Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 4 комбинированного вида «Сардаана»»
Муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
678230, с.Андреевское, Верхневилюйского улуса РС(Я) ул.Зеленая №8
Телефон 8 (411) 33 4-35-30 эл.почта sardaana1973@mail.ru.

«Методическая копилка дошкольного логопеда»
«Методическая копилка: Оҕо тылын эрчийэр кинигэ»

ФИО участника:Чыбыкова Евдокия
Степановна
Учреждение: МБДОУ Детский сад№4 комбинированного вида «Сардаана»
Должность: Учитель-логопед

Киириитэ
Оҕо тылын сайдыытын таһыма кэлиҥҥи кэмҥэ биллэ мөлтөөбутэ
кистэл

буолбатах.

Сылтан

сыл

уһуйааҥҥа

кэлэр

оҕолортон

үгүс

бырыһыаннара тылларын сайдыытыгар кэһиллиилээх, өссө да тыллана илик
буолаллар. Ити үгүс түбэлтэҕэ, төрөппут кэмигэр туьааннаах дьайыылары
оҥорботоҕуттан төрүөттэнэр. Хаалыылаах тыллаах оҕо атын киһи саҥатын
үксугэр кыайан өйдөөбөт эбэтэр сыыһа өйдуур, тылын саппааһа аҕыйах,
судургу буолар, элбэх дорҕоону сатаан саҥарбат, дорҕоону сүһүөҕу, этиигэ
тыл миэстэтин атастаһыннаран эбэтэр сүһүөх эбэн саҥарар буолар. Онтон
оҕо саҥатын сайыннарар үлэни эрдэттэн ыыттахха, саҥарар аппараатын улэтэ
тургэнник

сайдар,

о5ону

кэмигэр

үөрэттэххэ

чэпчэкитик

ылынар,

ситиһиилээх буолар. Чуолкайа суох санарар оҕону кэнники, хойутаан
көннөрөр уустук буолар. Онон бу кинигэ «Оҕо тылын эрчийэр кинигэ» оҕо
тылын сайыннарар, сыыһа саҥарарын сэрэтэр, көннөрөр сыаллаах. Бу кинигэ
орто уонна

бэлэмнэнии бөлөх

сахалыы саҥалаах оҕолорго ананан

оҥоһулунна. Дьарык оҕо төрөөбут тылынан бардаҕына быдан туһалаах,
көдьүүстээх буолар диэммит сахалыы тылга оло5уран оҥоһуллунна.
Сүрүн сыала:
4-7 саастаах оҕо тылын кэһиллиитин көннөрөргө, сайыннарарга логопедка
уонна төрөппуккэ сөптөөх кинигэ буолар.
Сүрүн соруктара:
1. Санарар аппараты сөпкө хамсата үөрэтии, дор5оону санарарга сөптөөх
балаһыанньаны тутуьуннара үөрэтии;
2. Бүтэй

дорҕооннору

сүһүөхтэргэ,

тылга,

чуолкайдык, ыраастык саҥарарын ситиһии;

этиигэ

киллэрэн

о5о

3. Тарбах быччыннарын сайыннарыы;
4. Тыл саппааһын байытыы, ситимнээх саҥаны сайыннарыы.

Улэ иһинээҕитэ: Бу кинигэҕэ киирэ сылдьаллар:
- тыл эрчиллиилэрэ;
- дорҕоон көнө сүһүөхтэргэ;
-

дорҕоон төттөру сүһүөхтэргэ;

-

дорҕоон бүтэй сүһүөхтэргэ;

- дор5оону тылга киллэриигэ хартыыналар.
Үлэ саҥа сүүрээнэ: Билиҥҥи кэмҥэ тыл кэһиллиилээх оҕолору сахалыы
үөрэтэр логопедтары киьи ордук улууска уонна дэриэбинэҕэ көрсүөн сөп.
Биллэн турар куоракка нууччалыы дьарыктыыллар, ол курдук куоракка
сахалыы саҥарар оҕолор ахсааннара аҕыйах, билигин улууска даҕаны
дэриэбинэҕэ даҕаны оҕолор мультик нөҥүө, телефон нөҥүө нууччалыыны
ордук ылынаннар нууччалыы саҥарар буолан иһэллэр. Билигин дьарыктыы
сылдьар логопедтар сахалыы пособия уонна кинигэ аҕыйаҕын бэлиэтииллэр,
ол иһин сахалыы үөрэтэр логопедтарга уонна төрөппуттэргэ анаан оҕо тылын
сайыннарарга чэпчэки уонна өйдөнүмтүө кинигэни оҥорорго санаммытым.
Бу үлэ сана суурээнэ ордук сахалыы комппоненыгар сытар.

Үлэ олоххо суолтата:
Бастатан туран бу кинигэ сахалыы үөрэтэр логопедтарга анаммыта,
иккиһинэн логопеда суох үлэлиир баспытааталларга уонна үсүһунэн
төрөппүттэргэ. Кинигэннэн үлэ оонньуу форматынан барар, ол иьин
оҕолорго интириэһинэй, чэпчэки уонна өйдөнүмтүө. Оҕо уһуйааныгар
үлэлиир логопед тыл кэһиллиилээх оҕоҕо дорҕоону туруоруутуттан саҕалаан
этиигэ чиҥэтиэр диэри туттар пособията буолар.

Хас саастаах оҕоҕо туһаайылыммыта:
Бу кинигэ 4- тэн 7-гэр

диэри саастаах тыл кэһиллиилээх оҕолору

дьарыктыырга оҥоһуллубут кинигэ.
Ханнык оҕолорго туһаайылыммыта:
Бу кинигэннэн араас тыл кэһиллиилээх о5олору дьарыктыахха сеп: анардас
дорҕоон кэһиллиитигэр (ФН), дорҕоон уонна дорҕоону таба истии
кэһиллиитигэр (ФФН), уопсай тыл кэһиллиитигэр (ОНР) .
Пособиеҕа туьаныллыбыт литература:
1. Альбом Иншакова

Оҕо саҥарар аппаратын былчыннарын сайыннарар эрчиллиилэр – оҕо
саҥарбат дорҕоонун туруорарга улахан көмөлөөхтөр.

Оҕо тылын саппааһын байытар, тылы сахалыы саҥарарга
үөрэтэр, дорҕоону тылларга чиҥэтэр улэ.

Болҕомтоҕут иьин махтал!

