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Үлэм темата: Уһуйаан орто бөлөҕүн иитиллээччилэригэр тылы
сайыннарыы дьарыга (олохтоох ааптар Д.Е. Васильева – Амма
Даайыс хоһооннорунан)
Сыала: орто бөлөх оҕолоругар тылы сайыннарар дьарыкка тэттик
хоһоону үөрэтии ньымалара.
Соруктара:
- Федеральнай государственнай үөрэх стандартынан оҕону иитии
ирдэбиллэрин үөрэтэн, тылы сайыннарыы дьарыгар туттуу
- Кыра саастаах оҕону көрүү – харайыы, иитии эйгэтэ оҕо
айылгытын, сааһынан кыаҕын болҕомтоҕо ылан, үөрэтэн көрүү
түмүгүнэн санаалары сааһылааһын
- Хоһоону үөрэтиигэ былааннаах үлэни ыытыы
Тоҕоостооҕо: Тылы сайыннарыы дьарыгын оҕоҕо кыра сааһыттан
саҕалааһын түмүктээх
Саҥаны көрүү: Орто саастаах оҕолорго олохтоох ааптар айар
үлэтин билиһиннэрии

Олохтоох ааптар Д.Е. Васильева- Амма Даайыс
оҕолорго аналлаах хоһоонноро
Тылы сайыннарар үлэбэр сүрүннээн олохтоох автор,
уһуйааччы Дария Егоровна Васильева –Амма Даайыс
кыра оҕолорго анаан суруйбут тэттик хоһооннорун
туһанабын. Кини бэйэтэ оҕо иитиитигэр, ордук оҕо
саҥарар саҥата чуолкай, дорҕоонноох, ситимнээх
буолуутугар утумнаахтык үлэлээбит иитээччи буолар.
Онон кини айбыт айыылара оҕоҕо саастарынан аттаран
үөрэтэргэ олус табыгастаах буолар эбит.

Дария Егоровна кырачаан оҕолорго хоһоон суруйуута бэйэтэ уһуйааҥҥа
иитээччи буолан баран, саҕаламмыта. Кини этэринэн, хоһоону үөрэтии оҕо үгүс
өрүтүн сайыннарар. Ол курдук:
- чуолкай саҥа –иҥэ
- оҥорон көрөр дьоҕур
- өйдөөн хаалар өрүт
- тыл саппааһын байытыы
- хомоҕойдук саҥарыы, тылы чочуйуу.

Хоһоону үөрэтии түһүмэхтэрэ
 Хоһоон ааҕыыта – оҕоҕо бары өттүнэн туһалаах дьарык буоларын бары бэркэ
билэбит, ол оҕо тыла – өһө чочуллар, өйдөөн хаалар дьоҕура сайдар, билиитэ –
көрүүтэ хаҥыыр. Хоһоонноохтук ааҕа үөрэммит оҕо тыла- өһө сайдар, тыла –өһө
сайдыбыт оҕо толкуйдуур дьоҕура сайдар, дьону кытта сатаан алтыһар буолуон сөп,
олоххо миэстэтин сөптөөхтүк булунарыгар саҥара- иҥэрэ үөрэммитэ тирэх
буолуохтаах.
Үлэ былаана
 - ааҕыахтаах хоһооммутун ааптарын туһунан билиһиннэрии













- үөрэтиллиэхтээх хоһоону ааҕыы
- хоһоон ис хоһоонун өйдөтүү, быһаарсыы
- тыллары ырытыы
- уруһуй
- артикуляцияҕа үлэ
- куолас оонньуур түгэннэрин быһаарыы
-иитээччи көрдөрүүлээх ааҕыыта
- хас биирдии ааҕааччыны кытта тус- туһунан үлэлээһин
- бары өйтөн үөрэтии
- бөлөҕүнэн ааҕыы
- туох итэҕэһин көннөрөн кичэйэн, хос – хос ааҕыы.

Хоһоонноохтук ааҕыы түмүк сыала:








Тыл баайыгар уһуйуу
Тылы сайыннарыы
Тыл суолтатын биллэрии
Оҥорон, ойуулаан көрүүнү сайыннарыы
Өйгө тутар дьоҕуру сайыннарыы
Саҥара- иҥэрэ, тутта - хапта үөрэнии
Бөлөҕүнэн ааҕыыга эппиэтинэстээх буоларга
үөрэтии.

Орто саастаах оҕону үөрэтэн көрүү түмүгүнэн
санаалары сааһылааһын


Орто саастаах оҕону көрүү –харайыы, иитии эйгэтэ, ис хоһооно, ньымалара
кини инники сайдыытыгар, киһи буолан тахсыытыгар улахан суолталаахтара
биллэр. Психологтар оҕону биэһигэр диэри көрүү, иитии кинини киһи
быһыытынан ис эйгэтин олоҕурдар диэн бэлиэтээһиннэрэ оруннаах. Туох
барыта саҕаланыытыттан, төрүттэниититтэн тутулуктааҕа өйдөнөр.
Үөрэтэн көрүү түмүгэр маннык санаалары бэлиэтиэххэ сөп:
 Үс саастаах оҕо кимнээҕэр да ордук тыас уйулҕатын билэр.
 Үс - түөрт саастаах оҕо тылын саппааһа, саҥарар кыаҕа, билэрбит курдук,
биллэр эргимтэлээх.
 Оҕо улаатан истэҕин аайы айымньы тыла кини өҥү – дьүһүнү көрөр, анаарар
кыаҕын толорор.
 Дорҕоон, тыл уйулҕатыгар киирии оҕо өйгө оҥорон көрөр кыаҕын сайыннарар.
 Дьарыктар оонньуу кэриҥинэн ыытыллар буоланнар, оҕо сыыйа тылы- өһү
хамсаныыны кытта табыгастаахтык дьүөрэлиир буолар.

Түмүк
1

Хас биирдии оҕо хатыламмат ураты санаалаах, өйдөбүллээх, көрүүлээх буолар. Иитээччи
оҕо саныыр санаатын сааһылаан саҥарар, толкуйдуур толкуйун толору этэр уонна
ойуулаан - дьүһүннээн уобарастаан көрөр дьоҕурун сайыннарар эйгэни тэрийээччи
буолуохтаах. Ити билиҥҥи Федеральнай государственнай үөрэх стандартын ирдэбилэ.

2

Оҕо айылгытын, сааһынан кыаҕын болҕомтоҕо ылыллар. Үөрэтэн көрүү түмүгэр
маннык санаалары бэлиэтиэххэ сөп: иитиллээччи истэр дьоҕурун сайыннарыы, оҕо
толкуйдуур, ырытар, айар өрүттэрин дириҥэтии, оҕо толкуйдааһынын таһыма, ырытар
кыаҕа, уйулҕатын хамсааһыннара оҕо сыыйа тылы- өһү хамсаныыны кытта
табыгастаахтык дьүөрэлээһинэ - оҕо инники сайдыытыгар, киһи буолан тахсыытыгар
улахан суолталаахтара биллэр.

3

Тылы сайыннарар үлэбэр сүрүннээн олохтоох автор, уһуйааччы Дария Егоровна
Васильева –Амма Даайыс кыра оҕолорго анаан суруйбут тэттик хоһооннорун туһанабын,
кини айбыт айыылара оҕоҕо саастарынан аттаран үөрэтэргэ олус табыгастаах.

4

Оҕо тыла сайдыытыгар былааннаахтык ааҕыыны бэлэмнээһин үтүө түмүктэри аҕалара
саарбаҕа суох.

Биһиги хоһоон ааҕабыт

