквилин ва гзафвилин кьадарда дуьз ишлемишиз 

алакьарун. 
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      3. Суалриз жавабар гуз алакьарун: Им вуч я? – Им чуьхвер я. Им памидур 

я ва мсб. Им газар я. Им вуч я? – Им келем я. Келем гьихьтинди я? ГъвечIиди 

яни, чIехиди?  - Келем чIехиди я? Газар гьихьтинди я? Газар гъвечIиди я. Ич 

гьихьтинди я? – Ич элкъвейди я. Ич яруди я. ЧичIек кудайди я, амма газар 

гьихьтин я? – Газар ширинди я. Марата вуч незва? – Марата ич незва. 

Марията вуч незва? Марията памидур незва? Памидурар гьина битмиш 

жезва? – Памидурар сала битмиш жезва. Чуьхверар гьина дигмиш жезва? 

Чуьхверар багъда дигмиш жезва. Аялар гьиниз физва? Аялар салаз физва? 

Аялар багъдиз физва. 

        4. Суалриз жавабар гуз алакьарун: Салан майваяр гьина битмиш жезва? 

Емишар гьина дигмиш жезва? Сала вуч битмишарзава? Багъда вуч 

дигмишарзава? 

      5. Гафарин ва ибарайрин гъавурда гьатун ва туькIуьриз алакьарун. Лагь. 

Ваз гьихьтин емишар чида? Ваз гьихьтин майваяр чида? 

        Тербиядин месэлаяр. 

       Саларбандин, багъманчидин зегьметдиз, жувалай чIехидаз гьуьрмет 

ийиз, тербия гуз алакьарун. 

        Аквадай пособияр: майваяр (гьакъикъи  шикилар). Гьар жуьредин 

карандашар, чарар, сюжет авай шикилар «Сала», «Багъда». 

ТАРСУНИН ТАХМИНАН КОНСПЕКТ 

           Гафар: келем, чичIек, газар; ширин, уькIуь, туькьуьл; кIанивал. 

Тербиячиди туькIуьр хьанвай сесер  дуьз лугьун ва мягькемарун патал 

упражненияр, мискIалар кьиле тухуда. 

Тербиячиди вичиз мискIалар гуз кIанзавайди (дидедин чIалалди) малумарда  

ва аялриз жавабар гун теклифда. Гуьгъуьнлай мискIалдин жаваб къалурда. 
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МискIалар. 

Залай ширин емиш авач,                  КIандатIа на гафаралд тур.                                              

Икьван чIавал заз ван хьанач,         Жедач кIусни зи тIем чIур. 

Цил акъудиз неъ, лап сас квач,        Дуьньдиз зи тIвар я машгьур, 

Виридалай зун хъсан я. (машмаш)  Виридалай зун хъсан я. (кицик) 

                            Тербиячиди емишар къалурда ва лугьуда: 

- Им машмаш я. 

- Им хват я. 

- Им кицик я. 

- Им чуьхвер я. 

          Тербиячиди лабиал ва туькIуьр хьанвай сесер  дуьз луьгьунин винел 

кIвалахда. 

- Им вуч я? – Им хват я. 

- Им вуч я? – Им гугъри я. 

- Им вуч я? – Им чичIек я. 

- Хват гьина ава? ЧичIек гьина ава? 

- Им авуч я? (чуьхвер къалурда). 

          Гила дикъетдивди яб акала. Чуьхвер  ширинди я. (Ширин гаф урус 

чIалаз таржума ийида). ЧичIек  кудайди я. (Кудайди  гаф урус чIалаз таржума 

ийида). 

           Аялри тербиячидихъ галаз кьилди-кьилди ибараяр тикрарда ва вирида 

санал лугьуда. Диалог кьиле тухуда: 

- Чуьхвер гьихьтинди я? – Чуьхвер ширинди я. 
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- ЧичIек гьихьтинди я? – ЧичIек кудайди я. 

 - Гугъри гьихьтинди я? – Ширинди я. 

          Тербиячиди аялриз  майвайрин шикилар пайда. Аялри шикилра 

карандашар экъуьрда. Куьтягьайла тербиячиди аялривай хабар кьада: Ренат, 

ваз чуьхверар кIандайди яни? – Эхь, заз чуьхверар кIандайди я. Саният, ваз 

чичIекар кIандайди яни? – Ваъ, заз чичIекар кIандайди туш. 

Къведай  тарсара тербиячиди  грамматикадай  алакьунар ва вердишвилер 

мягькемарун патал ва гафарин запас артухарун патал гьа и темадай 

къугъунар кьиле тухуда. 

Къугъун «Дуьзди къалура». 

          Тербиячиди аялриз майваяр (емишар)  чIурукIа лугьуз  къалурда. 

Аялри гъалатIар дуьзар хъийида. Гьинал гьи майва (емиш) алатIа, дуьз 

къалурда. 

Им келем яни? (Памидур къалурда) – Ваъ, им памидур я. – Им чичIек яни? 

(Ич къалурда) – Ваъ, им ич я ва икI мад. 

Къугъун «Дад чира». 

             Тербиячидин синида  келем, газар, афни, памидур, истивут жеда. 

Къапуна атIанвай майваяр жеда. Аял столдин патав фида, вилер агалда. Ада 

вилер ахъай тавуна, майвайрин тIварар ва абурун дад гьихьтинди ятIа 

лугьуда. (Газар ширинди, чичIек кудайди ва мсб.) 

Къугъун «Зирек вилер». 

             Тербиячиди аялриз ихьтин ихтилат ийида: «Рабочийри майвайрин 

(емишрин) бегьер кIватIна». Абуру гьихьтин майваяр (емишар) мугьмандин 

вилик эцигда? Шикилар чIугу. Шикилар чIугуна куьтягьайла, тербиячиди 

абур (шикилар) кIватIда, аялриз къалурда. Абуру тадиз лугьуда: 
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- Им вуч я? 

Ни гьерекатна фад лагьайтIа, гьадаз  зирек вилер ава. 

Къугъун «Туьквен майваяр-емишар». 

      Туьквендай майваяр (емишар) маса гуда. Туьквенчидиз вичиз майваяр 

(емишар) це лугьун тIалабда. Чешне къалурда: «Заз кьве кило чуьхверар це 

ман» ва мсб. 

Къугъун «Чан алай майваяр (емишар)». 

             Тербиячи гьар са аялдин патав фида (аялдин кьилел майвайрин ва я 

емишрин шикилрикай бапIах  алаз жеда). Гьар са аялдихъ «Суьгьуьрдин 

тIвал» галукьарда ва хабар кьада: Вун вуж я? Аялди жаваб гуда: «Зун 

чуьхвер я. Зун  ич я. Зун машмаш я» ва икI мад». 

Къугъун «МискIалар. Низ гзаф чида» . 

    I. ТIуьниз зун дадлу я пара, акIидач зун сух-сара, 

ЦIрада гьакI сиве садра, 

Виридалай зун хъсан я.             (чуьхвер) 

2. Залай ширин емиш авач, 

Икьван чIавал заз ван хьанач, 

Цил акъудиз неъ, лап сас квач, 

Виридалай зун хъсан я.                     (машмаш) 

3. Зи тIвар ажаиб тIвар я: хват, 

Квелай артух я лап зи дад. 

Гьикьван тIуьртIан тух жедач мад, 

Виридалай зун хъсан я.                       (хват) 
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4. КIандатIа на гатфаралд тур, 

Жедач кIусни зи тIеам чIур. 

Дуьньядиз зи тIвар я машгьур, 

Виридалай зун хъсан я.                   (кицик) 

Къугъун «Майваяр ва емишар кIватI хъувун». 

          Столдал гьар жуьредин майваяр ва емишар жеда. Тербиячиди емишрин 

ва майвайрин тIварар кьада, аялри абурун рангар лугьуда. Ни гзаф емишар ва 

майваяр кIватIдатIа килигда. 

Тербиячи: Памидур. 

Аял: Яруди. 

Тербиячи: Афни. 

Аял: Къацуди. 

Тербиячи: Келем. 

Аял: Лацуди ва икI мад. 

                Къугъун «Вуч аламач?» 

        Столдал гьар жуьредин емишар ва майваяр жеда. Тербиячиди столдал 

алай емишар ва майваяр рикIел хуьн теклифда. Аялри вилер агалда, 

тербиячиди столдал алай  майвайрикай (емишрикай) вахчуда ва хабар кьада: 

«Вуч аламач?» 

       Тапшуругъ четинарайтIани жеда:  майва (емиш) гьи рангадинди ятIа, 

(памидур яруди, хват вилиди) теклифда. 

Художественный литература. 

Чи сал 
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ХупI абад я вун, сал, 

дамахзава чна вал. 

Агакьна ви майваяр: 

таза хцIу афнияр, 

къацу кIешнишни чичIек, 

шивит, яру турп кеврек, 

элкъвей ацIай помидор, 

ракъини яру авур, 

якIув ацIанва туп хьиз, 

къвазнава чаз килигиз. 

Лацу элкъвей кьил галай, 

таза чкал вил алай, 

дулмадиз хас тир келем 

еке жезва лап бегьем. 

ТЕМА «ХУЬРЕКАР ВА КЪАПАР » 

            Гафар: шиш, тIур, чукIул, истикIан, къаб, кафча, суьзек, катул, сукIра, 

ведре, къапар, гъери, ниси, фу, къатух; шекер, кьел, нек,  гъуьр, къенфет, 

дуьгуь, хапIа, нисинин тIуьн; хъун, тIуьн, атIун, цун, акъвазун, эцигун, 

чурун, тух хьун, ругун; инал, патав. 

          Образованидин месэлаяр. 

