Улахан бөлөххө логопед дьарыктаныытын ыытыы технологическай картата
Логопед учуутал: Иванова Акулина Павловна
Дьарыктаныы тиэмэтэ: “Т” дорҕоон
Дьарыктаныы сыала: “Т: дорҕоон артикуляциятын кытта билсиһиннэрии. Тылга бу дорҕоону арааран истэргэ, кини
ханан иһиллэрин (тыл саҕаланыытыгар, ортотугар, бүтэһигэр) болҕойон истэргэ дьарыктаныы. Тылларын саппааһын
байытыы, саҥа тыллары билсиһиннэрии. Оҕо кэпсиир дьоҕурун салгыы сайыннарыы, 3-4 тыллаах этии оҥорор
кэпсииллэригэр үөрэтии. Тарбах имигэс буоларыгар салгыы үлэлээһин.
Этаптар
1.Тэрээһин

2.Дорҕоону кытта
билсиһии

Ыытыллар үлэлэр
1. Артикуляционнай
гимнастика
2.Тарбах гимнастиката
3.Артикуляционнай
эрчиллии

Оҕолор дьарыктара
1.Оҕолор уостарын, тылларын
имитэллэр “Турба”, “Чаһыы”
хамсаныыларынан.
2.Уҥа, хаҥас илиилэринэн
палочкалары биирдиилээн,
ахсааны ааҕа- ааҕа ытыстарыгар
хомуйаллар, уҥа-хаҥас диэн
өйдөбүлү чиҥэтии
“Т” дорҕоон
“Т” дорҕоонноох тыллары
артикуляциятын
чуолкайдык таба ааттыырга
билсиһиннэрии
дьарыктаналлар: тииҥ, тайах, тиис,
Хартыынанан “Т”
тэллэй
дорҕоонноох тыллары таба Та-та-та
ааттааһын
То-то-то
“Т” дорҕоонноох этиилэри Ту-ту-ту
таба саҥарыыга эрчиллии
Ты-ты-ты
Ти-ти-ти
Тэ-тэ-тэ

Туттуллар тэриллэр
Сиэркилэ
Аптаах палочкалар
Аптаах мээчиктэр
Салфетка

Сиэркилэ
Карточкалар

Тү-тү-тү
Тө-тө-тө
Иккилии-үстүү тыллаах этиилэри
саҥарарга дьарыктаныы
3.Оонньуу:
“Сибэккилээх
хонуу”

Подноска сибэкки анныгар
кистэммит хартыыналар
сыталлар

Оҕолор сибэккигэ кистэммит
хартыыналарга “Т” дорҕоонноох
тыллары чуолкайдык таба
ааттыыллар, кини туһунан
кылгастык кэпсииллэр

4.Физкультминутка Паалкалаах быаны
“Харыйаҕа ким
эрийэннэр ким түргэнник
урут тиийэрий?”
харыйаҕа тиийэригэр
күрэхтэһии

Алта араас өҥнөөх
сибэккилэр хартыыналардаах

Үс миэтэрэлээх быалаах
паалкалар, ортотугар
харыйалаах

5.Тыыныыга
эрчиллии

“Ким чыычааҕа үөһэ
көтөрүй?”

Саптаах чыычааҕы сөпкө тыын
ылан үрэллэр

Оонньуу атрибута

6.Хартыынанан
этии оҥоруу

Кыһын туһунан
хартыынанан көрүү

Үстүү-түөртүү тыллаах этии оҥоро
үөрэнэллэр

Хартыына “Кыһын»

7.Аһаҕас дорҕоону
таба саҥарыыга
оонньуу:
“Пианино”

Ноутбукка ойууну көрөн
аһаҕас кылгас уонна
уһатыылаах дорҕооннору
чиҥэтии

Артикуляцияларын сөпкө тутан
саҥарарга дьарыктаналлар

А, О, У, Ы
Ноутбук

8.“Т” дорҕоон
тылга ханан
иһиллэрин
быһаарарга
эрчиллии

Оҕолор ойууну көрөн
Ат, ыт, үтүлүк, тигр, телевизор,
саҥараллар уонна дорҕоон хаатыҥка, куопта
ханан иһиллэрин
быһаараллар

Ноутбукка слайда

9.“Т” дорҕоону
суруйуу

“Т” дорҕоону остуолга

Оҕолор бочуонактарынан “Т”
дорҕоону үтүктэн оҥороллор

Бочуонактар, өҥнөөх
кумааҕылар

10.Тэтэрээккэ үлэ

“Хаар түһэр”

Ыраас илиискэ хаары оҕолор
өҥнөөх харандааһынан кылгас
сурааһыннары тарданнар
уруһуйдууллар

Өҥнөөх харандаас, ыраас
илиис

11.Түмүк

