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Киириитэ 

Оҕо хайдах үөрэхтээх, билиигэ баҕалаах киһи буола улаатара ааҕарга тапталы, интэриэһи 

иитииттэн улахан тутулуктаах. Ол үлэтин оҕо оскуолаҕа эрэ кэллэҕинэ саҕалыыр арыый хойутааһын 

буолар. Бастакы уочарат дьиэ кэргэҥҥэ ийэ-аҕа, эбээ-эһээ, эдьиий-убай ааҕаллара үтүө холобур 

буолар.   

Оҕобут А-тан саҕалаан ааҕарга үөрэниэҕиттэн оскуоланы бүтэриэр диэри улахан эппиэтинэс, 

үгэс курдук, алын кылаас учууталыгар сүктэриллэр.  

“Сатаан ааҕар” диэн өйдөбүлэ сүрдээх киэҥ. Сүһүөхтэн тылы таһаарыыттан саҕалаан, тиэкиһи 

ааҕыы эрэ буолбакка, геройу, түгэни ойуулаан көрөн чугас ылыныы, өйдөөн ааҕыы буолар. Ол хаһан 

да судургутук, түргэнник туолбат. Алын кылаастарга хас биирдии оҕону өйдөөн ааҕарга үөрэтии 

биир сытыы кыһалҕа буолар. Ол инниттэн оҕо сөбүлээн, интэриэһиргээн ааҕар усулуобуйатын 

тэрийиэхтээхпит. Мантан сиэттэрэн үлэм сыала: алын сүһүөх кылаас үөрэнээччилэрэ 

интэриэһиргээн ааҕар усулуобуйаларын тэрийии.     

Соруктарым: 

1. Уруокка уонна уруок таһынан ааҕыыга араас ньымалары үөрэтэн, үлэҕэ сөптөөҕү туһаныы; 

2. Оҕо ааҕар дьоҕурун сайыннарыыга төрөппүттэргэ көмө оҥоруу; 

3. Дьиэ кэргэнинэн ааҕыыны көҕүлээһин; 

4. Библиотеканы кытта утумнаах үлэни тэрийии. 

5. Ааҕыы үөрүйэхтэрин бэрэбиэркэлээһини интэриэһинэйдик тэрийии.  

Үөрэнээччи бэйэтэ бибилотекаҕа сылдьара, иллэҥ кэмигэр билиитин хаҥатынара учуутал 

үлэтин биир үтүө түмүгэ, төрөппүт киэн туттуута буолар. Ол гынан баран, сорох ардыгар, “Оҕобут 

төһө кинигэ уларсан ааҕарый?”, “Тугу ааҕар эбитий?”, “Уопсайынан ааҕар дуу, суох дуу?” – диэн 

ыйытыыга сатаан эппиэт биэрэр учуутал да, төрөппүт да ахсаана аҕыйах буолан хомотуон сөп.    

Аныгы олох тэтимэ олус түргэнник сайдар. Онон учуутал, библиотекарь үлэтигэр туһанар 

ньымалара улахан оруоллаахтар. Кинигэҕэ, чуолаан айымньыга, суруйааччыга интэриэһи үөскэтэргэ 

презентация, электроннай кинигэлэр, араас дискэлэр оруоллара улахана саарбаҕа суох.  

Учуутал үлэтигэр араас хайысханы тэҥнээн, боруобалаан, туһалааҕын талан туһанара биһиги 

оҕолорбут ситиһиилээх буолалларыгар олук буолар.  
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Ыстатыйа матырыйааллара улуу педагогтар ааҕыыга чинчийэр үлэлэригэр олоҕуран уонна 

Интернет ситимиттэн ситэриллэн таҥыллыннылар. Автор бэйэтэ айбыт Ааҕыыны бэрэбиэркэлиир 

таблицатын бу ыстатыйа нөҥүө сырдатар. 

