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        Коррекционнай оскуолаҕ а  ааҕ ыы үөрүйэхтэрин сайыннарыы. 

   

       Уус-уран литература оҕ ону киһилии сиэргэ-майгыга иитэр-

үөрэтэр сүҥкэн кыаҕ ын табан салайыыга ааҕ ыы уруоктара улахан 

оруоллаахтар.Оҕ о айымньыттан олох араас көстүүлэрин таба 

өйдүүргэ үөрэнэр,өйө-санаата үтүө өртүнэн иэҕ иллэн сайдар.Уус-уран 

айымньыны оҕ о сэҥээрэн,ылсан туран аахтаҕ ына кини өйүн-санаатын 

иитэ кэҥиир,үгүһү билэр,ылынар кыаҕ а улаатар. 

   Үөрэх үгүс предметин оҕ о ааҕ ан ылынар,онон сатаан ааҕ ар буолуу 

улахан суолталаах.Ааҕ арыгар  ыарырҕ атар үөрэнээччи  саҥа билиини-

көрүүнү  ылынара уустугурар ,  үөрэххэ интэриэһэ сүтэр .  

  Коррекционнай оскуолаҕ а үөрэнээччи   ордук ыарырҕ атар 

предметинэн ааҕ ыы уруоктара буолар.Бытаан сайдыылаах оҕ о ааҕ ыы 

үөрүйэхтэрин  ылынара уустуктардаах.Онон  ааҕ ыы үөрүйэхтэрин 

сайыннарар үлэ орто уонна үрдүкү сүһүөх кылаастарга уруок ахсын 

дьаныардаахтык,тиһиликтээхтик   ыытыллар. 

  Коррекционнай оскуолаҕ а ааҕ ыы уруогун сүрүн сыалынан   текис ис 

хоһоонун  өйдөөн орто тэтимнээхтик ааҕ ар үөрүйэҕ и иҥэрии 

буолар.Маны таһынан ааҕ ыы уруога оҕ о өй-санаа өртүнэн  

итэҕ эстэрин көннөрөргө  туһуланар : тыл саппааһын байытыы,тылы -

өһү,өйгө тутар дьоҕ уру сайыннарыы, болҕ омтону олохсутуу, 

толкуйдуур кыаҕ ы тэрийии. 

  Үөрэтиллиэхтээх  айымньы  оҕ о сааһыгар,кыаҕ ар сөп түбэһэр олус 

уһуна суох кээмэйдээх,    ис хоһооно ааҕ ар баҕ атын уһугуннарар 

буолуохтаах.Айымньы иитэр-үөрэтэр өрүттэригэр болҕ омто 

ууруллуохтаах.Учуутал көмөтүнэн  оҕ о аахпыт айымньытын иитэр-

үөрэтэр өрүттэрин таба бэлиэтииргэ кыһаныахтаах.  

   Ааҕ ыы үөрүйэхтэрин сайыннарар  үлэни  4 кэриҥҥэ тирэҕ ирэн 

ыытабын :  

 1). Таба ааҕ ыы; 

 2). Тэтимнээхтик ааҕ ыы; 

 3). Өйдөөн ааҕ ыы; 

 4). Айымньыны хоһоонноохтук ааҕ ыы. 

  

  



 

I.Таба ааҕ ыы сүрүн ирдэбиллэрэ- тыл дорҕ оонноругар, сүһүөҕ эр 

сыыһаны таһаарбакка ааҕ ыллыахтаах.  Коррекционнай оскуола  

үөрэнээччитэ таба ааҕ ар үөрүйэҕ и кэбэҕ эстик ылына  охсубат. 

Ааҕ арыгар тыл дорҕ оонун састаабын,этии тутулун үрэйэр 

сыыһалары үгүстүк таһаарар.  Мантан сиэттэрэн үөрэнээччилэр  

ааҕ ыыларыгар таһаарар үгэс буолбут сыыһаларын холобурдуубун : 

-Этиигэ биирдиилээн тыллары тумнан  ааҕ ыы; 

-Тыл сорох сүһүөҕ үн биитэр буукубатын көтүтэн ааҕ ыы; 

-Строканы тумнан ааҕ ыы; 

-Сэрэйэн аа5ыы;  

-Атын буукубанан солбуйан аа5ыы;  

  Таба ааҕ ар үөрүйэҕ и сайыннарарга маннык ньымалары туттабын : 

1.Алфавит буукубаларын  үөрэнээччигэ хатылатыы.  

2.Учуутал көрдөрүүлээх ааҕ ыыта .Учуутал  текис ис хоһоонугар сөп 

түбэһиннэрэн оҕ ону кэрэхсэтэр гына ааҕ ар кэмигэр кинигэ сабыылаах 

буолуохтаах.Үөрэнээччи текси маҥнай кулгааҕ ынан истэн 

ылыныахтаах. 

4.Айымньыны хас да төгүллээн хос аахтарыы.  

5.Иһийэн олорон аахтарыы.  

6.Сорудахтаах  ааҕ ыыны тэрийии. Холобур, чыркымай оҕ олорун 

туохха үөрэтэрин булан ааҕ арга сорудах биэрии. 