         1. Типовой предложенийра  материалдин бинедаллаз ганвай гафар ва 

ибараяр дуьз лугьуз вердишарун: 
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а) туькIуьр хьанвай къ, кI, гъ, пI, тI, уь сесер дуьз  ва ачухдиз лугьуз 

вердишарун; 

б) яб гунин рекьелди чеб-чпиз ухшар сесер сад-садавай чара ийиз алакьун; 

2. Грамматикадин алакьунар ва вердишвилер: 

а) теквилин ва гзафвилин кьадардин существительнияр дуьз ишлемишун; 

б) падеждин эхирар дуьз лугьуз вердишарун; 

в) послелогар дуьз ишлемишун: патав, кьулухъ, винел. 

3. Суалриз жавабар гуз вердишарун: Им вуч я? ИстикIан гьинал ала? – 

ИстикIан столдал ала. Им вуч я? – Им шиш я. Шиш гьинал ала?- Шиш 

къапунин патав гва. Чайдан гьинал ала? – Чайдан пичинал ала. Чайдан 

гьихьтинди я? – Чайдан екеди я. – Ведре гьинал ала? – Ведре дакIардал ала? 

Ведре гьихьтинди я? Ам гъвечIи, яруди я. Къапуна вуч ава? – Къапуна хапIа 

ава. ИстикIанда вуч ава? – ИстикIанда нек ава? Гадади вуч ийизва? – 

Гадади хапIа незва. Дидеди вуч ийизва? – Дидеди фу атIузва. Руша вуч 

ийизва? – Руша нек хъвазва. Ваз нек кIанзавани? – Ваъ. Ваз вуч кIанзава? – 

Заз къенфетар кIанзава. 

4. Суалар эцигиз вердишарун: Им вуч я? ТIур гьинал ала? Инал вуч ала? Вуна 

вуч ийизва? Вуна вуч хъвазва? Вуна вуч незва? Фу гьина ава? ЧукIул гьинал 

эцигна? 

5. Гафарин ва ибарайрин гъавурда гьатун: Столдал эциг. 

      Тербиядин месэлаяр. 

         Недай ва хъвадай затIарихъ галаз  мукъаятдиз вердишарун, столдал 

шейэр дуьз эцигиз вердишарун, жуван гигиена михьидаказ хуьз вердишарун. 

        Аквадай пособияр: шикилар, ва я гьар жуьредин къапар, сюжет авай 

шикилар «Хизанди фу незва», нинияр, туп. 
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ТАРСУНИН ТАХМИНАН КОНСПЕКТ 

           Гафар: къаб, чукIул, катул, истикIан, сукIра, къайгьведан, тIур; патав, 

къвалав. 

          Тарс тербиячиди фонетикадин упражненийрилай башламишда: 

туькIуьр хьанвай  гь, къ, кI, тI сесер дуьз лугьуз вердишарда. 

«Шикилар» къугъунин бинедалаз цIийи гафар чирда. 

Тербиячиди кьвед-пуд аялдиз эверда, конвертар пайда. Ана  къапунин, 

тIурунин, чукIулдин  шикилар жеда. 

Къугъунин гъавурда твада (урус чIалалди). 

- Конвертда шикилар ава. Куь шикилар къалура, за квез дидедин чIалалди 

лугьуда. Шикилрин тIварар куьне рикIел хуьх. 

           Аялри шикилар къалурда, тербиячиди лугьуда: Им тIур я. Им къаб я. 

Им чукIул я. Им къагьведан я. 

         Тербиячиди туькIуьр хьанвай гьарфариз фикир гуда. Са шумуд сеферда 

лугьуда, аялри вирида санал тикрарда. Тербиячиди къапар ишлемишда, 

столдал эцигда ва гьар са затIуникай  предложение туькIуьрда. Им тIур я.         

Им къаб я.  Им чукIул я. Им къагьведан я… Аялри кьилди, ахпа гьар са затI 

(къаб) санал вирида лугьуда. 

        Тербиячиди са гъвечIи суьгьбет туькIуьрда. 

        Ингье истикIан. ИстикIан столдал ала. Адан патав къаб гва. Къаб 

элкъвейди я. Адан къене тIур ава. ТIур чIехиди я. 

          Аялри тербиячидин гуьгъуьналлаз тикрарда. Тарсунин эхирдай 

суьгьбет диалогдин къайдада тухвайтIани жеда. 

- Эмир, истикIан къала. 

- Ингье истикIан. 
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- Эмир, къаб це. 

- Ма къачу къаб. 

Вири къапар къалурайдалай кьулухъ суал эцигда: 

- Ибур вучар я? 

- Ибур къапар я. 

Къведай тарсара гьа и темадай тербиячидивай къугъунар ва упражненияр 

тухвайтIани жеда. 

Къугъун «Къапарин туьквен». 

        Тербиячиди аялриз туьквенда гьар жуьредин къапар авайди малумарда. 

Туьквенчидин ролда аял жеда. Тербичиди туьквенчидивай къапар къачуда: 

«заз яру цуьквер алай ругуд къаб це ман». Муьштери къапариз килигда ва 

лугьуда: «Зи къапарал яру цуьквер ала» ва икI мад. 

Къугъун «Къапар - майваяр». 

           Аялар элкъвена акъвазда. Тербиячиди туп аялдал гадарда ва лугьуда: 

«Къапар». Аялди туп кьада ва жаваб гуда: «Катул»,  туп муькуь аялдал 

гадарда. Аялди туп кьада ва «Майваяр»  лугьуда. Аялди туп кьада ва жаваб 

гуда: «ЧичIек» ва икI мад. 

Къугъун «Къапар – тIуьнар» . 

И къугъунни  «Къапар – майваяр» жуьреда тухуда. 

Къугъунин упражнение «Къалура ва лагь». 

- Чайдан гьинал алатIа, къъалура? Чайдан пичинал ала. 

- Ам гьихьтинди я? Ам элкъвей чIехиди я. 

- Катул гьинал ала? Катул столдал ала? 
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- Ам гьихьтинди я? Ам къацу рангунин гъвечIиди я. 

ШИИРАР 

Некни фу. 

Квар, квар, 

Гъерини фу ваз хьурай! 

Квар, квар, 

Нисин фу ваз хьурай! 

Квар, квар, 

Къатухни фу ваз хьурай! 

Квар, квар, 

Цуру некни фу Велидиз! 

Квар, квар, 

Гьида кIвалах тавуртIа, 

Вичин тарсар, 

Чириз алахъ тавуртIа, 

Гьадаз хьурай, цIвегьни фу, 

Гьида вадар къачуртIа, 

Гьадаз хьурай некни фу. 

ТЕМА «ПАРТАЛАР ВА КIВАЧИН КЪАПАР» 

              Гафар: парталар, кIвачин къапар, кIурт, блушка, бегьлеяр, хуруган, 

чекмеяр, хел, хев, бармак, гуьлуьтар; михьун, гьина? алукIун, хутIунун, 

чуьхуьн, яргъи, куьруь, уьтуь ягъун. 
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             Образованидин месэлаяр. 

            1. Типовой предложенийра  материалдин бинедаллаз ганвай гафар ва 

ибараяр дуьз лугьуз вердишарун: 

а) туькIуьр хьанвай уь, кI, хь, гъ, къ  сесер дуьз  ва ачухдиз лугьуз 

вердишарун; 

б) яб гунин рекьелди чеб-чпиз ухшар сесер сад-садавай чара ийиз алакьун; 

в) манадиз килигна гафар дуьз ишлемишиз вердишарун; 

г) кIалхандин ва туьтуьхдин сесер дуьз лугьуз чир хьун. 

2. Грамматикадин алакьунар ва вердишвилер: 

а)  ксарин тIварцIиэвезар дуьз лугьуз вердишарун; 

б) падеждин эхирар дуьз лугьуз вердишарун; 

в) прилагательнияр существительнийрихъ галаз ишлемишун. 

3. Суалриз дуьз жавабар гуз вердишарун: Им вуч я? – Им перем (халат, 

блушка) я. Им нин перем я? – Им зи перем я. Перем лацуди яни? – Ваъ, перем 

яруди я. Бегьлеяр гьихьтинбур я? – Бегьлеяр чIулавбур я. Палту ни алукIзава? 

– Руша алукIзава. Гадади вуч ийизва? – Гададини палту алукIзава. Вуна 

палту алукIзавани? – Эхь, за палту алукIзава. 

4. Суалар гуз алакьарун: Палту ни алукIзава? Гьасана вуч ийизва? Ваха вуч 

алукIзава? Вуна палту алукIзавани? 

5. Гафарин ва ибарайрин гъавурда гьатун: Палту алукI. Бармак алукI. Захъ 

галаз тикрара. Инал вуч алач? 

        Тербиядин месэлаяр. 

      Жуван парталар михьидаказ хуьн. Жуван хсуси  затIарихъ мукъаятдаказ 

вердишарун. 
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      Аквадай пособияр: нинияр (руш ва гада), кIвачин къапар ва парталар 

алай шикилар, нинидин парталар. 

ТАРСУНИН ТАХМИНАН КОНСПЕКТ 

            Гафар: блушка, гуьлуьтар, кIурт, бармак, бегьлеяр, чекмеяр; алукIун, 

хутIунун, зи, ви. 

         Тербиячиди аялри лезги чIалан туькIуьр хьанвай сесер кI, гь, къ, тI, уь 

дуьз лугьун, яб гунин рекьелди ва мягькемарун патал фонетикадин 

упражненияр кьиле тухуда. 

