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Бэлэмнэнии улэ: тереппуттэргэ «Ба5а»,«Слон - Хоботок»,  «Ат», «Чаьы», 

«Минньигэс барыанньа» артикуляционнай, салгыны сепке ылааьынна 

«Хаары ур» тыыныыга гимнастикалары уерэтии. «Дьиикэй кыыллар 

кыьынны олохторо»  

сана бэсиэдэ, 

Коррекционнай сыала: 

1. О5о [Р] дор5оону санарарга аналлаах артикуляционнай эрчиллиилэри 

сепке онорорун ситиьии; 

2. Тахсар салгыны уьуннук сыыйан урэллэригэр уерэтии; 

3. Тыл баайын ханатыы; 

Уерэтэр сыала: 

1. Хартыынанан 2 – 3 тыллаах тэнийбит этиилээх кэпсээн онорорго 

уерэтии; 

2. Ыйытыыга чопчу хоруйу биэрэгэ уерэтии; 

3. Тыл эрээтиттэн [Р]  дор5ооноох тыллары булалларыгар уерэтии; 

4. Р –  дор5ооннору арааран истэргэ салгыы уерэтии; 

Сайыннарар сыала: 

1. Тыл былчыннарын артикуляционнай гимнастика ненуе эрчийии; 

2. Тарбах былчыннарын сайыннарыы; 

3. Ситимнээх сананы сайыннарыы; 

4. Бол5ойон истэр дьо5уру сайыннарыы; 

5. Бол5омтолоох буолууну, ейге тутар дьо5уру сайыннарыы; 

Иитэр сыала: 

1. Сепке, чуолкайдык санарар буолар ба5атын кебутуу; 

2. Логопедическай дьарыкка интэриэьи тардыы; 

3. О5о дьаныьан туран дьарыктанарын ситиьии. 

4. Бэйэ-бэйэ5э кемелеьерге, до5ордуу сыьыанна иитии; 

Дьарык барыыта: 

О5олор киирэн олоппоско олороллор.  

1. Иитээччи: Утуе кунунэн, о5олоор!   

О5олор: Утуе кунунэн!  

Иитээччи: Дьарыкпытын са5алыахпыт иннинэ тылбытын,уоспутун 

уьугуннаран эрчиллиилэри оноруоххайын «Ба5а», «Слон - Хоботок»,  «Ат», 

«Чаьы», «Минньигэс барыанньа» артикуляционнай эрчиллиилэри 

оноробут. (эрчиллиини 3 - 4 хатылыыллар). 

 Экранна кыьынны айыл5а кестер. 

Иитээччи: О5олоор, экраны керун эрэ ханнык дьыл кэмэ ойууламмытый? 



О5олор: Кыьын 

Иитээччи:Кыьын хайда5ый?(-тымныы,дьыбардаах,чысхааннаах,хаардаах) 

Хаар хайда5ый?(-манан,тымныы,ыраас,копсоркой,кылабаччыйар) 

Муус(-тымныы,халтархай,чараас,халын,ултуркэй)  

 Иитээччи: Сеп, билигин кенетук олоробут, сиспитин кеннеребут. Оччо5уна 

салгыммыт испититтэн сепке ханна да иннибэккэ тахсар. «Хаары ур» 

тыыныыга эрчиллиибитин оноробут.  

Иитээччи: Билигин мин эьиэхэ Р дор5оонноох тыллары 

этиэм. Ким сепке Р дор5оонноох тыллары 

истибит  илиитинэн биирдэ таьынар. Илиибитин 

таьынарга бэлэм туттубут. (О5олор Р дор5оонноох 

тыллары иьиттэхтэринэ биирдэ таьыналлар). Холобур 

тыллар:   былыт,хаар, тымныы, харыйа,  кыьын, 

утулук,этэрбэс, манан,халын,ыраас,сон,бэргэьэ. 

1. Маладьыастар, олус кехтеехтук оонньоотубут. 

О5олоор, кыьын саамай кэтэьэр бырааьынньыкпыт 

ханныгый?   

О5олор: Сана дьыл бырааьынньыга 

Иитээччи: Сана дьылга тугу киэргэтэбит? (Харыйаны, туннугу, дьиэбитин 

диэн о5олор эппиэттиэхтэрин сеп). Саамай сеп кэрэчээн харыйаны 

киэргэтэбит. 

 Иитээччи: Сылайдаххыт буолуо, кыратык эппитин-сииммитин уьугуннара 

туьуе5ун эрэ.Билигин харыйаны кытта эрчиллиилэри оноруохха.  

Физминутка(слайд) 

 : Сынньанныбыт, сылаабыт ааста. 

  

Иитээччи: О5олоор, аны билигин кыьынны ойуурга куулэйдии барыа5ын.  

 Остуоллары, олоппостору эргийэн экран иннигэр кэлэн тохтууллар. 

Экранна  хартыына  кестер)  

Чэ,эрэ о5олоор 

-Таабырынна таайсыахха? «Саха сирин кыылларын таай»(1 слайд) 

(хоьоон) 

-«Ханнык кыыл суолай»таайыаххайын эрэ.(2 слайд) 

Иитээччи:Салгыы айанныыбыт. 

Корун эрэ о5олоор, аптаах кумаа5ылар сыталлар (быраабыла). 

Иитээччи: Маладьыастар, бугунну дьарыкка бары наьаа кехтеехтук 

кытынныгыт. Тугу, ханнык оонньуулары оонньоотубут? Ханнык дьыл кэмин 

биллибит?  

 Маладьыастар, бугунну дьарыкка наьаа элбэ5и билбиккититтэн наьаа 

уердум. Манан биьиги дьарыкпытын тумуктуубут. Керсуеххэ диэри. (о5олор 

аргыый белехтеругэр бараллар) 

 


