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Тереппуттэр уксэ: «Мин о5ом сатаан суруйбат. Киьи суьуехтээн да
эттэ5инэ хайаан да сыыьалаах эбэтэр буукуба кетутуулээх буолар. Дьыктаат
суруйда5ына кып-кыьыл, хас биирдии тыла сыыьа диэн этэллэр»,- диэн
этэллэр. «Туохтан маннык буоларый? Хайдах кеннеруеххэ себуй?» - диэн
ыйыталлар.
О5о сатаан суруйбата араас биричиинэлээх. Ол курдук, биир биллэр
биричиинэнэн дисграфия диэн буолар.
Дисграфия диэн тыл таба суруллуутун кэьиллиитэ, мэлдьи хатылана турар
сыыьа ааттанар. Дисграфиялаах о5о тылы таба суруйууга олус элбэх
ыарахаттары керсер. Ол курдук, тылы сепке санарбат, сыыьа истэр,
буукубалары бутуйар, дор5ооннору араарбат. Маннык о5олор уеьээ кылааска
та5ыстахтарын аайы, сыыьалара элбээн, куьа5ан сыананы ылаллара уксээн,
сурук улэтин себулээбэт, толорбот, абааьы керер буолаллар. Оттон улэьит
буоллахтарына, сурук улэтэ суох идэни тала сатыыллар. Ол эбэтэр, сатаан
суруйбатыттан комплекстанар, эрэйи керсер.
Дисграфия туохтан уескууруй диэтэххэ:
1. О5о истэр дьо5ура сайдыбата5ыттан;
2. Дор5оон, суьуех диэн ейдебулэ суо5уттан;
3. Дор5оону, тылы сатаан ырыппатыттан;
4. Тылы суьуеххэ сепке араарбатыттан;
5. Дор5оону чуолкайдын таьаарбатыттан.
Ескетун кун аайы о5ону кытта, тиьигин быспакка дьарыктаннахха
дисграфияны суох оноруохха сеп. Онно куннэ 5-10 мунуутэлээх оонньуудьарыктар туьалаахтар. Маннык дьарыктары о5о кыра эрдэ5иттэн са5алыыр
ордук кедьуустээх.
Ол курдук, киьиэхэ ус истэр дьо5ур баар. Бастакытынан, тыаьы-ууьу истии
(неречевые звуки), иккиьинэн, музыкальнай, усуьунэн, сананы истэр дьо5ур.
Холобур, о5о музыканы олус учугэйдик истэр дьо5урдаах буолан баран, киьи
санатын, сорох дор5ооннорун атыннык истэр буолуон сеп. Оччо5о о5о
этиллибит сананы ейдеебет тугэннэрэ тахсар. Ескетун о5о сананы истэр
дьо5ура мелтех буолла5ына, оччо5о сыыьалаахтык аа5ар уонна суруйар
буолар. Сананы истэр дьо5уру кытта, керер дьо5ур эмиэ уратылаах. Ол курдук
буукубаны ейдеен керен сатаан суруйарга ураты дьо5ур ирдэнэр. О5о
учугэйдик уерэнэригэр септеех ей сайдыыта, сананы истэр, буукуба уратытын,
бэлиэтин ейдеен керер дьо5ура наада. Угус тугэннэ о5о уерэххэ кыайбата кини
ейун сайдыытыттан эрэ буолбакка, суругу сатаан истэн суруйбатыттан тахсар.

Учуонайдар дисграфияны 5 керуннэ араараллар:
1.Артикуляторно-акустическай. О5о дор5оону сепке санарбат, ол иьин
суруйарыгар хайдах санарар да, оннук суруйар.
2.Акустическай. О5о маарыннаьар дор5ооннору булкуйар. Кини пааралаьар
дор5оонно ордук сыыьар (5-х, б-п, д-т, ш-ж, в-ф уо.д.а.). Маны таьынан
сымна5астык этиллэр дор5оонноох тылга сыыьыан сеп (ол эбэтэр
«йотированные гласные звуки» уонна «Ь знак». Холобур, «писмо», «йолка»,
«лубит» уо.д.а.).
3.Тылы ырытыыга. Ол эбэтэр:
- буукубаны, суьуе5у кетутуу;
- буукубаны, суьуе5у миэстэтин атастаьыннарыы;
- эбии буукубаны суруйуу;
- атын буукубанан солбуйуу;
- буукубаны, эбэтэр суьуе5у хос-хос суруйуу;
- приставканы, предлогу булкуйуу.
4.Аграмматическай. Ол эбэтэр грамматика быраабылаларын тутуспакка
суруйуу. О5о тылы сепке суруйар эрээри тыл ситимин, этиини, тиэкиьи
онорууга ал5астары таьаарар (холобур, «Солнечный погода», «Уьун куннэр
ааста» уо.д.а.).
5.Оптическай. О5о буукуба суруллуутун ейдеен керер дьо5ура кэьиллиитэ.
Буукуба сорох элеменнарын ситэ суруйбат, эбэтэр ордук хос элеменнэри эбэр,
биитэр буукубалары «зеркальнайдык» суруйуон сеп.
Ескетун о5о маннык ал5астары онорор буолла5ына, тереппут дьиэ5э
маннык ньымалары туттан кемелеьуен сеп.
1. Кыра, чэпчэки улэттэн са5алаа.
2. Биир тиэкиьи хаста да суруйтарыма.
3. О5о5ут хас биирдии ситиьиитин хай5аан иьин
4. «Корректурная правка». Бу сорудахха о5о сааьыгар сеп тубэьэр
буукубалаах кинигэни ылыллар. Манна о5о бэриллибит буукубаны
булан сепке сотуохтаах. Буукубалар бэйэ бэйэлэригэр майгыннаьар
буолуохтаахтар. Сорудах чэпэчкиттэн са5алаан, ыараан иьэр. Бастакы
дьарыкка биир буукубаны булан сотор. Онтон 5-6 хонугунан икки
буукубаны булан сотор (холобур, «а»-туора тарт, «о»-кенетук тарт
уо.д.а.). Бу курдук буукуба ахсаана элбээн иьэр.
5. Улаханнык санартаран суруйуу. О5о тылы суруйарыгар хас биирдии
дор5оонун, суьуе5ун доргуччу санаран суруйуохтаах. Нуучча тылыгар с
хас биирдии тылы хайдах санарылларынан суруйуохтаах. Сана5а
атыннык этиллэр буукубалары аннынан тардыахтаах (Холобур,
«пОгОдА», «хААр» уо.д.а.). Диктааны олус бытааннык суруйтар.
6. «Сыыьаны кеннер» диэн сорудах, сыыьалаах тиэкис олох бэриллиэ
суохтаах!
Убаастабыллаах тереппуттэр, о5о5ут кыра сааьыттан ситиьиилээхтик
уерэнэригэр бол5омто5утун, кыьамньыгытын ууран, дьиэ5итигэр
усулуобуйалары тэрийэн, араас дьарыктары, оонньуулары тэрийэн,

кинигэттэн, интернеттэн булан дьарыктаатаххытына кыаллар суол. О5о5ут
сайдыыта бэйэ5ит илиигитигэр баарын умнуман!