      Аялри туькIуьр хьанвай сесер гьикI лугьузватIа, фикир гуда: къацу, 

чIулав, шуьтруь, хъипи. Тербиячиди гьар жуьредин рангарин парталар 

къалурда ва лугьуда: 

- лацу перем                           шуьтруь бегьлеяр 

- къацу блушка                      хъипи гуьлуьтар 

- чIулав кIурт                       цIару хуруган 

Аялри вирида санал (хордал) лугьуда. 

        «Парталар» къугъун кьиле тухуда. Тербиячиди парталар ва кIвачин 

къапар къачун теклифда. Аял туьквенчидин (тербиячидин)  патав фида ва 

лугьуда: «Заз блушка це ман». 

       ЗатIар къачурдалай кьулухъ, тербиячиди суалар гуда, аялри жавабар 

гуда: 

- Ибур гуьлуьтар яни? – Эхь, ибур гуьлуьтар я. 

- Им нин перем я? – Им зи перем я. 

- Жават, им ви кIурт яни? – Ваъ, им зи кIурт туш. 
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Тербиячиди тайин тир рангунин парталар къалурда ва ибараяр лугьуда 

(существительный + прилагательный): 

- Къацу блушка. ЧIулав кIурт. 

- Лацу чекмеяр. Шуьтруь бегьлеяр. 

         Тербиячидин гуьгъуьналлаз аялри ибараяр тикрарда. Аялри рангариз ва 

туькIуьр хьанвай гьарфар дуьз лугьуниз фикир гуда. 

- Хуруган лацуди яни? – Ваъ, хуруган лацуди туш, ам вилиди я. 

- Перем вилиди яни? – Ваъ, перем вилиди туш, ам яруди я. 

           Тербиячиди аялриз чпин патав мугьмандиз нинияр атанвайди лугьуда. 

Аялриз абурухъ галаз таниш хьун ва абурал алай парталриз фикир гун 

теклифда. 

- Залинади вуч алукIнава? – Залинади къацу халат алукIнава. 

- Ларисади вуч алукIнава? – Ларисади лацу кофта ва чIулав юбка алукIнава. 

         Тербиячиди нинийрикай ихтилатар ийида: «Им Мадина я. Ада шуьтруь 

перем алукIнава». Им Зейнаб я. Ада чIулав кIурт алукIнава. 

          Аялри санал ва кьилди-кьилди тербиячидихъ галаз тикрарда. 

Къведай тарсара тербиячидивай гьа и темадай къугъунар кьиле тухвайтIа 

жеда. 

Къугъун «Вуч къачунатIа, лагь». 

           Цлал кьве шикил алкIурда: гадани руш. Тербиячиди урус чIалалди 

суьгьбет ийида: «Дидеди туьквендай Мариятазни Магьмутаз алукIдай 

затIар къачуна. Ингье абур». (Шейэр къалурда, аялри лугьуда: «Им блушка я. 

Им шалвар я. Им ягълух я.  Ибур гуьлуьтар я» ва икI мад). 
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Гьар аялдиз са шикил вугуда. Аялди затIунин тIвар дуьз лугьун герек я, ам 

низ къачунватIа, тайинарда. Гьар са къачунвай затI гададин ва я рушан 

шикилдин кIаник эцигда ва лугьуда: «Им блушка я. Ма, Марият, блушка. Им 

шалвар я. Ма, Магьмуд, шалвар. Ибур бегьлеяр я. Ма, Зарбаф, бегьлеяр». 

Къугъун «Вуч алач» 

         Цлал са шумул шикил алкIурда: чекмеяр, блушка, хуруган, бегьлеяр, 

шалвар (маса шикилар хьайитIани жеда). Аялри шейэрин тIварар лугьуда, 

тербиячиди абур рикIел хуьн тIалабда. Аялри вилер агалда, тербиячиди са 

затI вахчуда ва хабар кьада: 

- Инал вуч аламач? 

- Инал бегьлеяр аламач. Инал хуруган аламач  ва икI мад. 

 ТЕМА «ЧИ КIВАЛ» 

             Гафар: кIвал, кIвалер, къав, чил, цал, рак (ракIар), мес, яргъан; 

ахъаюн, акьалун, килигун, яшамиш хьун, цIийи, шуткун; им, мад, кIаник, 

патав. 

                  Образованидин месэлаяр. 

        1. Типовой предложенийра  материалдин бинедаллаз ганвай гафар ва 

ибараяр дуьз лугьуз вердишарун: 

а) туькIуьр хьанвай уь, кI, хь, гъ, къ  сесер дуьз  ва ачухдиз лугьуз 

вердишарун; 

б) яб гунин рекьелди чеб-чпиз ухшар сесер сад-садавай чара ийиз алакьун; 

в) манадиз килигна гафар дуьз ишлемишиз вердишарун; 

г) лабиал сесер дуьз лугьуз вердишарун; 

2. Грамматикадин алакьунар ва вердишвилер: 
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а) падеждин эхирар дуьз лугьуз вердишарун; 

б) существительнияр теквилин кьадарда, падежрин формайра дуьз 

ишлемишиз алакьун; 

в) зи, зун тIварцIиэвезар дуьз манада ишлемишиз вердишарун; 

г) послелогар дуьз ишлемишиз алакьун; 

д) рахунра дуьз речь ишлемишун. 

3. Суалриз жавабар гуз алакьун: 

Им вуч я? – Им кIвал я. Им къав я. Им цал я. Им ракIар я ва мсб.  - Им нин 

кIвал я? – Им зи кIвал я. Им стхадин кIвал яни? Ваъ, им зи кIвал я. И кIвалера 

вуж яшамиш жезва? И кIвалера зун яшамиш жезва. И кIвалера диде (вах, 

стха) яшамиш жезва. КIвалер чIехибур  яни? Эхь, кIвалер чIехибур я. 

Кравутдал вуж къатканва? – Кравутдал чIехи диде къатканва. Дивандал 

вуж ацукьнава? Дивандал чIехи буба ацукьнава. Буба гьинал ацукьнава? Буба 

дивандал ацукьнава. Ада вуч ийизва? – Ада газет кIелзава. 

ЧIехи бубади вуч ийизва? – ЧIехи буба телевизордиз килигзава. 

4. Суалар эцигиз алакьарун: Им нин кIвал я? Дивандал вуж ацукьнава? 

Бубади вуч ийизва? ЧIехи бубади вуч ийизва? 

5 Гафарин ва ибарайрин гъавурда гьатун: И шикилдай къалура. Захъ галаз 

тикрара. КIвале вуч ава? 

Тербиядин месэлаяр. 

Жуван алукIдай шейэрихъ мукъаят хьун, кIвале ва аялрин бахчада 

михьивилерихъ гелкъвез вердишариз тербияламишун. 

Аквадай пособияр: нинияр, шикилар, чарар, карандашар, сюжет авай 

шикилар. 
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ТАРСУНИН ТАХМИНАН КОНСПЕКТ 

         Гафар: къав, кIвал, ракIар, цал; яшамиш хьун. 

         Тербиячиди аялри лезги чIалан туькIуьр хьанвай сесер дуьз лугьун  ва 

мягькемарун патал фонетикадин упражненияр кьиле тухуда. Идан 

мураддалди «Чайдан ргазва», «Тама», «Карлсондиз мугьманвиле» ва маса 

упражненияр кьиле тухуда. 

Тарсара цIийи гафариз фикир гуда. 

Тербиячиди аялриз чпи кIвал эцигзавайди малумарда. Шикилар чIугвада, чпи 

ийизвай гьерекатар къалурда: 

- Им цал я. 

- Им вуч я? Им цал я. 

- Им чил я. 

- Им вуч ? – Им чил я. 

- Им къав я? 

- Им вуч ? – Къав я. 

Им къав яни? – Эхь, им къав я. 

РакIарин ва дакIаррин шикилар яда. 

КIвал гьазур хьанвайди малумарда. Гуьгъуьнлай аялри чпи шикилар яда. 

Тербиячи гьар са аялдин патав фида ва гьар са кIвалин пай къалуриз хабар 

кьада: 

- Им вуч я? – Им кIвал я. 

- Им нин кIвал я? – Им чи кIвал я. 

- И кIвале вуж яшамиш жезва? – Ана зун яшамиш жезва. 
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- КIвалер чIехибур яни?  - Эхь, чIехибур я. 

- Им дакIар яни, ракIар? – Ваъ, им ракIар я. 

- Им къав яни? – Ваъ, им цал я. 

      Къведай тарсара  тербиячиди къугъунар кьиле тухуда. 

Къугъун «Пуд сев» 

         Къугъун патал пуд шикил герек къведа. 

         Тербиячиди сад лагьай шикил къалурда: кIвале чIехи, гъвечIи ва  

гьадалайни гъвечIи стул. Кьвед лагьай шикилда чIехи столдин патав чIехи 

стол, гъвечIи столдин патав – гъвечIи, пуд лагьай столдин патав – 

виридалай гъвечIи стол ала. Пуд лагьай шикилда, ксудай кIвале чIехи кравут, 

гъвечIи ва гьадалайни гъвечIи кравутар ава. 

          Тербиячиди аялривай кIвалера мебель гьикI эцигнаватIа, сугьбет авун 

тIалабда. 

Къугъун «ЦIийи кIвалера». 

         Тербиячиди аялриз Зарията цIийи кIвалер къачунвайди ва ам аниз 

(цIийи кIвалериз) экъечIзавайди малумарда. Адаз цIийи мебель къачуз 

куьмек гун тIалабда. Аялар мебель гузвай туьквендиз къведа ва вуч хкянатIа, 

къалурда. 

- Ингье кравут. Ингье халича. Ингье стол ва стулар. 

- Им диван яни? – Ваъ, им кравут я. 

Маса вариант. Аялри кIвале мебель эцигда. 

- Им вуч я? – Им кIвал я. 

