
«Норуот педагогикатын ньымаларын туьанан оскуола иннинээ5и саастаах о5ону иитии»

«Норуот педагогикатын

ньымаларын туьанан оскуола

иннинээ5и саастаах о5ону 

иитии»

Павлова Марианна Валериевна 
Уеьээ Булуутээ5и 1 №-дээх

«Ньургуьун» о5о сайдар киинин
логопедическай беле5ун иитээччитэ



Саха сиригэр бастакыннан норуот педагогиканы уерэппит, народнай

педагогика музейын тэрийбит киьиннэн Константин Спиридонович Чиряев

буолар. Кини суруйбут «Норуот педагогиката» кинигэ5э тирэ5ирэн, 

«Чиряевскай аа5ыылар», « Норуот педагогикатынан дьарыктанар

хайысхалар» - диэн кинигэлэрин аа5ан баран, биьиги дьиэ кэргэццэ норуот

педагогикатын ньымаларын эмиэ туттар эбиппит диэн санаа5а киирбитим

уонна бэйэм улэлиир группам тереппуттэригэр туьаналларыгар

субэлээбитим.



• Белеххе 22 толору

дьиэ кэргэнтэн

о5олор сылдьаллар, 

олор истэригэр

эбэлээх-эьэлээх

о5олор 20- лэр. 

Сюда фото группы



Тус бэйэм уолбун о5оломмутум 

кэннэ эбэм «о5ону тилэ5иттэн 

сыллаама – сиртэн ситимнэнэр

аьа5ас миэстэтэ», «киэьэ

уйгурдума», «киьини сирэйгэ

о5устарыма – киьи сирэйэ -

саамай ытык миэстэтэ», « кус, 

куобах сурэ5ин сиэтимэ - кус 

сурэх кутас буолуо», «аьынан

оонньотума - аньыы», « о5о 

ыьан аьыыр буолла5ына, кини

ымыылаах о5о, элбэх атастаах –

до5ордоох буолар»- диэн уерэтэр

этэ.



Бу ебугэлэрбит абыычайдарын теье билэллэрин

билээри тереппуттэрбэр ыйытык оцордум. Ол

ыйытыктарбар 23 тереппут эппиэттээтэ. Ыйытык маннык

боппуруостардаах:

1.Ебугэ угэстэрин теье билэ5ин?  

2.О5о  тилэ5ин то5о сыллаабаттарый?

3. Киэьэ то5о уйгуурдубаттарый? 

4.Сирэйгэ то5о о5устарбаттарый? 

5.Кыыьы самыыга о5устарыма то5о? 

6.О5ону аьынан оонньотума то5о? 

7.О5ону булт аьынан оонньотума

8.О5о ыьан то5он аьыыр буолла5ына ебугэлэрбит

билгэлииллэрэ:

9.О5ону салгыны тулуйа уерэт диэн тугу этэллэрий? 

10.«Баламат буолума» - диэн тыл туох ейдебуллээ5ий? 



№ Ыйытыыта Сеп эппиэт ахсаана

2 О5о тилэ5ин то5о сыллаабаттарый? 54,2%

3 Киэьэ то5о уйгуурдубаттарый? 100%

4 Сирэйгэ то5о о5устарбаттарый? 91,7%

5 Кыыьы самыыга о5устарыма то5о? 87,5%

6 О5ону аьынан оонньотума то5о? 100%

7 О5ону булт аьынан оонньотума 87,5%

8 О5о ыьан то5он аьыыр буолла5ына 

ебугэлэрбит билгэлииллэрэ

50%

9 О5ону салгыны тулуйа уерэт диэн тугу

этэллэрий?

70,8%

1

0

«Баламат буолума» - диэн тыл туох

ейдебуллээ5ий?

79,2%

Уопсай тумук 80%

Бастакы «Ебугэ угэЬин теЬе билэ5ин?» диэн ыйытыыга 33% тереппут

билэбин диэн эппиэттээбит да буоллар ыйытык атын боппуруостарыгар

сепке эппиэти биэрбит тереппут ахсаана элбэ5и кердерде.

Холобур:

Онон ыйытык тумугунэн биЬиги детсад тереппуттэрэ о5о иитиитигэ

ебугэлэрбит угэстэрин билиилэрэ ортоттон урдугу кердерер диэххэ сеп эбит.



аан дойду омуктарыгар барытыгар баар. Чинчийэр дьон о5о 

тыла туц былыр уескээбит диэн таайаллар. Угустэр бу тылы 

киьи бастакы тыла диэн ааттыыллар. 

О5о тыла хайдах уескээбитин син быьаарыахха сеп. 

Бииринэн, о5о кыайан сацарбат, онон судургу дор5оонноох 

тылтан са5алаан сацарда уерэтиэххэ сеп; иккиьинэн, улахан киьи

о5ону кытта ейдеьерге кини таьымыгар туьуехтээх, о5о ылынар

тылынан сацарыахтаах.

О5о тыла о5ону иитэргэ аан суолталаах. Былыргылар о5о 

теруе5уттэн ыла учугэйи – куьа5аны араара уерэниэхтээх диэн

этэллэрэ. Дьэ,ити уерэтиигэ о5о тыла терут Салгыы ырытан

кердеххе о5ону иитиигэ тыл ураты суолтаны ылара кестер. 

Кеннеру кэпсэтэр тылтан ураты о5о тыла диэн баар. Оннук тыл 

буолар.