1 баһа. Ааҕыы аныгы олох ирдэбилигэр 

1.1. Ааҕыы киһи олоҕор оруола 

Ааҕыы хас биирдии киһи олоҕор сүрүн миэстэни ылара саарбаҕа суох. Күннээҕи олоххо ааҕыы 

хас хардыыбыт аайы ирдэнэр. Аспытын-таҥаспытын талартан саҕалаан, үөрэххэ-үлэҕэ аахпакка 

табыллыбаппыт.  

Оннооҕор маҥнайгы кылаас оҕолоро саҥа ааҕар буолаат: “Ааҕар наһаа үчүгэй, мин дьиэбэр 

баран иһэн маҕаһыын таһыгар баар биллэриилэри ааҕар буоллум”, “Сатаан ааҕар буоламмын, 

библиотекаттан бэйэм кинигэ таһын ааҕан талабын” – дэһэллэр. Бастакы түгэҥҥэ интэриэһиргээн 

аахпыта көстөр. Өссө атын дьоҥҥо кэпсээбит буолуон сөп. Иккис түгэҥҥэ кинигэни талар 

кыахтаммыта, эрэллээхтик уларсыбыта көстөр.    

Элбэхтик кинигэни ааҕар оҕо тыла-өһө баай, билэрэ-көрөрө киэҥ, үөрэҕэр ситиһиилээх буолар. 

Айар, чинчийэр үлэнэн дьарыктанар түгэнигэр, ылбыт билиитэ, кинигэнэн сатаан үлэлиирэ улахан 

көмө буолар.  

Кэнники кэмҥэ оҕону чинчийэр, проектыыр үлэнэн сайыннарыы, дьарыктааһын үөрэх 

систематыгар киэҥник киирдэ. Научнай-чинчийэр үлэ элбэх литература хасыһыыта, үөрэтиитэ суох 

табыллыбат. Биир чинчийэр үлэҕэ алын кылаастарга ортотунан 5-7, кыахтаах оҕоҕо оннооҕор элбэх, 

литература туһаныллар.      

Хомойуох иһин, сорох эдэр дьиэ кэргэн оҕоҕо кинигэ ылары наадалааҕынан аахпат, библиотека 

тэриммэт түгэннэрэ баар буолуон сөп. Кыһалҕаланнахтарына  Интернети хасыһан булаллара 

кинилэргэ табыгастаах, бириэмэни ылбат курдук. Оҕо куруук ааҕа сырыттаҕына сайдарын умналлар. 

Ардыгар мөҥөн-этэн аахтаран төттөрү хартыына эмиэ тахсан кэлиэн сөп. Оннук түгэннэргэ 

памяткалары туһанар көдьүүстээх буолар.     

Бу телевидение, радио, Интернет баһылыыр кэмигэр, аныгы ааҕааччы тус бэйэтин эйгэтин 

байытынар, олоҕу, тулалыыр эйгэни сөпкө сыаналыыр, билэр сыалтан кинигэҕэ, ааҕыыга интэриэһин 

сүтэрбэтэ хайҕаллаах суол буолар. Ону оскуолаҕа эрэ буолбакка, дьиэ кэргэҥҥэ эмиэ кинигэни 

оҕобут таптаан ааҕарыгар үөрэтэбит, кыһамньыбытын уурабыт. Үчүгэй кинигэ – истиҥ иитээччи, 

үөрэтээччи, чугас доҕор буоларын өйдөтөбүт.  

1.2. Учуутал ааҕыыны сайыннарарга туһанар араас ньымалара, көрүҥнэрэ 

Учуутал оҕону ааҕарга үөрэтэригэр үчүгэйдик психологияны, ааҕыы методикатын билэрэ 

ирдэнэр.  