- Стол гьина ава? – Ингье стол. 

- Им диван я, бес им вуч я? – Им стул я. 
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Къугъун «Чуьнуьх-чуьнуьх» 

         Маринани Асият чуьнуьх-чуьнуьх къугъвада. Маринади туп 

чуьнуьхарда, Асията жагъурда. Аялри Асиятаз туп жагъуриз куьмекда. 

- Туп гьина ава? 

- Туп шкафда ава. 

- Туп кравутдал ава. 

- Туп шкафдин кьилел ала. 

                                  Художественная литература. 

Кул элягъиз гьар са чIавуз, 

кIвал гуьзгуь хьиз гуьрчег я чи. 

Щетка ягъиз гьар са юкъуз, 

Партал михьи ипек я чи. 

ТЕМА «ГЬАЙВАНАР ВА КЪУШАР» 

           Гафар: кал, балкIан, тай, гурцIул, кIел, гьер, кьун, хеб, бацIи, лам, 

шаркIунтI, гьайван, гъуьрчехъан, вак, цIуьрнуьгъ, шенпIи, кицI, аслан, фил, 

чубарук, лиф, девдев, цицIиб; куьмек гун, язух атун (уь-уь ягъун, мееее авун 

ва мсб.). 

         Образованидин месэлаяр. 

1. Типовой предложенийра  материалдин бинедаллаз ганвай гафар ва ибараяр 

дуьз лугьуз вердишарун: 

а) туькIуьр хьанвай уь, цI, кI, хь, тI, гъ, къ, кь  сесер дуьз  ва ачухдиз лугьуз 

вердишарун; 

б) яб гунин рекьелди чеб-чпиз ухшар сесер сад-садавай чара ийиз алакьун; 
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в) манадиз килигна гафар дуьз ишлемишиз вердишарун; 

2. Грамматикадин алакьунар ва вердишвилер: 

а) падеждин эхирар дуьз лугьуз вердишарун; 

б) существительнияр теквилин ва гзафвилин кьадарра, падежрин формайра 

дуьз ишлемишиз алакьун; 

в) ударение гафарал дуьз эцигиз вердишарун; 

г) рахунра дуьз речь ишлемишун. 

3. Суалриз жавабар гуз алакьарун, инсанрилай гъейри амай затIариз вуч? 

суал эцигзавайди малумарун: Им вуч я? – Им кал я. Им лам я ва мсб. Ваз вуч 

аквазва? – Заз кац аквазва. Заз кицI аквазва ва мсб. Кал акъвазнавани? – Ваъ, 

кал ацукьнава. Кал гьихьтинди я?  - Екеди я. - Им гьаят яни? – Эхь, им гьаят 

я.  - Заз гьаятда кал, кицI аваз аквазва. -  КицIи вуч ийизва? – КицIи 

гьарайзава. -  Каци вуч ийизва? -  Кац катзава. – Чна  квез тIуьн гудани?  - 

Чна кицIиз тIуьн гузва. – Чна кализ векь  гузва. – Вуна квез тIуьн гузва? – За 

хпериз ярма гузва ва мсб. – Чаз кал ава.  - Квез вуч ава? – Чаз гьерер ава. – 

Квез кицI авани? – Эхь, чаз кицI ава. Чаз кицI авач ва мсб. 

4. Суалар эцигиз алакьарун: Им вуч? Ваз вуч аквазва? Вуч къатканва? Вуч 

ацукьнава? Кали вуч ийизва? Кал гьихьтинди я? Кац гьихьтинди я? КицI 

екеди яни? Кац гьихьтинди я, гъвечIиди яни, чIехиди? Вуна квез тIуьн гузва? 

Верч  чIехиди яни, гъвечIиди? ЦицIиб гьихьтинди я? 

5. Гафарин ва ибарайрин гъавурда гьатун: Ваз гьихьтин кIвалин гьайванар 

чида? Гьихьтин тамун гьайванар чида? Къалура ва лагь. Жуван шикилдай 

къалура. Фикир ая. 

        Тербиядин месэлаяр. 
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       Жувалай чIехидаз куьмекар гуз вердишарун, кIвалин гьайванрихъ 

гелкъвез тербияламишун. КIвалин гьайванрикай, абурукай  авай хийиррикай 

чирвилер гун. 

Аквадай пособияр: гьайванрин суьретар алай шикилар. 

ТАРСУНИН ТАХМИНАН КОНСПЕКТ 

        Гафар: верч, кIек, цицIиб, цицIибар; абур. 

        Тарсунин сифте кьиляй тербиячиди туькIуьр хьанвай сесериз фикир 

гуда. Упражнение кьиле тухуда: «Верчериз ни твар гуда?» Аялар кIвале гьар  

санал акъвазарда ва верчериз тIуьн гун теклифда. Сифте твар гудалди аялди 

абур санал кIватIна  ва кIвалин юкьвал гъида. Аял гьар са вечрен патав фида 

ва дуьз эвер гун  лазим я – дуь-дуь-дуь. Эгер аялди дуьз лугьуз хьайитIа, маса 

аялди давамарда. 

           Адалай кьулухъ  ударение аватзавай гафариз фикир гуда: бацIи, 

цицIибар, гьайванар. 

         Тербиячиди шикилар къалурда: 

- Им верч я. Им кIек. 

- Гафар верч ва кIек  аялри вирида санал тикрарда. – Им цицIиб я. Ибур 

цицIибар. 

- ЦицIиб гьихьтинди я?  ГъвечIиди яни, чIехиди? – ЦицIиб гъвечIиди я. 

- Верч гьихьтинди я?  - Верч чIехиди я. 

- КIек гьихьтинди я? – КIек цIаруди я. 

Аялар суалар эцигиз вердишарда. Эгер четинвилер гьалтайтIа, тербиячиди  

чешне яз къалурда. 

- Лагь, им вуч ятIа? Ам гьихьтинди я? 
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         Тербиячиди  гьар жуьредин шикилар пайда, аялри шикилра карандашар 

экъуьрда. Идалай къулухъ аялри чпин шикилдиз килигиз кьадайвал суьгьбет 

туькIуьрда. 

- Им верч я. Ам лацуди я. Верч чIехиди я. Ам катзава. 

- Им кIек я. КIек яруди я. Ам акъвазнава. 

- Ибур цицIибар я. Абур бицIи, хъипибур я. ЦицIибар катзава. 

          Идалай кьулухъ тербиячиди аялриз «ЦицIибар галай верч» мах ахъайда. 

          Къведай занятийра лексикада ва грамматикадай алакьунар ва 

вердишвилер мягькемарун патал гьар жуьредин къугъунар кьиле тухуда: 

«КIвале вуч яшамиш жезва?», «Вуч катна?», «Гьайванар - къушар» ва мсб. 

Къугъун «Вуч гьина?» 

         Тербиячиди доскадал магнитдал кацин, кицIин, вечрен шикилар 

алкIурда. Суьгьбет ийида: «ЧIурал кац, кицI, верч ала. Анихъай шенпIи, 

гурцIул ва цицIиб атана». 

- Им вуч я? – Им кац я. 

- Кациз вуч ава? – Кациз шенпIи ава ва икI мад. 

Къугъун «Почтальонди къагъаз хкана». 

          Аялриз кагъаз хкведа. Ана аялриз малум тир шикилар аваз жеда. 

Аялриз тапшуругъ гуда: гьар са затIунин тIвар, ам гьи жинсиник акатзаватIа 

лугьун тIалабда. Месела, «Им кац я. Им кицI я. Ибур гьайванар я» ва икI мад. 

Къугъун «Гьайванхана» 

   Тербиячиди аялриз чеб гьайванханада авайди малумарда. Шикилрай 

гьайванрин гьар жуьредин гьерекатар къалурда. Аялри гьайванрин тIварар ва 

ийизвай гьерекатар къалурда: 
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- Сев ацукьнава. 

- Жанавур къекъвезва. 

- СикI ярх хьанва. 

- Къуьр катзава. 

- ЦуцIулди хкадарзава. 

Къугъун « Циркина» 

         Тербиячиди аялриз чеб циркиниз фена хтайди ва ана  гьайванри 

иштиракайди малумарда. Ада аялривай чпиз циркина вуч акунатIа, суьгьбет 

авун тIалабда. Аялри чпин фикирар лугьуда: 

- КицIи гьарайзавай. 

- Каци «манияр» лугьузвай. 

- СикI къекъвезвай. 

- Сев къатканвай. 

- ЦуцIулди хкадарзава. 

ТЕМА «ЙИСАН ВАХТАР» 

           Гафар: йис, гад (гатуз), кьуьд (хъуьтIуьз), зул (зулуз), жив, яд, марф, 

рагъ, варз, пеш (пешер), циф, гьава, цав, гьуьл, алерар, тар; алукьна, экуьзва, 

авахьзава, экъвезва; хъсан, пис; мекьизва, чимизва, серинзава; пака, накь, 

исятда, къе, мус. 

        Образованидин месэлаяр. 

        1. Типовой предложенийра  материалдин бинедаллаз ганвай гафар ва 

ибараяр дуьз лугьуз вердишарун: 
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        а) туькIуьр хьанвай уь, цI, кI, хь, тI, гъ, къ, кь  сесер дуьз  ва ачухдиз 

лугьуз вердишарун; 

        б) яб гунин рекьелди чеб-чпиз ухшар сесер сад-садавай чара ийиз 

алакьун; 

        в) манадиз килигна гафар дуьз ишлемишиз вердишарун; 

        2. Грамматикадин алакьунар ва вердишвилер: 

        а) падеждин эхирар дуьз лугьуз вердишарун; 

        б) существительнияр теквилин ва гзафвилин кьадарра, падежрин 

формайра дуьз ишлемишиз алакьун; 

        в) рахунра дуьз речь ишлемишун; 

        г) наречияр ишлемишун. 

