Сабактын темасы: Мүмкүнчүлүктөрү чектелген өспүрүмдөргө тамгаларды
таанытуу
Сабактын максаты:
1.

Мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды эне тилдеги бардык тыбыштарды

туура

айттырууга, артикуляциялык жана үн чыгаруу аппараттарын ар кандай көнүгүүлөрдүн
жардамы аркылуу өркүндөтүп, бекемдеп, дем алуусун, үндүн басымын, темпин туура
колдонууга үйрөтүү.
Сабактын жабдылышы:
кесме тамгалар
түстүү сүрөттөр
табышмактар
ырлар
Сабактын жүрүшү:
а) Уюштуруу иши сабак башталгандан аягына чейин жүргүзүлөт
б) Жаңы материал менен иш алып баруу
Саламатсыңарбы балдар!
Анда эмесе, сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү числону айтып бергилечи? Бир
жумада канча күн бар, атагыла. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума,
ишемби, жекшемби.
-

Азаматсыңар балдар.
Балдар бүгүнкү сабагыбызда биз тамгалар менен таанышабыз

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, ң, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу,
Үү, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, ъ, Ыы, ь, Ээ, Юю, Яя.

Тыныгуу
Алга артка ийилгин
Ордуңарда жүгүргүн
Оңго, солго башты бур
Үч кайталап түзөл, тур

Акыл эсти толтуруп
Ордубузга отурдук
Баарын унутуп таштайлы
Кайра сабак баштайлы
Биз бүгүн үч тамганы (Аа, Бб, Вв) гана жаттайбыз.
Сүрөттөр менен иш алып баруу. Мисалы: алма, ананас, алмурут, ат. Бул сүрөттөр
кайсыл тамга менен башталды.
Туура “Аа” тамгасы менен. Дагы “Аа” тамгасы менен башталган кандай
нерселерди билесиңер. Алча, абрикос, ай жана башкалар. “А”: Аалам, Асыл,
Алиппе
“А” тамгадан башталат
Адам0ата аларды
Акыл менен башкарат
“А” баштаган сөздөрдү
Айта берсем түгөнбөйт
Берекелүү “Б” досум
Бул да өзүн түгөлдөйт

“Б” тамгасы менен башталган түстүү сүрөттөр менен иштөө. Мисалы: банан,
бадыраң, бөжөк, бал жана башкалар.
Жаңылмач айтуу:
Бакыт келди – бат келди
Бат келди Бакыт келди
Бакыт келди бакытты алып келди
Бакыт Бакыткелдини алып келди
Балдардын ой жүгүртүү көндүмдөрүн табышмактардын жандырмагын табуунун
жардамы менен өстүрүп алабыз.
Табышмак:
“Б” баштаган сөздөрдү
Билесиңер баарыңар
“В га кезек бербесем
Вася досум таарынар

“В” витамин жесин деп,
Догдур берсе кеңешин
Вафлини жактырып
Вася кыйнайт энесин.
Балдарга “В” тамгасы катышкан сүрөттөрдү көрсөтүү менен иш алып барабыз.
Кайсы тамга күзгүдөн чагылышканын тап оюнун ойноо.
Мисалы: Ы, И, ь, З, У, Д, ң, К, Й, В.

Ойноок мышык
Мышык чаташтырган сөздөрдү
Түрмөктөрдөн таап, оку
Ташбака, өрүк, алмурут, мурут
Бака жана башкалар

Өтүлгөн тамгаларды жазуу дептерлерине өз алдынча жаздырып чыгуу. Балдар,
бардыгыңар азаматсыңар. Сабакка активдүү катыштыңар. Үйгө тапшырма тамгаларды
жаттап үйлөп түзүп келүү.