7. Сыабынан аахтарыы. 

8.Үтүгүннэрэн ааҕ ыы.Учуутал этиини аахпытын кэнниттэн,оҕ олор 

хос ааҕ аллар. 

  Таба ааҕ ыыны сайыннарыыга оонньуу  хабааннаах дьарыктары 

ыытыахха сөп. Холобур иккис абзац 4 этиитин  түргэнник була охсон 

таба ааҕ алларыгар сорудахтанар.    Биитэр учуутал оҕ о этии тиһэх 

турар тылын төһө өйдөөн хаалбытын ыйытар. Холобур,Чыркымай 

оҕ олорун ууга устарга,умсарга үөрэппитинэн 

барбыта.(Н.Лугинов.Чыркымай)Бүтэһик тыла барбыта  диэн оҕ о 

өйүгэр хатаабытын таба этиэхтээх.  

 Учуутал үөрэнээччилэргэ сыыппаралардаах карточка түҥэтэр.Хас 

сыыппара түбэспитинэн этиини булан ааҕ ар. 



 Таба аахтарыы  кэмигэр үөрэнээччи тылга, этиигэ таһаарар 

сыыһаларын тута көннөрөн иһэр тоҕ оостоох.Сыыһалары көннөрөргө 

маннык үлэни ыытабын:  

- Оҕ о этиини бүтүннүү аахпытын кэнниттэн сыыһаны көннөрөн хат 

аахтарыы; 

-Аа5ыыга сыыһаны о5олорго бэйэлэригэр көннөртөрүү. Ааҕ ар оҕ о 

сыыстаҕ ына истэн олорор атын үөрэнээччилэр тута көннөрөн 

иһиэхтээхтэр. 

-Ыйытыы көмөтүнэн этиини хаттаан аахтарыы.  

-Сыыспыт тылларын сүһүөххэ арааран аахтарыы . 

Сорудах ахсын  кыһаллан ситиһиилээхтик үлэлээбит  үөрэнээччини 

чорботон бэлиэтиири наадалааҕ ынан ааҕ абын. Оҕ о үлэтэ кэмигэр 

таба сыаналанан иһиэхтээх . Сыанабыл быһыытынан  оҕ о 

эппиэтин,үлэтин ахсын фишканы биэрэн иһэбин. Уруок түмүгэр оҕ о 

төһө фишканы ылбытынан  сыана туруорабын.Үөрэнээччи мантан 

санаата тыллан,ааҕ ыыга үтүө сыһыан олоҕ уруон сөп. 

   Коррекционнай оскуолаҕ а ааҕ ар сатабыла  олох сайдыбатах оҕ о 

кылаас ахсын баар. Бу үөрэнээччилэргэ ааҕ ыы үөрүйэхтэрин 

сайыннарар маннык ньымалары туттабын:  

*Алфавиты хатылатыы (Ааҕ ыан иннинэ тыллар буукубаларын таба 

этэрин ирдээһин);  

*Үтүгүннэрэн аахтарыы (Үчүгэйдик ааҕ ар оҕ о кэнниттэн үтүктэн 

аахтарыы); 

*Көрдөтөн  аахтарыы.Текистэн этиини быһа тардан ааҕ абын. 

Холобур:Быйыл от сүмэһинэ олус үчүгэй,өҥ дьыл 

буолбут.(Н.Лугинов.Чыркымай).Салгыы үөрэнээччигэ бу этиини 

текистэн булан ааҕ арыгар сорудах биэрэбин . 

 

 II.  Тэтимнээхтик  ааҕ ыы  сүрүн ирдэбилэ –айымньыны түргэнник 

лабыгыраччы ааҕ ар кэмҥэ,ис хоһоонун тута өйдөөн иһиллиэхтээх . 

Ааҕ ыы бу көрүҥэ оҕ о  тылын-өһүн,түргэнник толкуйдуур ырытар 

дьоҕ урун,болҕ омтотун сайыннарар.  

  Тэтимнээхтик ааҕ ар үөрүйэҕ и сайыннарарга маннык ньымалары 

туттабын:  

*Тылы уһугуннарар дьарыктар.  

 -Тылы быктаран уҥа - хаҥас онтон үөһээ-аллараа хамсатыы; 

-Тылы айах иһигэр тэтимнээхтик илибирэтии ; 



-Тылы быктаран  төттөрү-таары эрийэн хамсатыы ; 

-Оҕ ону тииһин икки ардыларыгар уруучуканы туора кыбытан олорон 

саҥардыы. 

*Тылы –өһү сайыннарар дьарыктар.  Тэтимнээхтик аахтарыах иннинэ 

оҕ о тылын имитэр дьарыктары ыытар тоҕ оостоох.Холобур,ахсаан 

чабырҕ аҕ ы хатылатыы:  

     Арыылаабыт, араҥалаабыт анды сымыыта биир, 

    Арыылаабыт,араҥалаабыт анды сымыыта икки,  

    Арыылаабыт,араҥалаабыт анды сымыыта үс.....   

*Текси хос  аахтарыы. 