           3. Суалриз жавабар гуз алакьарун: Къе куьчеда чими яни? Ваъ, къе 

куьчеда мекьи я. Эхь, къе куьчеда лап чими я. Жив мус къвада? -  Жив 

хъуьтIуьз къвада. Марфар мус къвада? – Марфар зулуз къвада. Къе куьчеда 

марф къвазвани? – Ваъ, къе куьчеда рагъ ава. Гатуз мекьи жедани? – Ваъ, 

гатуз чими жеда. ХъуьтIуьз чими жедани? – Ваъ, хъуьтIуьз мекьи жеда. 

Исятда йисан гьи вахт я? – Исятда гатфар я. 

4. Суалар эцигиз алакьарун: Къе гьихьтин югъ я? Къе мекьи яни, чими? 

Живер мус къвада? Марфар мус къвада? Ви шумуд йис я? 

           Тербиядин  месэлаяр. 

           Йисан вахтар чир хьун, абурун тафаватлувал чара авун, аялриз йисан 

вахтарикай авай чирвилер, интерес артухарун; йисан вири вахтара инсанрин 

зегьметдикай чирвилер артухарун. 

            Аквадай пособияр: йисан вири вахтарин сюжет авай шикилар, 

карандашар, чарар. 
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                         ТАРСУНИН ТАХМИНАН КОНСПЕКТ 

          Гафар: кьуьд, хъуьтIуьз, гатфар, гад, зул,  жив, мурк, гъелер, мекьивал; 

цIурун, авахьун. 

         Тербиячиди туькIуьр хьанвай сесерин винел кIвалах давамарда.       

Фонетикадин упражненияр кьиле тухуда: КЬУЬд – ХЪУЬТIУЬз, юГЪ – 

йиКЪар, раГЪ – раКЪар, мурК – мурКIар. 

         ТуькIуьр хьанвай сесер дуьз лугьун, яб гунин рекьелди чеб-чпивай чара 

авун патал тарбиячиди къугъунрин куьмекдали мягькемарда. Тербиячиди 

туькIуьр хьанвай сес лугьуда ва туп аялрикай садал гадарда. Аялди туп кьада, 

туькIуьр хьанвай маса сес лугьуда ва туп муькуь аялдал гадарда. Къугъуна 

вири аялри иштиракда.  Эгер аял гъалатI хьана, дуьз жаваб тагайтIа, 

тербиячиди вичи лугьуда ва аялди адахъ галаз тикрарда. 

          Тербиячиди аялриз шикил къалурда. Аялар шикилдиз килигда, 

тербиячиди суалар гуда: 

- Им вуж я? – Им гада я. 

- Гадади вуч ийизва? – Гада гъелерай авахьзава. 

  Аялривай шикилдай кIунтIар ва гъелер къалурун тIалабда. 

- Им вуч я? – Им кIунтI я. 

- Иб вучар я? – Ибур гъелер я. 

- Ибур вужар я? – Ибур гадаяр я. 

- Гададин гъиле вуч ава? – Гададин гъиле гъелер ава. 

- Гъелер нив гва? – Гъелер гададив гва. 

- Гададин гъиле авай гъелер гъвечIибур яни, чIехибур? 

- Гададин гъиле авай гъелер гъвечIибур я. 
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- Вуж авахьзава? – Гада авахьзава. 

Адалай кьулухъ тербиячиди мискIалар гуда: 

1.  Им гьи вахт я? 

Лаз акьалтда, 

Къай ацалтда. 

Чил рекъида, 

ВацI рекьида. 

2. Лацу суфради вири чуьл кIевна? 3. ЦIу кудач, це батмиш жедач?  4. 

Эллерин къаргъиш, шуьшейрал нехиш. 

ЙИСАН ВАХТАР 

1. ЦIрана живер.                                  3. ИчIи я чуьллер. 

Къацу я векьер.                                        Кьеженва чиллер. 

Югъ яргъи жезва.                                     Куьлуь марф къвазва. 

Лагь, им мус жезва?                                 Лагь, им мус жезва? 

 

2. Кузва ракъини.                                     4. Жив ала къавал 

Йикъар я яргъи.                                          Мурк ала вацIал. 

Техилар гуьзва.                                          Саврух къекъвезва. 

Лагь, им мус жезва?                                   лагь, им мус жезва? 

           Тербиячиди аялривай  жив  йисан гьи вахтунда къвадатIа, хабар кьада: 

Гатуз? Гатфариз? Бес мус къвада? Санал аялрихъ галаз суьгьбет 

туькIуьрда. «Кьуьд. Им жив я. Ингье кIунтI. Инал гада ала. Гададин гъиле 
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гъелер ава. Гада гъелерай авахьзава». Гуьгъуьнлай  дидединни аялдин арада 

хьайи суьгьбет-шиир кIелда. 

Живедин яргъан. 

- Чан, диде лагь кван, вучиз 

Жив къвадатIа гьар юкъуз? 

- Тебиатди гузвай 

Яргъан я ам чи чилиз. 

 

- Вуч яргъан я, чан диде, 

Хъсандиз тур зи кьиле? 

 

- Жив яргъан я чил хуьдай 

ХъуьтIуьн мекьи къаюкай. 

 

- Чилин къене чимивал 

Герек затIар вучар я? 

 

- Кьуьд чилик акъудзавай 

Набататрин тумар я.                   (А.- КЪ. Алкадарский) 

Къугъун «Шикилар» 

                Къугъун кьиле тухун патал йисан вири вахтарин сюжет авай 

шикилар герек къведа. Тербиячиди кьвед-пуд аялдиз сюжет авай шикилар 
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пайда ва урус чIалалди аялар къугъунин къайдадин гъавурда твада: «Куь 

конвертра са шикил ава. За квевай а столдал алай шикилда вуч аватIа, хабар 

кьада. Ни дуьз жавабар гайитIа, гьам гъалиб жеда». 

Тахминан суалар. 

1. Шикилда йисан гьи вахт я? 

2. Кьуьд гьихьтинди я? Зул гьихьтинди я? Гад гьихьтинди я? Гатфар 

гьихьтинди я? 

3. Цавал цифер алани? 

4. Рагъ авани? 

5. Марф къвазвани? 

6. Жив къвазвани? ва мсб. 

Къугъун «Йисан гьи вахт я» 

             Аялрин патав мугьмандиз «Чан алай календарь» къведа. Йисан гьи 

вахт ятIа килигна, суалар эцигиз ва суалриз жавабарни гуда. (Исятда 

мекьизвани? Марф къвазвани? Гьуьл къанвани? Куьчеяр кьеженвани? ва 

мсб.) 

Къугъун «Хъсан гьава» 

            Дикторди телевизордай ва я радиодай гьихьтин гьава жедатIа, 

малумарда: «Къе чими жеда. Марф къвадач. Гар жедач. Рагъ жеда. Иниз 

килигна къе гьихьтин югъ (гьава) жеда?» (Секин, рагъ авай, чими). 

Диктордин роль сифте тербиячиди тамамарда, ахпа аялри давамарда. 

ДИДАКТИКАДИН МАТЕРИАЛ 

Кьуьд. 

Аман, аман я чан кьуьд,                              Пилте-пилте къвазва жив 

Вун атана чаз хуш жеда.                            Ацукьзава чуьллерал 
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Вал яцIу кIурт тахьайтIа,                         Туьк хьиз чилихъ галукьиз, 

Гатуз кIатIар буш жеда.                            Яр чукIуриз хъуьхъверал. 

                                                                               (Р. Юсуфов) 

                              Гатфарин къайгъуяр.                                                                      

Атана гарар,                              Ахварикай катзава                    

ЦIрана живер.                          ТIебиат вири. 

Къвезва чаз гатфар,                Кьуьд дагъдиз катзава, 

Гваз хъипи цуьквер.                 Кьаз вичи ери. 

 

Рекьева хквез                             Гьазур я эллер, 

Кьибледай нуькIвер,                Чуьлдиз экъечIиз, 

Теклифзава квез                       Къакъажна гъилер, 

Эцигиз кIвалер.                       Кардив эгечIиз. 

                                                                                 (Р. Юсуфов) 

Художественный литература 

КIел. 

Катмир закай, я курпе кIел,              За ваз къацу векьер гуда,              

Яйлахдиз вун тухуда за.                     Атирдин хуш цуьквер гуда, 

Вучиз завди хьана вун хъел,              Гуда ширин булахдин яд, 

РикIив ийиз тазва суза.                      Тамай гъана пешер гуда. 
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Чандилайни кIан я вун заз,                  

Хуш къведа заз вакай гзаф. 

Яйлахдиз фин ша захъ галаз, 

ЧIурмир кIел на за лагьай гаф. 

Чан яру кал 

Фад къарагъна чи Селим                          - Чан яру кал, гила вун 

Яру кализ килигна.                                      Дагълариз вач – нехирдиз. 

Гардан кьуна са гъилив,                             Няниз вун хтайла, 

Вилик векьер эцигна.                                 Ярма гуда иердиз 

 

ЧIурай къацу векьер неъ, 

Къайи ятар хъухъ жуваз. 

                                             Жуван регъуь ацIурна, 

                                       Нек гваз хъша вуна чаз.                    (Р. Юсуфов) 

 

МИСКIАЛАР (имуча - мучаяр) 

1. Чара ала – нек туш, цванвайди я – перем туш, вуч хьайитIани лугьуда 

– инсан туш. 

2. Я мез авач, я сив, вич рахада инсандив. 

