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Ата-энелерге логопеддин кеңеши  

 

Баланын айлана чөйрөсүндө дайыма туура так 

сүйлөө кеби сүйлөнүп туруш керек. 

Балага күндө туура сүйлөөсүнө көңүп бөлүп, ар бир 

кыймыл аракеттерди, үйдөгү буюмдардын аттарын так 

айттырып, ал  учурда өзүңөрдүн жүзүңөрдөгү 

кыймылдарын көрсөтүүгө, аракеттенгиле, өзгөчө, ооз 

мүчөлөрүнө көӊүл бургула. 

Бала менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракеттенгиле. 

Баланын сүйлөгөнүнө кубанып, аны дайыма мактап 

тургула. Бала менен сүйлөшүп жатканда шашпай так 

кыска сүйлөмдөр менен сүйлөшкүлө.  

Балдардын чулдураган сөздөрүн тактап, аларды 

туурабай, сөздөрүн так айттырып туруу зарыл. Күндө 

кичинекей китепчелерди окуп берүү.  

Балага өзүңөрдүн чөккөн көңүлүңөрду эч 

көрсөтпөгөнгө аракеттенгиле, эгер бала сизге жүз 

жолу кайрылып "айтып берчи", же "окуп берчи" деген 

суроолорун дайыма канааттандыргыла, дайыма 

аткарганга аракеттенгиле. 

Баланын " бул эмне " — деген суроолоруна дайыма 

мазмундуу жооп бергиле. Анын билгичин ого бетер 

өөрчүтүп мактап тургула. 

Баланы эч качан бири бирине салыштырып 

карабагыла. Ар бир баланын өзүнүн өзгөчөлүктөрү 

бар.  

 

Негизги сүйлөө кебинин эрежелери: 

1. Эгер адам ооз мүчөлөрүн жана денени ыңгайлаш 

тырып сүйлөөгө даярдаса, сүйлөгөндө сөздөр даана 
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так чыгат. Ошондуктан бүт жакты тыгыз кармап, 

башты көтөрүп, ийин жана көкүрөк керилип туруш 

керек. 

2. Сүйлөп жатканда көзмө көз карап кишиге 

кайрылып шашпай сүйлөө керек. 

3. Сүйлөп жатканда айта турган сүйлөмдөрдү же 

сөздөрдү ойлонуп, туура басымды алып сүйлөө. 

4. Сүйлөмдүн баш жагын жана аягына карата 

басымдарды туура, үндүүлөрдү созуп, үнсүздөрдү так 

айтып сүйлөө. 

Бул эрежелер мугалимдерге жана тарбиячыларга 

берилет. 

Ар бир адам түрдүү мүнөздө пикир алышат. 

Сүйлөө  эрежелерине да көңүл  бургула. 

Сүйлөшүп жатканда ар дайым адамдын жүзүнө кара. 

- Бул сага ишенимдүү сүйлөөгө жардам берет. 

- Эсиңде болсун ар дайым бардык жерде 

шашылбай жай сүйлө. 

- Абаны үндүү тыбыштарга үнөмдө. 

- Үнсүз тыбыштарды жеңил айт. 

- Демиңди чыгарып жатканда сүйлө. 

- Жооп берүүгө шашылба, алды менен береер  

жообуңду өз ичиңден кайталап көр. 

Менин эне тилим – кыргыз тили. 

Эне тилим – эне сүтүм. 

Мектеп мееримдүү эне. 
 

? Балдар, ушул кыздардай “тантык” болуп калбагыла! 
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Тантык кыздар. 

 Илгери – илгери  бир айылда тоонун боорунда 

жайкалган чоң ак боз үйдө бир үй бүлө жашанган 

экен. 

 Ата – энесинин үч кызы болуптур. Үч кызы тең 

аябай тантык экен. Ата – энеси кыздарын күйөөгө 

бере албайт экен. Бир күнү ата – энеси коноко кетип 

баратышып кыздарына катуу тапшырма берип 

кетишет экен: - “ Биз келгенче сүйлөбөй отуруп 

тургула, эгер жуучулар келип калышса оозуңарды 

ачпагыла” – деп кетип калышат. 

 Кыздары  үйдөгү оокаттары менен алек  болушуп 

бири казанга сүтүн куюп, экинчиси отун жагып 

отурушканда жуучулар кирип келишсе болобу! 

 Улуу кызы чоочуп кетип: “-Үт татыды!” – деп 

кыйкырып жибериптир. 

 Экинчи кызы: - “Учку кайда?” – деп жиберди. 

 Үчүнчүсү айтат экен: - “ Чилей чүйлөчөңөй  мен 

чүйлөбөй эле олтуя бейем” – дептир. 

 Ошондуктан мындан татаал абалда  калбаш үчүн 

кичинекейиңерден эле балдар, кыздар так жана 

туура сүйлөгөнгө аракеттенгиле, өзгөчө ата  - энелер  

көңүл бургула! 
 
Тантык кыздардын сүйлөө кебин жактырдынарбы? 
 
Кайсы тыбыштаарын айталбай калышты кыздар? 

 

Балдарга окуп бергиле дагы ошол образга 
киргизгиле. Кимисиники тагыраак окшоштуруп 
көрсөтө алгандарын тандап, талкуулап анын 
кыймыл аракеттерине көӊүл буруп, андай кийин 
гана бир чечимге келгиле: 
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  Мындай сүлөөнү балдар өздөрү көрсөтсүн. 

1. Амалдуу түлкү акырын угуп жатат. (Андай түлкү 

кантип угат?). 