Саха угэьин тутуьар дьоццо, ордук эбэлээх, эьэлээх ыалга

о5о тылын толору туьаналлар. О5о тыла мээнэ айыллыбата5а 

биллэр. Бу тылы теье толору туьаныллар да, о5ону иитии терде

соччоннон учугэйдик олохсуйуон сеп. Оттон ситэ туьаммат

буоллахха,о5ону иитии терде эмиэ ситэтэ суох буолуо. 



Холобур: 1. «Чээ» диэн биьириири кердерер,кэрэ5э уерэтэр

тыл.

2. « Па» диэн куьа5аны,сиргэнэри кердерер, 

куьа5аны билэргэ уерэтэр.

3. «Ьоп-паа» ере ыстан диэн суолталаах, о5ону 

эрчийэр тыл.

4. « Айа» ыалдьары бэлиэтиир,туохтан эмэ

сэрэтэргэ уерэтэр.

5. «Ыый-ыый» ытыыры бэлиэтиир, аьынарга, 

харыстыырга уерэтэр.

6. «Бух» о5утта диэн суолталаах,сэрэтэр тыл.



О5ону кытта оонньуу биир керуцэ хамсаныыга уерэтии буолар. Саха хамсаныы

икки керуцун араарар: киьилии хамсаныы уонна кээкэй хамсаныыта.

Киьилии хамсаныы диэн сепке туттуу-хаптыы, быьыыланыы. Оттон кээкэй ( 

абааьы биир аата) хамсаныыта диэн киьиттэн суергу туттуу. Бу хамсаныы киьини

дьулатар эбэтэр куттуур суолталаах.

О5о оонньуутугар бу икки хамсаныы иккиэн туьаныллар. Онон о5о араас

хамсаныыны сатыырын таьынан быьыыны-майгыны билэргэ уерэнэр.

1.Тарбах хамсаныыта

- тарба5ы туттарыы

- тарба5ы саратыы

- тарба5ы хатыйсыы

- тарба5ы кердеруу

- тарба5ы хаамтарыы

- тарбахтаьыы

2. Илии хамсаныыта

- ытыьы ытыска о5устарыы  

- тэс биэрии

- дуцур охсуута

- илиигэ хаамтарыы

- кэдэрги тайаныы

- илииттэн ере кете5уу 

- кетуу

- куерчэх

3. Атах оонньуута

- атах тебетугэр хаамыы

- тилэххэ хаамыы

- чохчоохой хаамыы

- кылыйыы

уонна да атыттар

4. Сирэй оонньуута

- тылы кердеруу

- уоьу хамсатыы

- мырдыйыы

- омурду улуннэрии

- симириктээн керуу

-харах хара5ын хамсатыы



Былыр биьиги
ебугэлэрбит о5олорго 
киэьэ чумэчи уотугар
сытааран остуоруйа
кэпсээн, сэьэн сэьэргээн, 
тойук туойан,  биьик
ырыатын ыллаан, олонхо
туойан иьитиннэрэллэр
уонна уерэтэллэр эбит.



Кыра о5ону иитэргэ ебугэ

са5аттан кэлбит кэс тыллар бааллар. 

Манна элбэх келуенэ дьон оло5ун 

уопута мунньулла сылдьар.

Кэс тылы билии эмиэ араастаах. 

Элбэх о5олоох, эьэлээх-эбэлээх ыал

ебугэ угэьин балачча тутуьар. Оттон

эдэр ыаллар, ацардас о5олоох 

дьахталлар кэс тылы ситэри билбэттэр. 

О5ону толору суолталаах иитэр иьин

кэс тылы билиэххэ наада. Кэс тыл эмиэ

о5о майгытын олохтуур, тупсарар

аналлаах. Маны ситэ билбэт буоллахха, 

о5о майгыта ситэри олохсуйбакка

хаалыан сеп. Ону ааьан сыыьа майгы

олохсуйуон сеп. Кырдьа5астар киьи

куьа5ан буоллун диэн эппэтэхтэрэ

чахчы, бэрт ыраа5ы ете керен

дьаьаммыттара буолуо.



Онон о5ону иитини

айыылартан кэлбит сырдык

ситимцэ туттарыахха наада, 

оччо5о о5о кута-сурэ

бе5ергеен улаатыан сеп.

Киьини сирэйгэ

о5устарыма

Наьаа куллэримэ

Кыынньаама

Баламат буолума

Кыыс о5ону самыыга

о5устарыма 

Уерэргэ – хомойорго

уерэт

Сепке сацарарга уерэт

Бол5ойорго уерэт,  о.д.а.



Кырдьа5астар о5ону теретер диэн кыра, 

о5ону ессе киьи гыныахха наада диэн

этэллэр. 

Керербут курдук, о5ону  киьи гыныы

теруе5уттэн ыла са5аланар. Ону

билээччилэр, о5о дьо5ура аьыллар кэрдиис

кэмнээх буолар дииллэр. Ити кэми билэн, 

о5ону иитэргэ сатаан туьаныы улахан

суолталаах. Ону аьаран кэбистэххэ о5о 

дьо5ура сиппэккэ хаалар, тумугэр мелтех

киьи буолуон сеп. Онон о5о кэмигэр

иитиллэн иьиэхтээх.



Бол5омто5ут иьин

баьыыбаларыц!