3. Лацу чIурал чIулав нехир. 

4. Хквезвай кIвализ, 

Ван акъатна кIевиз. 
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Сив я кIарабдикай, 

Чуруни якIукай.               (кIек) 

5. Имуча-муча: 

КIвачерал кьакьан, 

Тапасар – яру мержан, 

КIасда кицIи хьиз дабан.       (къаз) 

6. Вуч я лагь куьне: 

кьве къафун са къапуна. 

7. Зардин чIул, хургалчIур, 

Мез чхел – ядай хьел.                (гъуьлягъ) 

8. Тум мизмиз я, кьил бачIах, 

Кьведни санал я (санжах). 

9. Я гамиш туш, я яц туш, 

Я балкIан туш, я мал туш. 

Гьаятдавай ругъвац туш, 

Ам нек гудай чаз (кал) я. 

10. Епини яд хъваз, дана дакIваз. 

11. Чинин кIаник рипи-рипер. 

12. Чилин кIаник гъута-гъутар. 

13. Лацу чIурал чIулав нехишар. 

14. Пуд стха къацу са стха, лацу балкIандал. 
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15. Тама далдам ядайди,таран къабух хадайди, 

КIуфни кIеви йиге я, 

ТIварни вичин … я. 

16. Чи никIерин хуш мугьман, 

Пешер къацу, буй кьакьан. 

Ада малар тухарда. 

ЧIемни некни артухарда, 

Тварар хъипи къизил я, 

Гьам алаф, гьамни къуьл я, 

Ая дерин хиялар, 

Лагь, им вуч я, аялар. 

17. Буба туькьуьлди, 

Диде кIевиди,      

Бала ширинди. 

ЙИСАН ВАХТАР 

1. ЦIрана живер.                                  3. ИчIи я чуьллер. 

Къацу я векьер.                                        Кьеженва чиллер. 

Югъ яргъи жезва.                                     куьлуь марф къвазва. 

Лагь, им мус жезва?                                 лагь, им мус жезва? 

 

2. Кузва ракъини.                                     4. Жив ала къавал 
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Йикъар я яргъи.                                          Мурк ала вацIал. 

Техилар гуьзва.                                          Саврух къекъвезва. 

Лагь, им мус жезва?                                   лагь, им мус жезва? 

КIЕК 

Я къизилдин жагъавай кIек, 

Вун вуч фад-фад къарагъзава? 

Уь-уь ягъиз кьуланфериз, 

На вуч гзаф гьарайзава? 

Бес я чан кIек, эвер-гьарай, 

Авудмир ман чун ахварай. 

Экв хьайила, ахпа къарагъ, 

Ви мержандин вилериз кьий! 

 

ЦУЬКВЕР 

Багъда цуьквер цана за, 

Цуьквериз яд гана за. 

Муьжуьд мартдин са гуьзел 

КIунчI дидедиз гъана за. 

КЬАМАРАЛ 

Акьахнава зун кьамарал. 

Алахънава къай япарал. 
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Саймишзавач за гьич къай, 

Заз кичIе туш адахъай. 

- Сад, кьвед! – ингье зун фена. 

- Пуд, кьуд! – зун мад хтана. 

                                              МИХЬИВАЛ 

Чуьхуьх жуван чинни гъил 

Михьидаказ, я Аслан. 

Виридаз вун жедайвал 

Гьам гьуьрметлу, гьам масан. 

ЗИ ДУСТАР 

Зи сад лагьай дустуни                             Са дуст ава регьятдиз 

Къуллугъзава сарариз,                             Зи жибинда ацукьда, 

Ам авачиз гьикI кьарай                            ЭкъечIиз ам гагь-гагь зи 

Къведа бязи ксариз.                                   Нерихъ, сивихъ галукьда. 

 

Гьар пакамахъ къарагъна,                        Жув михьиз хуьн тийирди, 

Беден мягькем хуьн патал.                      Лугьуз жеда: авам я. 

Тандив гуьцIдай кьежей дуст                 Зи рикI алай са дустни, 

Ава захъ, тIвар я дасмал.                           Са гьафтеда гьамам я.  
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МАНИЯР 

ЁЛКА 

Ёлка, ёлка, чи ёлка, 

Мадни гуьзел хьухь гьакIа! 

Гуьрчег затIар ала вал, 

Къугъвада чун элкъвез вал, 

Вун чи рикIиз я азиз, 

Атанва чаз цIийи йис. 

ЯРАН СУВАР 

(мани) 

Гатфарин пайдах гваз                      - Аялар, аялар! 

Чиниз гьахьна яр.                              Яран сувар я. 

Мекьивиляй вичини                          Ялавар, ялавар! 

ЧIугуна цIарар.                                 Им чи гьунар я. 

 

                    Манийрив, макьамрив 

                    АцIанва дере. 

                    Яран сувар вирида 

                    Тухузва хуьре.                             (Гь Рамазанова) 
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СКОРОГОВОРКАЯР 

1.КIаручаз са кIел ава. КIел балкIанди яна. 

2. КIелен кIвач хана. КIел тукIуна. 

3. Пуд ламраз мух мус гуда. 

4. Халид халуди Халисадиз хали къачуна. 

5. Къадирани Къазиди къад къазраз къулайвална. 

6. Кьасумхьуруьн мекъуьн кьиле кьве фекьи кьил-кьиле акьуна кьведни 

кьена. 

7. Сентябрдин садаз Салманани Селима салават самар садна. 

8. Керима Каинатаз кулер кутIуниз куьмекна. 

9. Хадижади хтулдиз халисан халича храна. 

10. Рустама райондиз ракъурнавай рапорт рикIелай ракъурна. 

11. Эмина эмеди эвелни эвел Эслидиз эверна. 

12. Ядуди Явединан япар яна. 

 

КЪУГЪУНАР - ГЬИСАБУНАР 

1. Саф михиникай галатна, 

Кац ахварай аватна. 

Кар кардай фена, 

Кац дакIардай фена, 

Кац ламрахъ галукьна, 

Лам цлахъ галукьна. 

Чуьнуьх жедайбур чун, 

Жагъурдайбур вун. 

2. Раб, гъал экечI хкечI. 
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3. Иругуд, аругуд яхцIурни цIуругуд цIерид, цIемуьжуьж, цIекIуьд, къад, сад. 

КЪАЗАР – КЪАЗАР 

Къазар-къазар 

Къа – къа – къа. 

Гишин яни? 

Я – я – я. 

КIвализ хъша, 

Жанавур ава. 

Дагъларилай лув гана хъша. 

МАХАР 

Вервелаг хала 

                 Хьана-хьанач кьван са Вервелаг хала. Гатфар хьайила, ада вичиз са 

кьакьан тарце муг авуна, шарагар ахъайна. Шарагар хъуьтуьл туьк алай, 

хъипи кIуфар авай бицIибур тир. Вервелаг халадиз абур гзаф кIандай. 

                 Йикъарикай са юкъуз аждагьандиз Вервелаг халадин муг авай чка 

акуна. 

- Вервелаг хала, - лагьана аждагьанди, - тумунив яна тар кIаняй акъудда, 

сухав яна хел алудда. Вегь бубадиз са шараг. 

Вервелаг халадиз кичIе хьана, ада шехьиз-шехьиз са шараг вегьена. 

Пакад юкъуз аждагьан мад атана. 

- Вервелаг хала, - тумунив яна тар кIаняй акъудда, сухав яна хел алудда. Вегь 

кван бубадиз са шараг,  - лагьана. 
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            Вервелаг халадиз чара хьанач, ада шехьиз-шехьиз мад са шараг 

вегьена. Имни аждагьанди туькьуьнна. 

Аждагьан хъфейла, Вервелаг хала, тарцин хилел ацукьна, шехьиз 

башламшна. И арада инлай са сикI физ хьана. Вервелаг хала шехьиз акурда, 

ада хабар кьуна: 

- Я Вервелаг хала, вун вучиз шухьзава? 

- Зун шехь тавуна вуж шехьрай, - лагьана Вервелаг халади, - Гьар юкъуз 

аждагьанди къвез заз лугьузва: 

- Вервелаг хала, тумунив яна тар кIаняй акъудда, сухав яна пут алудда. Вегь 

бубадиз са шараг. Зани кичIевиляй гьар юкъуз са шараг гузва. Пуд 

шарагдикай заз амайди сад я. 

- Пака аждагьанди атана ваз лагьайтIа, - меслят къалурна сикIре, - вуна адаз 

жаваб це: «Свах вин  къурунинди хьуй, тум ви чакъулдинди! Квахь, гьаясуз!» 

Эгер ада вавай, и гафар ваз ни чирна лагьана жузуртIа, вуна адаз лагь: «АтIа 

дингерал алай кьукь халади». 

- Хъсан я ман, - лагьана вервелаг халади. 

       Пакад юкъуз аждагьан атайла, Вервелаг халади лагьана: 

- Свах ви къурунинди хьуй, тум ви чакъулдинди, Квахь, гьаясуз! 

- Ваз и гафар ни чирна? – хабар кьуна аждагьанди. 

- АтIа дингерал алай Кьукь халади, - жаваб гана Вервелаг халади. 

       И ван хьайила, аждагьанди, чукурна фена, дингерал алай Кьукь жаладин 

кIулаз хкадарна. Аждагьан кIулаз акьахзамазди, Кьукь лув гана цавуз 

экъечIна. ЭкъечIна, экъечIна, ахпа аждагьандивай хабар кьуна. 

- Чил кьакьанди яни, цав? 

- Цав, - жаваб гана аждагьанди. 
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Кьуьк мадни цавуз экъечIна, ахпа мад хабар кьуна: 

- Чил кьакьанди яни, цав? 