*Текистэн саҥарарга ыарахан, элбэх сүһүөхтээх тыллары 

хатылатыы.(Холобур,оҥоһуннулар,ытырбахтыыр,үөрэппитинэн 

о.д.а.Н.Лугинов Чыркымай) 

*Сыабынан аахтарыы.Ааҕ ыы  бу көрүҥүн  хамаанда5а арааран 

күрэхтэһии хабааннаахтык ыытар ордук. Болдьоммут кэм иһигэр 

хамаандалар элбэх тылы ааҕ арга дьулуһуохтаахтар.   

*Текси уруок таһынан ааҕ арга сорудахтааһын.  

 

III. Өйдөөн ааҕ ыы  сүрүн ирдэбилинэн  оҕ о аахпыт айымньытын ис 

хоһоонун  чопчу өйдөөбүт буолуохтаах,аахпытын бэйэтин тылынан 

кэпсиэхтээх.Учуутал соруга үөрэнээччини  текис ис хоһоонун ,сүрүн 

санаатын  өйдүүргэ,текис этиилэрин таба ситимнээн холбуурга 

үөрэтии буолар. 

 Өйдөөн ааҕ ыыны сайыннарар ньымалар : 

*Тыл суолтатын  быһаарыы.Холобур Н.Лугинов Чыркымай кэпсээнигэр 

оҕ о өйдөөбөт тыллара,өйдөбүллэрэ бааллар: 

сүмэһин,боруллуо,ньалыар,тыыраахы,далаһа.  

Үөрэнээччи тылынан быһаарыыны истибитинээҕ эр илэ хараҕ ынан 

көрбүтүн дөбөҥнүк өйдүүр.Айымньыны аахтарыах иннинэ учуутал бу 

тыллары слайда эбэтэр уруһуй көмөтүнэн  көрдөрөрө ордук 

итэҕ этиилээх. 

*Айымньы ис хоһоонун арыйар ыйытыылары биэрии.  

*Айымньыны ырытыы элэменнэригэр үөрэтии . 

-Текис ис хоһоонун кэпсииргэ былаан оҥорторуу; 

-Текис ис хоһоонуттан сүрүн санааны,идеяны булан таһаартарыы ; 



-Геройу характеристикалатыы ; 

-Текис геройугар автор сыһыанын кэтээн көрдөрүү ; 

-Текис ис хоһоонугар сыһыаннаах иллюстрациялары оҥорторуу. 

*Кэпсээһин араас көрүҥнэрин уруокка киллэрии  

-Талан кэпсээһин  

-Кылгатан кэпсээһин 

-Толору кэпсээһин  

-Текси чаастарга арааран кэпсээһин. 

*Айымньы активнай лексикатыгар  үлэни киллэрэн туһаныы.  

-  Булчуттар доҕ уурга киирэн биэрбит чыркымайы саанан ыталларын  

автор ханнык тылларынан биэрдэй?( Саҥа түһэн тула көрүнэн 

эрдэхтэринэ,этиҥ  этэринии,тыас бөҕ ө дэлбэритэ ыстаммыта,уот 

бөҕ ө субуруҥнаабыта) 

-бодорустулар,кичэйэн диэн тыл синонимын булларыы ; 

-Автор киэһээ сайыҥҥы күн киирэн эрэрин ханнык ойуулуур -дьүһүннүүр 

тылларынан биэрэрий  (Киэһэ,сайыҥҥы күн тыа саҕ атыгар 

түһэн,халлаан анды сымыытын курдук кытара кыыһарын саҕ ана...) 

-сонордоспот диэн тылы ханнык тылынан солбуйуохха сөбүй? 

 

IV.Хоһоонноохтук ааҕ ыы сүрүн ирдэбиллэрэ-ааҕ ар оҕ о саҥата 

ыраас,чуолкай иһиллэр буоларын таһынан,текст ис хоһоонун истээччи 

өйдүүрүн курдук интонацияны тутуһан ааҕ ыллыахтаах.Хоһоонноохтук 

ааҕ арга үөрэтии хоһоонунан да кэпсээнинэн да айымньыларга 

ыытыллар,айымньы ис хоһоонун өйдүүргэ сүрүн төһүү буолар.  

Хоһоонноохтук ааҕ ар үөрүйэҕ и сайыннарар ньымалар : 

-Артистар уус-уран аа5ыыларын иһитиннэрии; 

-Учуутал холобурдаах аа5ыыта ; 

-Оруолларынан аахтарыы; 

-Этии араастарын таба булларыы (Холобур текистэн күүһүрдүүлээх 

биитэр ыйытыылаах этиилэри буларга сорудахтыахха сөп) . 

   Ааҕ ыы  кэриҥнэрин үөрэнээччигэ сайыннарыы, иҥэрии учууталтан 

сыралаах үлэни эрэйэр.Ыытыллар үлэ түмүгэ тута көстөн барбат ,ол  

эрэн учуутал бу ньымалары,дьарыктары утумнаахтык туһаннаҕ ына  

үтүө түмүктэри ситиһиэн сөп. 



  

 

 

 

 

  

 