Бастакынан ааҕыы методикатыгар улахан уларытыыны киллэрбит киһинэн К.Д.Ушинскай 

буолар. Кини научнай, уус-уран айымньылары ааҕыыга араас ньымалары сүбэлиирэ. Үөрэтиигэ 
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туттар уонна көрдөрөр тэрили туһанары сүрүн принцибинэн ааҕара. Кини аахпыты ырытыыга, 

айылҕаҕа олох көстүүтүн кэтээн көрүүгэ улахан болҕомтотун уурбута. [3, с.87] 

Өйдөөн ааҕыы методикатыгар Д.И.Тихомиров элбэх сүбэтин мунньан чопчу ыйыылары 

биэрбитэ. Логическай толкуйдааһын сайдыыта улахан оруоллааҕын бэлиэтиирэ. Этиини, айымньы 

чаастарын, былааны, хатылыыр, чиҥэтэр үлэлэри суолталааҕынан ааҕара. [3, с.88]  

Ааҕыы методикатыгар болҕомто сүрүннээн айымньыны ааҕыыга, ырытыыга, словарнай үлэҕэ, оҕо 

үлэтигэр, хатылааһыҥҥа, билиини бэрэбиэркэҕэ ууруллар.    

Биллиилээх психолог Р.С.Немов, “Источники умственного развития детей младшего школьного 

возраста и причины их неуспеваемости” үлэтигэр, кыраны быстах ааҕыы оҕо психикатын 

сайдыытыгар аҕыйаҕы биэрэрин бэлиэтиир. Маҥнайгы кылаастан саҕалаан араас справочниктарынан 

туһанарга үөрэтэри сүбэлиир. Саатар аҕыйах мүнүүтэ, ол гынан баран хайаан да күн аайы, оҕо 

ааҕарын ирдиир ордук диир. Кыра кылаас оҕолоро ааҕыыга ыарырҕаталларын бу эрэ кэмҥэ 

бопсуохха сөбүн этэр. Ыарырҕатар төрүөттэрэ үөрэҕи ылыныыларын уонна өйдөрүн сайдыытын 

кытта ситимнээх буоларын бэлиэтиир. [8, с.361]          

Оҕо ааҕарыгар ыарырҕатар буоллаҕына төрүөтүн булар улахан суолталаах. Психическэй, эт-

хаан өттүнэн оҕо сайдыыта араас буолар. Дислексиялаах оҕо ааҕар кэмигэр мэйии араҥатыгар (кора 

головного мозга) электрическэй активность бытааннык барар. Онно эбии болҕомтото мөлтөҕө, 

толкуйдуура эбиллэр. [17, с.3-9]  

Сидорова М.А. этэринэн, дислексиялаах, дислексияҕа чугас (предрасположенные, угрожаемые) 

оҕону эрдэ аахтара үөрэтэр ордук. Оскуолаҕа кэлэн сыыһаларын көннөрүөхтээҕэр, оскуола иннинэ 

үлэлэһэргэ сүбэлиир. [11, с.140]   

Үгүс психологтар, логопедтар оҕо саҥатын, ааҕыытын бэрэбиэркэлииргэ 

нейропсихологическай ньымалары туһаналлар. Т.А.Фотекова, Т.В. Ахутина “Диагностика речевых 

нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов” кинигэлэригэр тест 

методикатын туһаналлар. Онно ОНР-даах, ЗПР-даах оҕолор саҥаларын, ааҕыыларын тэҥнииллэр, 

кэһиллии (нарушение) биричиинэтэ арааһын ыйаллар.  

1 таблица. 

Көрдөрүүлэр 1 кылаас 2 кылаас 3 кылаас 

 Нуорма ОНР ЗПР нуорма ОНР ЗПР нуорма ОНР ЗПР 

Ааҕыы  40,0 19,9 29,7 40,4 19,8 29,0 41,2 26,1 32,0 

Сурук  35,0 15,0 24,0 35,2 19,1 26,5 378 17,0 21,0 

(таблицаҕа 1-3 программанан үөрэтии) 

ОНР-даах оҕолор ааҕыылара ордук мөлтөх, ЗПР-даах оҕо ааҕыыта бытааннык, сыыйа тупсар 

эбит. [13, с.32]   
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Сорох үөрэхтээхтэр, оҕо лабырҕаччы ааҕарыгар тылы сэрэйэн ситэрэрин (прогнозирование 

читаемого) бэлиэтииллэр. Ол иһин тылы, этиини сөпкө ситэрэргэ, уларытарга сорудахтары 

сүбэлииллэр. [16, с.88]   

Ааҕыах иннинэ оҕону бэлэмнэниэхтээх. Уруок саҕаланыыта ааҕыах иннинэ бастаан тыынар, 

артикуляционнай гимнастика ыытар ордук. Оҕо саҥарар аппаратын бэлэмниибит. Онтон сыыһата 

суох сүһүөхтэри, тыллары, этиилэри үтүктүү, чабырҕах киириэхтэрин сөп (истэр аппарат). Салгыы 

буукубалары, сүһүөхтэри, тыллары ааҕан майгыннаһар эбэтэр уратылаһар өрүттэрин булууга 

эрчиллиилэр (көрөр аппарат).  