- Чил, - лагьана аждагьанди. 

        Ада икI лагьанмазди, Кьукьра аждагьан вичин кIулай вегьена. Аждагьан 

чилел аватна, пад-пад хьана, адан къеняй Вервелаг халадин кьве шарагни 

акъатна. 

                                              НУЬКI ХАЛА 

                                                   (Мах) 

            Хьана кьван, хьанач кьван са къарини свас. Йикъарикай са юкъуз 

къаридин рикIел тIанурдин фу акьалтда. Ада сусаз лагьана: 

– Вуна фена тIанур куг. За фу акьалин. 

         Суса тIанурдиз цIамар, кьалар, кьуру векьер вегьена, цIай ягъиз 

алахъна. Амма свас гьикьван алахънатIани, тIанурди цIай кьунач.                    

Сусан кефияр лап перишан хьана, адаз мад вуч ийидатIа чизмачир. И арада са 

нуькI атана тIанурдин къерехдал ацукьна. Ада сусавай, вучиз перишан я 

лагьана, хабар кьуна. Суса хьайивал агьвалат ахъайиз башламишайла, 

нуькIре, вичин кIвачяй са цаз акъудна, тIанурдиз гадарна. ТIанурди гьасятда 

цIай кьуна. НуькI, фу акъуддалди вил алаз акъвазна, ахпа ада лагьана: 

– Я зи цаз вахце, я заз пуд фу це.  

        Сусаз чара амукьнач, ада нуькIрез фу гана. Пуд фуни къачуна, нуькI 

фена. Фена, фена – агакьна ам са ятахрал. Чубанри фу галачиз гьакIан нек 

хъваз акурла, нуькIре лагьана: 

– Куьне нек фу галачиз вучиз хъвазва? 

Чубанри жаваб гана:  

– Чаз фу авач. 
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       НуькIре вичин кьулакай хкудна абуруз пуд фу гана. Чубанри фу тIуьна 

куьтягьайла, нуькIре лагьана:  

– Я зи пуд фу вахце, я заз пуд гьер це. 

        Пуд гьерни вахчуна нуькI мад рекье гьат хъувуна. Ам са далдамдин 

ванер къвезвай чкадал гьалтна. Ина адаз кицIер тукIуна, шурваяр ийиз акуна. 

Ада хабар кьуна: 

– Куьне вучиз кицIин якIар незва? 

– Чаз гьерер авач, - жаваб гана абуру. НуькIре вичин пуд гьер гана. Мехъер 

куьтягь хьайила, нуькIре лагьана: 

– Я зи пуд гьер вахце, я свас заз це. НуькI свасни вахчуна рекье гьатна.    

Адал са ашукь гьалтна. Ада ашукьдиз лагьана: 

– Чуьнгуьр гайитIа, за ваз свас гуда. 

           Ашукьди, чуьнгуьр нуькIрез гана, вичиз свас къачуна. НуькIре 

чуьнгуьрдихъ галаз манияр лугьуз хьана: 

                                  ЦIингил-мингил, нуькI хала, 

Са цаз гана, пуд фу къачур, нуькI хала, 

Пуд фу гана, пуд гьер къачур, нуькI хала, 

Пуд гьер гана, са свас къачур, нуькI хала, 

Са свас гана, чуьнгуьр къачур, нуькI хала. 

                                 СА ТIИМИЛ ХЪВЕР 

  ФатIимата вичин шикилар чIугвазвай стхадиз лугьуда: 

– Вавай жедатIа са аждагьандин шикил чIугу кван? 

– ЧIугвадач. 
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– Вучиз? 

– Аждагьанди шикил ягъайтIа, ада зун неда. 

*     *      * 

Балаша дидедивай жузуна: 

– Чан диде, вуна вучиз кIелериз комбикорма гузвайди я? 

– КIелер фад чIехи хьурай лугьуз. 

– АкI ятIа зазни це, зунни фад чIехи хьурай. 

*    *    * 

Тербиячиди аялриз суал гана: 

– Жанавурар гьихьтин чкайра жедайбур я? 

– Зоопаркда авай ракьун кьефесра, – лагьана жаваб гана Балаша. 

*    *    * 

Гьамиша калерин, цIегьерин, хиперин шикилар чIугвазвай Балашаз дидеди 

суал гана: 

– Я Балаш, вуна вучиз садрани балкIандин шикил чIугвазвач? 

– БалкIандин шикил чIугуртIа, ада зун кIурув яда. 

*    *    * 

Бадеди вичин хтулдивай жузуна: 

– ФатIимат, чан руш, вун вучиз шехьзава? 

– Дидеди къенфетар гурай лугьуз. 

*    *    * 

Бадеди хтулдивай хабар кьуна: 
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– Ваз баде гьикьван кIанда, Балаш? 

– Шоколад къенфет кьван. 

*   *   * 

– Бес диде гьикьван кIанда? 

– Карамел къенфет кьван.            («Кард» журналдай) 

 

БАХЧА АКЬАЛТIАРЗАВАЙ АЯЛДИЗ ЧИР ХЬАНА КIАНЗАВАЙ 

ГАФАР 

А 

абур 

ава 

аваз 

авач 

аватун 

автобус 

адет 

айван 

айна(яр) 

акун 

акъвазун 

акьахун 

акьул 

акьуллу 

акIурун 

Б 

багъ 

багъишун 

багъишламиш 

багълар 

багьа 

баде 

бади 

бала 

балкIан 

балугъ 

бапIах 

бармак 

бахт 

бахтлу 

бахча 

В 

ва 

вад 

вад лагьай(ди) 

вак(кIар) 

ван 

вар(ар) 

варз 

Ватан 

вах 

вахт 

вахтунда 

вацI 

ваъ 

ва я 

ведре 

Г 

гад 

гада 

газар 

гам 

гамиш 

гар 

гардан 

гатуз 

гатфар 

гаф 

геж  

геже 

хийир(ар) 

геж хьун 

гелкъуьн 
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ам 

амалдар 

амма 

ана 

ала 

алукIун 

алуча 

анар 

араба 

аскер 

аскIан 

аслан 

атун 

атIам 

атIанал 

атIун 

афар 

афни 

афтафа 

ахвар 

ахварай аватун 

ахварал фин 

ахпа 

ахтармишун 

ацукьун 

бацIи 

башламишун 

беден 

бегьемсуз 

бегьле(яр) 

бегьер 

биби 

билбил 

бицIи 

буба 

бубу 

буйругъ 

буйругъ гун 

булах 

буран 

бустан 

буюрмишун 

блушка 

блушка алукIун 

блушка хутIунун 

верч 

ви 

вил(ер) 

вили 

вилик 

винел 

вир 

вири 

виринра 

вирт 

вуж? 

вуч? 

вуч авун? 

вуч хьун? 

гишин хьун 

гими 

гимиш 

гугъри 

гум 

гугъри 

гужлу 

гурцIул 

гуьзгуь 

гуьзел 

гуьлуьт(ар) 

гуьлуьшан 

гуьрчег 
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ачар 

ачух сес 

ачух тушир сес 

аяз 

аяз буба 

аял (ар) 

аялвал 

аялрин бахча 

Гъ 

гъал 

гъалибвал 

гъалибвилин юъ 

гъваш 

гъвечIи 

гъед 

гъери 

гъил(ер) 

гъилибан 

гъун 

гъуьр 

гъуьрчехъан 

Гь 

гьава 

гьажибугъда 

гьазурвал акун 

гьазурун 

гьайван 

гьайванхана 

гьамиша 

гьарагъун 

гьарф 

гьар юкъуз 

гьафте 

гьаят 

гьелелиг 

гьелелиг сагърай 

гьер 

гьикI? 

       Д 

дагъ 

дагълар 

Дагъустан 

дад 

дадмишун 

дадлу 

дакIар 

далдам 

далу 

дам 

дамах 

дамах авун 

дана 

данарбан 

дасмал 

дапIар 

       Е 

еб 

емиш(ар) 

еке 

елкен 

ери-бине 

есир 
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гьина? 

гьинай? 

гьиниз? 

гьисабун 

гьихьтин? 

гьуьжет 

гьуьл 

гьуьрмет 

гьуьрмет авун 

гъуьрчехъан 

гьялун 

гьяркьуь 

девдев 

деве 

диде 

дидедин чIал 

дулма 

дуркIун 

дурна(яр) 

дуст 

дуствал 

духтур 

дуьгуь 

дуьз 

дуьнья 

дуьшуьш хьун 

Ж 

жаваб 

жаваб гун 

жагъурун 

жанавур 

жегьил 

жендек 

жибин 

жив 

жими 

жув 

З 

за 

заз 

зани 

запун 

затI 

зи 

зунжур 

зул 

зур 

зурба 

И 

ибара 

иви 

игит 

иер 

илан 

им 

ими 

имидин свас 

инал 

инал ша 

      Й 

йиге 

йис(ар) 

йисалай 

йикъар 

йиф  
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жуван 

жузун 

жум 

зуьрне 

зуьрнечи 

инсан 

ирид 

ирид лагьай(ди) 

иситIа 

истивут 

истикIан 

исятда 

итим 

ихтилат 

ихтилат авун 

ихтияр 

ихтияр гун 

ич 

и чIаван хийирар 

К 

кавал 

кавча 

кагъаз 

кам(ар) 

кал(ер) 

кар 

кард 

картуф 

кас 

катун 

КЪ 

къаб 

къабан 

къав 

къад 

къажгъан 

къазан запун 

къаз(ар) 

къайгъанах 

къаймах 

къанни сад 

Кь 

кьабулун 

кьакьан 

кьал 

кьалу (яд) 

кьам 

къар 

кьаркьулув 

кьацIай 

кьвед 

кьвед лагьай(ди) 