Оҕо интэриэһиргээн аахтаҕына айымньы ис хоһоонун толору өйдүүрэ саарбаҕа суох. Ол иһин 

уруоктарга эбии эрчиллиилэри, оонньуу-сорудахтары туһанар көдьүүстээх.     

а) Оҕо өйдөөн хааларын, болҕомтотун сайыннарарга “Чаҕылхан”, “Фотограф” оонньуулар, тыл 

суолтатын өйдүүргэ саҥа чаастара, этии араастара булкуспут сорудахтар үчүгэйдэр. Куруук 

дьарыктаннахха, тиэкискэ буукубалара булкуллубут этиилэри дьаарыстыахтарын сөп. Этиигэ, 

абзацка, тиэкискэ баар тылы булуу оҕо болҕомтотун эмиэ сайыннарар. 

б) Уруокка ааҕыы араас ньымаларын туһанар ордук. Уруок саҕаланыыта 5 мүнүүтэлээх ааҕыы, 

хорунан, жужжащее, щадящее, оруолларынан, сыабынан, талан, дискэнэн (диафильм) ааҕыы.  

в) Аахпыты толору өйдүүргэ тиэкискэ аат толкуйдааһын, кэпсээни ситэрии, ыйытыы 

толкуйдааһын, ис хоһоонунан сөп түбэһэр ох тыллары, өс хоһооннору, иллюстрация талыы, тиэкис 

этиилэрин дьаарыстааһын, кроссвордар, викториналар, инсценировкалар. 

г) Уруогу бэйэтин эмиэ интэриэһинэй форманан ыытыахха сөп: оонньуу-уруок, викторина-

уруок, айан-уруок уо.д.а.  

Үчүгэйдик ааҕарга элбэхтик ааҕар туһалаах. Ол инниттэн төрөппүттэри, бибилиотекары кытта 

утумнаахтык үлэлиир наада.       

Бу курдук, оҕо ааҕарыгар ыарырҕатар биричиинэлэрин булуу, ону туоратарга элбэх үлэ 

ыытыллара ирдэнэр.  

2. Ааҕааччыны иитии – учуутал сүрүн сыала-соруга 

2.1. Дьиэ кэргэҥҥэ оҕо ааҕар усулуобуйатын тэрийии 

Кинигэ дьайыыта сүрдээх күүстээх. Онон оҕолорбут иллэҥ кэмнэригэр тугу, төһө ааҕалларын 

хонтуруоллуурбут наадалаах. Учуутал үлэтин биир сүрүн хайысхатынан төрөппүтү кытта үлэ 

буолар.     

а) Дьиэ кэргэҥҥэ оҕо ааҕыытыгар төһө болҕомто уурулларын билээри анкета ыыттым.  

2 таблица.  

Ыйытыылар Хоруйдар 

Дьиэҕэ библиотекалааххыт дуо? Баар –8, суох – 0 

Оҕо кинигэтэ онтон хас бырыһыанын ыларый? 10-20 – 2, 40-60 – 4, 80-90 – 1, 100 – 1 
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Оҕо сурунаалларыгар, хаһыаттарыгар 

ханныктарга суруйтардыгыт?  

Кэскил - 3, Чуораанчык - 4, Бэлэм буол - 5, 

Хатан - 4, Оҕо-оҕо эрдэххэ - 1, 

суруйтарбатыбыт (атыылаһабыт) – 2. 

Оҕоҕут бэйэтэ ааҕар дуо? Ааҕар - 8, суох -0.  

Ааҕарыгар төһө бириэмэ ыытарый? 10-20 мүнүүтэ-3 , чаас аҥара - 3, чаас - 1, 

билбэппин – 1. 

Оҕо көрдөстөҕүнэ төһө ааҕаҕыт? Ааҕабын -5, ардыгар -3.  

Телевизор көрүүтүгэр төһө бириэмэ ыытарый? Күнү быһа -1, 4-5 чаас -1, киэһэ -1, 1-2 чаас -3, 

кылгастык -1. 

Компьютерга төһө бириэмэ олорор? Күнү быһа -2, 2-3 чаас -2, 1 чаас -1, өрөбүлгэ -

1, чаас аҥара -2.   

Таблицаҕа көстөрүнэн маннык түмүктэри оҥоробун: 

- Дьиэ кэргэҥҥэ үгүстэригэр библиотека баар эбит; 

- Сорох ыалга кыра аҥара, сороххо улахан аҥара оҕо кинигэтэ; 

- 1 ыалтан ураты бары оҕоҕо анаан суруппуттар; 

- Оҕолор бэйэлэрэ ааҕар буолбуттар; 

- Улахан аҥардарыгар маҥнайгы кылаас оҕотугар сөптөөх бириэмэ ааҕыыга бэриллэр; 

- Төрөппүттэр үгүстэрэ оҕо көрдөстөҕүнэ ааҕараллар; 

- 2 оҕо сааһыгар сөбө суох уһуннук телевизор көрөр; 

- Компьютерга оҕо улахан аҥара сааһыгар сөбө суох уһуннук олорор. 

Оҕо дьиэҕэ ааҕар усулуобуйатын төрөппүттэр син тэрийбиттэр, оҕо ааҕарыгар болҕомто 

уураллар эбит. Ол гынан баран, оҕо ааҕарынааҕар телевизорга, компьютерга олороро уһун. 

Инникитин оҕо доруобуйатыгар охсуулаах буолуоҕун төрөппүттэргэ өйдөтөр үлэ киллэрии.  

Төрөппүттэргэ анкета ыытыым түмүгэр, ханнык эмэ темаҕа сүбэлиэхпин-амалыахпын куруук наада 

эбит диэн түмүккэ кэлэбин.  

б) Төрөппүтү үөрэхтээһини сотору-сотору ыытабын. 

Үгүс төрөппүт оҕото төһө өр ааҕыахтааҕын, сааһыгар ханнык кинигэ сөп түбэһэрин, оҕо 

суруйааччыларын үчүгэйдик билбэттэр. Ону туоратар инниттэн, төрөппүтү үөрэхтээһиҥҥэ төһө 

кыалларынан элбэх сүбэ-ама биэрэбин, көмө матырыйаалы түҥэтэбин, анкета ыытабын. Биир ордук 

сөбүлүүр хайысхабынан оҕону личность быһыытынан үөрэтии буолар.  

Биир туһалаах кинигэнэн - Лорен Брэдвей уонна Барбара Алберс Хил, “Ребенок от 3 до 7 лет” 

кинигэлэрэ буолар. Бу кинигэҕэ оҕо айылҕатын быһаарар блиц-тест; Истээччи, Көрөөччү, Айааччы 

уратылара; онно сөптөөх үлэ хайысхалара ыйыллаллар. Холобур, ааҕыыга ордук ыарырҕатар 

Айааччы, сөбүлээн ааҕар – Истээччи, кинигэ ойуутун көрөрүн сөбүлүүр - Көрөөччү. Тугу 

сөбүлүүллэрэ эмиэ уратылаах - Айааччы оҕо мүччүргэннээх сырыылары, Көрөөччү – фантастиканы, 
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эльфтары, феялары сөбүлүүр. Истээччи ааҕарыгар улахан ыарахаттары көрсүбэт. Көрөөччүнү, 

Айааччыны ааҕарга уһуйарга, остуоруйаны дискэнэн истэллэрэ болҕомтону сайыннарар. Ордук 

элбэх ойуулаах кинигэ интэриэһи тардар, ойуулаах тылдьыттары туһаныы, таабырыннары, 

ребустары таайыы туһалаах.  