КI 

кIанивал 

кIаник 

кIан хьун 

кIар 

кIарас(ар) 

кIвалахун 

кIвал 

кIватIал 

кIватIун 

кIватI хьун 
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катул 

кац 

квар 

келем 

келле 

кек 

кикер 

кепкир 

килигун 

кисун 

кицI 

киф(ер) 

кравут 

ктаб 

ктабхана 

кудай 

кукIуш 

кур 

кул 

куьк 

куьмек 

куьмек гун 

куьмекчи 

куьн 

куьлег 

къарагъун 

къаргъа 

къаргъу 

къарникъуз 

къарпуз 

къапар 

къати 

къаткун 

къаткурун  

къатух 

къафун 

къачун 

къацу 

къаш 

къван(ер) 

къе 

къекъуьн 

къенфетар 

къеле 

къелем 

къиб 

къизил 

къизилгуьл 

къимет 

къугъвадай затIар 

кьеб 

кьел 

кьил 

кьин кьун 

кьиф 

кьуд 

кьуд лагьай(ди) 

кьун (гьайван) 

кьун (гъиле) 

кьуьгъуьр 

кьуьд 

кьуьл авун 

 

кIвач 

кIвачин къапар 

кIек 

кIел 

кIелун 

кIел хъувун 

кIерец 

кIукI 

кIурт 

кIута 

кIуф 

кIуьд 
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куьуруь 

куьтягьун 

куьче 

куьчедай тIуз 

кхьин 

къугъун 

къужа 

къум 

къурху 

къутармишун 

къуш(ар) 

къуьл 

къуьн 

къуьр 

Л 

лам 

лацу 

лаш 

лезги 

лезги чIал 

лекь 

ленгери 

лепе 

лиф 

лув(ар) 

лув гун  

лугьун 

луьткве 

М 

ма 

мад 

майва(яр) 

майдан 

маймун 

мани 

манидар 

манияр лугьун 

марф 

марф къун 

машмаш 

мах 

мах ахъаюн 

мез 

мекьи 

Н 

нажах 

начагъ хьун 

нек 

некьи 

нер 

неъ 

нин? 

нини 

ниси 

нубат 

нуькI 

няни 

нянин хийирар 

няниз 

П 

пад 

пай 

пайдах 

пака 

пакама 

пакамахъ 

памидур 

палту 

партал(ар) 

патав 

патахъарун 

пахла(яр) 

пац 

пек 

пел 
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мел 

меркез 

мертеба 

мес 

меслят 

месела 

миллет 

мирг 

мисал 

мискIал 

мих 

михьи 

михьун 

мишер 

мичIи 

муаллим 

муг 

мукал 

мукьва-кьили 

мукьув 

мус 

мух 

муьгъ 

муьжуьд 

муьрхъ 

пер 

перде 

пеленг 

пеш(ер) 

пишкеш 

пуд 

пуд лагьай(ди) 

пул 
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ПI 

пIагь 

пIатIнус 

пIивитI 

пIини 

пIир 

пIипI 

пIуз(ар)(ар) 

Р 

раб 

рагъ 

рак (ракIар) 

ранда 

рак 

рак ахъаюн 

рахун 

ргун 

ргазва 

регъ 

регъв(ер) 

регъуь 

регъуь хьун 

рехъ 

риб 

рикI 

руг 

ругуд 

ругун (чай) 

ругуд лагьай(ди) 

руфун 

руш(ар) 

рух 

руьгь 

С 

сагъвал 

сагърай 

сад 

сад лагьай(ди) 

саз 

салам 

салам алейкум 

саламар це 

сал 

сас (свах) 

сар 

свас 

себ 

сев 

сел 

сес 

сив 

сикI 

сим 

сирнав авун 

сифте 

сифтегьан 

стха 

суал 

Т 

таза 

тай 

там 

тамамарун 

тапшуругъ 

тапшурмишун 

тар (ичин) 

тар (инструмент) 

тариф авун 

тарс 

тахсир 

тахсиркар 

тафт 

твах 

темен 

тербия 

тербия гун 

тербиячи 

техил 

тикрар авун 

тини 

тум 

турп 

туп 
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сувар 

сукIра 

суфра 

суьгьбет 

суьгьбетчи 

сят 

тупIар 

тутар 

тухдалди 

тухун 

тух хьун 

туьк 

туьквен 

туькIуьрун 

 ТI 

тIал 

тIанур 

тIарам 

тIвал 

тIвар 

тIветI(ер) 

тIебиат 

тIиб 

тIуб   

тIунутI 

тIур 

тIуьн 

тIуьн гун 

тIям 

тIямлу 

тIямсуз 

У 

урус 

Урусат 

урус чIал 

усал 

усалди  

устIар 

ухшар 

уюнсуз    

  УЬ 

уьгьуь 

уьзуьм 

уькIуь 

уьмуьр 

уьндуьшка 

уьнуьг 

уьлен 

уьлкве 

уьрдег 

уьтуь 

уьцIуь 

 

Ф 

фагьум 

фагьум авун 

фад 

фадамаз 

факъир 

фена 

физва 

фикир 

фикир авун 

фин 

фил 

фитне 

фу 

фургъунчи 

фяле 
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Х 

хабар 

хабар гун 

хабарсуз 

хажалат 

хаз 

хазина 

хайи 

хала 

хали 

халадруш 

халадхва 

халисан 

халича 

халу 

халкь 

халудин свас 

хам 

хан 

хапIа 

хар 

хаталу 

хатрут(ар) 

хатI 

хва 

ХЪ 

хъалхъам 

хъархъ 

хъалхъас къиб  

хъач 

хъархъу тар 

хъвалахъ 

хъварц 

хъвехъ 

хъен 

хъел 

хъел атун 

хъире 

хъирепI 

хъипер 

хъипи 

хъицикь 

хъсан 

хъсанвал 

хъсандиз 

хъсан рехъ хьурай 

хъувун 

хъун (чай) 

хъурт 

хъурхъ 

ХЬ 

хьайивал 

хьана 

хьана хьанач кьван 

хьар 

хьахь 

хьел 

хьун 

хьел 

хърхьам(ар) 

хьтин 

хьун 

хьухь 

   

Ц 

цав 

цаз  

цацар 

цам  

цан цун 

цал 

цвег 

ципицI 

циф 

цицIиб 

цун 

цуру 

цуьк 

цуьквер 

цуьруьгъуьл       
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хват 

хел (парталдин) 

хел (таран) 

хизан 

хийир 

хийирар хьуй 

хийирдиз хьуй 

хинкIар 

хиял(ар) 

хкадарун 

хкахьун (цIай) 

хкягъун 

хтул 

хтун 

хуз 

хуралай чирун 

хутIунун 

хуьн 

хуьр 

хуьрек 

хуьрек авун 

хуьрек гьазурун 

хци 

хъутур 

хъуцIур 

хъухъвай 

хъуьр  

хъуьруьн 

хъуьруьнар 

хъуьтуьл 

хъуьтIуьз 

хъуьцуьган 

хъфин 

хъхьун 

ЦI 

цIай 

Ч 

чайдан 

ЧI 

чIагъ 

Ш 

шадвал 
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цIам 

цIар 

цIару 

цIарцIар гун 

цIегь 

цIекIуьд 

цIемуьжуьд 

цIерид 

цIийи 

цIийи йис 

цIикьвед 

цIипуд 

цIицI 

цIувад 

цIуд 

цIукьуд 

цIуругуд 

цIусад 

цIуьрнуьгъ 

чакъал 

чам 

чан 

чанта 

чапла патахъай 

чар 

чарх 

чеб 

чекме(яр) 

четин 

чешне 

чешнеллу 

чиг 

чида 

чидач 

чин 

чил 

чирвал 

чиркин 

чирун 

чир хьун 

чичIек 

чубан 

чубарук 

чугъундур 

чIагъан 

чIал 

чIар(ар) 

чIахар 

чIехи 

чIехи буба  

чIехи диде 

чIиж 

чIижерхъан 

чIук 

чIул 

чIулав 

чIур 

чIурун 

шад хьун 

шаир 

шал 

шалам 

шалвар 

шар (чилик 

жедай) 

шараг 

шаркIунтI 

шапIа 

шегьер 

шем 

шенпIи 

шекер 

шекердан 

шехьун 

шикил ягъун 

шиир 

шиир чирун 

шикил 

шикил ягъун 

шир 

ширин 

ширинлухар 

ширин ахвар атуй 
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чун 

чукурун 

чукIурун 

чукIул 

чул 

чурчул 

чухсагъул 

чуьл (лер) 

чуьнгуьр 

чуьхвер 

чуьхуьн 

чуьхуьнагар 

чразва (фу) 

чрун (емишар) 

шиш 

шурпа 

шуткун 

шуьре 

шуьтруь 

Э 

эвичIун 

эвягъун (кьил) 

экв(ер) 

экв ягъун 

экуь 

экуьнахъ 

экъичун 

экъуьчун 

эме 

элкъвей 

Ю 

югъ 

югъди 

юзурун 

юкь 

юкьван 

юлдаш 
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элуькьун 

эрчIи 

эрчIи патахъай 

эсер 

эхир 

эхиримжи 

эхирдай  

эхир кьиляй 

эхъуьн 

эхь 

эцигун 

эцягъун 

Я 

яб (япар) 

яб акалун 

яб гун 

яб тагун 

ягъун 

ягъун (векь) 

яд 

яд хъун 

язух атун 

як 

якIв 

ял ягъун 
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яру 

яргъан 

яргъи 

яргъи руш 

ярх хьун 

япагьан 

яш 

яшамиш хьун 

яц 
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