в) “Ааҕар дьиэ кэргэн” күрэҕи кылааспыт иһинэн тэрийэн ыытабыт. Төрөппүт оҕотугар 

холобур буолар биир түгэнэ көстөр. Манна библиотека үлэһитин кыттыһыннарар ордук. 

Сорудахтарын төһө кыалларынан интэриэһинэй, айар үлэтэ элбэх гына сатыыбыт. 5 түһүмэх 

түмүгүнэн кыайыылаах быһаарыллар. Ону таһынан, дьиэ кэргэнинэн уларсыбыт кинигэлэрин 

суумалаан “Саамай элбэх кинигэни аахпыт дьиэ кэргэн” номинация аныыбыт. 

г) Дьиэ кэргэнинэн араас таһымнаах викториналрга кытталларын көҕүлүүбүн. 

д) Оҕолор уонна төрөппүттэр айбыт үлэлэрин, уруһуйдарын биири да бырахпакка тиһэн иһэбит. 

Темаларынан тута кыра кинигэ оҥортоон мунньабыт.             

Төрөппүттэр ыытыллар тэрээһиннэргэ куруук көхтөөхтүк кытталлар.  

2.2. Ааҕыыга интэриэһи үөскэтэргэ туһанар ньымаларым  

Учуутал сөптөөх, табыгастаах ньымалары, үлэ араас көрүҥнэрин туһанара, үлэ ситиһиилээх 

буоларыгар тиэрдэр.  

а) Алын кылаастар кабинеттарыгар библиотека баара хайаан да наадалаах. Саастарынан көрөн 

сөптөөх кинигэлэри ааҕалларыгар, уруокка туһанарга мунньабын. Остуоруйалар, оҕо 

суруйааччыларын кинигэлэрэ, сериялар, атластар, справочниктар, өйү сайыннарар оонньуулаах, 

сорудахтаах кинигэлэр ордук оҕо интэриэһин тардаллар.  

б) Оҕо хаһыаттарын, сурунаалларын “Кэскили”, “Оҕо-оҕо эрдэххэ”, “Чуораанчыгы”, “Дисней 

для малышей”, “Винни-Пух” о.д.а. суруйтарабын. 

в) Бэйэм кинигэ уларсарбын куруук көрдөрөбүн, туохха туһанарбын кэпсиибин. Уус-уран 

литература, саҥа кинигэ, хоббига туттар кинигэлэрим буолаллар.  

г) Кинигэни син биир киһи суруйар диэн, автор туһунан төһө билэрбин кэпсиибин. 

Суруйааччылар оҕо саастарын, айымньыларын кэпсээн интэриэһи тарда сатыыбын.   

д) Уруок кэмигэр араас презентациялары, дискэлэри туһанабын. Презентация оҥорорго Power 

Point, Киностудия Windows Live, Movie Mаker программаларынан үлэлиибин. Матырыйаалларбын 

бэйэм хаартыскаларбыттан, кинигэни, журналы, урукку открыткалары сканердаан, ардыгар 

Интернеттэн булан таҥабын. Музыканы, ырыалары, айылҕаҕа көтөрдөр, араас харамайдар саҥаларын 

куруук мунньабын. 

е) Кылаас, оскуола иһинэн ыытыллар викториналарга кытталларын көҕүлүүбүн. 

ж) Оҕолор айар үлэлэрин улуус, республика хаһыаттарыгар, сурунаалларыгар бэчээттэтэбин.  

з) 4-с кылааһы түмүктүүллэригэр айбыт үлэлэрин барытын бэчээттээн, дискэҕэ хаартыскалары, 

видеолары кытта киллэрэбин.  
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Маннык ситимнээтэххэ, оҕо уонна төрөппүт үлэтин харыстаан, тиһэн, бэртээхэй 

матырыйааллары мустахха, үлэ түмүгэ көстөр.  

2.3. Ааҕыыны бэрэбиэркэлиир таблица 

Алын кылаастарга оҕо ааҕарыгар бириэмэнэн – мүнүүтэҕэ аахтарыы көҥүллэммэт. Тиэкиһи 

бүтүннүүтүн ааҕан баран кэпсээбитигэр, сыыһаларыгар, темпэтигэр эрэ болҕомто ууруллар. 

Маҥнайгы кылааска букатын сыана туруоруллубат. Онон оҕобут ааҕарын сатаан бэйэтэ 

сыаналаммат, тэҥнэммэт. Сатаан аахпатаҕына санаата түһүөн, устунан ааҕар баҕата сүтүөн сөп.  

Оҕобут түргэнник, сыыһата суох, дорҕоонноохтук (доргуччу), интонациялаах, өйдөөн ааҕарын 

ситиһиэхтээхпит. Ол инниттэн ааҕыы интэриэһинэй буоларыгар болҕомто уурабын. Маҥнайгы 

кылааска ааҕыы таблицатын туһанабын. Ирдэбиллэри (критерийдэри), суругунан буолбакка, оҕо 

сааһыгар сөптөөх ойууларынан солбуйабын (1 сыһыарыы).  

Холобур, Маугли остуоруйа геройдарын – Балу, Шерхан, Луи, Багира, Каа туһаныахха сөп. 

Бастаан бу мультигы көрөбүт, хас биирдии персонаж майгытын, уратытын ырытабыт. Уонна бу 

джунгли кыыллара Мауглины ааҕарга үөрэтэллэр диэн, ким тугу ирдиирин билиһиннэрэбит. Улахан 

саҥалаах Балу улаханнык ааҕаргын, сэрэх-тамах Шерхан сыыһата суох ааҕаргын, түргэн сырыылаах 

Луи ааҕарын түргэнин, кыраһыабай Багира интонацияны, муударай Каа өйдөөн ааҕаргын 

бэрэбиэркэлиэхтэрэ диибит. Оҕолор ааҕалларын бэйэ-бэйэлэрин хардарыта истиһэллэрэ ордук. Онон 

уруок кэмигэр эбэтэр атын кэмҥэ бириэмэ аныыбын. Билбэт тиэкистэрин ааҕаллар. Ирдэбил аайы 

биирдии очко (банан) биэрэбит. 4 инники критерий сыаналыылларыгар чэпчэки. Оттон өйдөөн 

ааҕары сыаналыыр ыарахан. Оҕо аахпытын кылгастык кэпсиир, эбэтэр истэн олорбут оҕолор 

ыйытыы биэрэллэр. Сатаан кэпсээбэтэҕинэ, ыйытыыга эппиэттиэн баҕарбатаҕына оҕо очкотуттан 

аккаастанар, кэнники (иккистээн) ааҕар. Ааҕыы түмүгүнэн хас банан ылбытынан учуутал сыана 

туруорар. 5 банан – 5 сыана, 4 банан – 4  сыана. Ааҕыыны куруук маннык ньыманан 

бэрэбиэркэлээтэххэ, оҕолор доҕотторо тупсубуттарын, эбиллибиттэрин чопчу этэргэ үөрэнэллэр. Оҕо 

ханнык персонаж банан биэрбэтэҕинэн көрөн дьиэтигэр эбии ааҕарга кыһанар. Маннык аахтарары 

маҥнайгы кылааска ыытар олус туһалаах. Оннооҕор 4-с кылааска дылы оҕолор бу таблицанан 

сөбүлээн ааҕаллар.       

Бу ыытар үлэлэрим хайдах түмүктээх, төһө көдьүүстээх буолбуттарын үөрэтэр сыалтан, эрдэ 

үөрэппит кылааһым оҕолоругар анкета ыыттым. 5-с кылаас оҕолоруттан хастара ааҕарын, тугу талан 

ааҕалларын  ыйыталастым.  

Ыйытыылар: 

1. Иллэҥ кэмҥэр ааҕаҕын дуо? 

2. Төһө ааҕаҕын? 

- Күн аайы 

- Нэдиэлэҕэ 2-3 
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- Өрөбүлгэ 

- Аахпаппын   

3. Тугу сөбүлээн ааҕаҕын?    

Анкета түмүгүнэн 6 оҕо иллэҥ кэмигэр ааҕар, ардыгар - 1, аахпат - 1. Күн аайы ааҕар 5 оҕо, 

нэдиэлэҕэ 2-3 2 оҕо, өрөбүлгэ - 1 оҕо. Оҕолор үгүстэрэ остуоруйалары, кыыллар туһунан сөбүлээн 

ааҕаллар.  

Оҕолор иллэҥ кэмнэригэр сөбүлүүр кинигэлэрин ааҕаллара көстөр. Алын кылааска 

үөрэнэллэригэр ааҕыыга сөптөөх үлэни ыыппыт эбиппин диэн түмүктүүбүн.    

Түмүк 

Алын кылаас учуутала оҕону ааҕарга үөрэтэригэр үчүгэйдик психологияны, ааҕыы 

методикатын билэрэ ирдэнэр. Син биир ыарырҕатар оҕо баар буолар. Оннук түгэҥҥэ 

нейропсихологическай чинчийиини туһанан хаалыы биричиинэтин быһаарар ордук. Ол кэнниттэн 

ааҕыыга сөптөөх методиканы туһаныахха, эбии дьарыктанарга төрөппүттэргэ сүбэ-ама биэриэххэ   

наада.  

Ааҕыы методикатыгар көмө матырыйаал олус элбэх. Оҕо интэриэһиргээн аахтаҕына айымньы 

ис хоһоонун толору өйдүүрэ саарбаҕа суох. Ол иһин уруоктарга хайаан да эбии эрчиллиилэри, 

оонньуу-сорудахтары туһанар көдьүүстээх. Бэйэм ааҕыыны бэрэбиэркэлииргэ айбыт методикабын 

туһаналларыгар сүбэлиибин. 

Аныгы олох ирдэбилинэн уруокка, уруок таһынан араас программаларынан элбэх презентация 

оҥорон туһанабын.    

Төһө да учуутал үлэлэстэр, дьиэҕэ төрөппүт өттүттэн оҕо ааҕарын ирдээбэт, хонтуруоллаабат 

буоллахтарына, үлэ түмүгэ соччото суох буолар. Ону туоратар инниттэн үлэбэр төрөппүттэри, 

библиотекары кытта ситимнээхтик үлэлии сатыыбын. Дьиэлэригэр библиотека тэринэллэригэр, 

хайдах кинигэ атыылаһалларыгар, хаһыат, сурунаал суруталларыгар сүбэлиибин. Оҕону аахтарарга 

лекторийдары ыытабын, памяткалары түҥэтэбин. Дьиэ кэргэнинэн викториналарга, күрэхтэргэ 

кытталларын көҕүлүүбүн. Библиотекары кытта көмөлөөн “Ааҕар дьиэ кэргэн” күрэҕин ыытарбыт 

ордук көдьүүстээх буолар.   

“Аман өс”, ааҕааччы күрэҕэр, чинчийэр үлэлэргэ, проектар күрэхтэригэр ситиһиибит кырата 

суох. Ол барыта ааҕыы түмүгэ буоларын үөрэнээччилэргэ куруук санатабын. 

Оҕолор, төрөппүттэр айбыт үлэлэринэн кыра кинигэ таһааран үлэ түмүгүн тута көрдөрөр, 

хаһыакка, сурунаалга бэчээттэтэр үлэм биир сонун көстүүтэ буолар.   

Ити курдук, оҕону ааҕааччы гынан иитэн-такайан таһаарарыгар, учуутал үлэтэ олус элбэх 

ньымалаах, киэҥ хайысхалаах. Хас биирдии оҕо айылҕата уратытын үөрэтэр, ону үлэҕэ туһанар, 

төрөппүтү кытта үлэни тэрийэр, айар дьоҕуру сайыннарар буоллахха, атыннык эттэххэ, оҕо сөбүлээн, 

интэриэһиргээн ааҕар усулуобуйатын тэрийдэххэ, үлэбит түмүктээх буолара көстөр.  
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1 сыһыарыы  
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