2. Фокусчу кутучага мышыкты салган, мышыктын 

ордуна ал жактан күчүктү алып чыкты. (Таң  

калуу.). 

3. " Гүл ".  Урукту жерге отургузду. (Кантип гүл 

өскөнүн көрсөткүлө). 

4. " Баатыр коен ". 

Коен коркпой үнүн катуу чыгарып ырдап жатты. 

Кайдан жайдан, капысынан карышкыр чыга калды.  

( Сен кантип ырдап көрсөтөсүң? ). 

5. " Таарынган эки бала ".  

( Экөө бири бирине таарынып эки жакка басты. 

Коркконун көрсөтүш керек). 

6. Күтүлбөгөн кубаныч. 

— " Бүгүн биз циркке барабыз ! " (Кубанычыңды 

кантип көрсөтөсүң? ). 

7. Көңүлүң абдан ачык. (Туулган күнүңө  досторуң 

белеке торт беришти. Сен эмне кыласың?). 

8. " Туздуу чай ". (Чоң  энең канттын ордуна тузду 

салып коюптур.). 

9. " Аябай кир кагаз ".   ( Аны кантип аласың? ). 

10. " Ит жыттап жатат." ( Бир нерсенин эти. Ит эмне 

кыла баштайт?) 
 

Бул ыкмаа балдардын сезим таалдыгын, 

байкагыч жактарын, артисттик жагдайын туурап, 

элестетип өздөрү акарганга аракет жасашат. 

Пантомимонун бир түрү “Тууроолор”. 
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Ринолалия 

 Ринолалия - бул грекче rhinos - мурун, lalia -  

сүйлөө.  

 Үндүн.жана тыбыштардын бузулушу анатомия 

жана физиологиялык бузулушунун  олуттуу бузулган 

сүйлөө кеби Риналалия деп аталат. Нышандык - ооз 

мүчөлөрү туура эмес калыптанганына байланыштуу 

болуп эсептелет. Ошондуктан үндүн бузулушу менен 

айырмаланып турат. 

 Нышандыкта үн өзгөчөлөнүп мурунга кетип 

таңдайдын ачыктыгына байланыштуу кемирчектер 

катышпагандыктан тыбыштардын кескин түрдө туура 

так айтылбай калат. Эң негизгиси бул үндүн тембри же 

үндүн чыгышы, үндүү тыбышы Ы жана У ооз 

мүчөсүнүн ичинен аябай жылчыгынын тардыгына 

байланыштуу, үндүү жана үнсүз тыбыштарынын да 

туура эмес айтылышы көп байкалат. 

 Жылчыкчыл тыбыштарын айтып жатканда үндүн 

басымы менен бийиктигинен мурун жактан кыркырак 

пайда болушу мүмкүн. 

 Жылчыкчыл тыбыштары: с -  з,  д - т,  к - г,  б - п, 

в – ф жана башка тыбыштары такыр эле айтылбай 

калат, угулбайт, себеби ооздун ичиндеги абанын 

басым жагы толук жабылбагандыгынан так айталбай 

калат.  

 Балдардын угуу сезимине көӊүл буруу, угуусун 

эске туттуру жана шыбыш тыбыштарын ар кандай 

үндөрдү кабыл алуусун өөрчүтүү. 

 Баланын сүйлөө кебиндеги тыбыштарын оӊдош 

үчүн анын тыбыштарын коюп чыгып жана 

автоматташтырып, ошол эле учурда угуу сезимине 
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көӊүл буруу, себеби бала коюлган тыбышын өзүн өзү 

угуп башка тыбыштардан ажыраата алгандан кийин 

гана баланын коюлган тыбыштары бекемделип аны 

туура так сүйлөтөт. 

 Угуу сезимин өнүктүрүү үчүч логопеддик иштин 

башталышы менен ойундар түрүндө баштоо керек, 

сабак өтүп жатканда, топтор менен иштеп жатканда 

жана жеке иштеп жатканда. 

 Ул жумушту баштаарда  акырындык менен сүйлөө 

кебине кирбеген (тыбыштардан, айтала тургандаарын, 

коюлган тыбыштарын аларын сөздөргө сүйлөмдөргө 

кирген тыбыштарынан) айттырып чыгуу. 

 Ошол эле учурда биринчи сабактан баштап угуу 

сезимин өнүктүрүү боюнча иштерди, оюндарды жана 

угуусун эске туттуруусуна көп көӊүл буруу жана бат 

кабыл алуусуна жардам берет.  

 Бул эӊ эле негизделген жумуш болуп эсептелет, 

себеби ал туура угалбайт, сүйлөп жаткандардын кебин 

толук угалбай түшүнбөй калат, ошондуктан көп 

учурларда мындай балдардын сүйлөө кеби бузулуп 

тыбыштарын так айталбай кыйналып калышат.  

 Логопеддин жеке  сабактарында бала негизинен 

өзүн өзү көзөмөлдөп туруусу зарыл, өзүнүн сүйлөө 

кебин алмаштырбай туура так сүйлөп, кемчилигин 

жойо билдирип, бири бири мене салыштырууда, 

аныктоосуна көӊүл буруу. 

 Логопедия боюнча сабактарын божомолдоп алты 

этапка бөлүшкөн: 

1 Сүйлөө кебине кирбеген үндөр 
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2 Үндун ар кандай бийиктиктегисин айырмалоо, 

үндүн тембири боюнча окшош үндөр, сүздөрдөн 

жана башка. 

3 Окшош сөздөрдү бири биринен айырмалоо. 

4. Окшош муундарды айырмалоо. 

5. Окшош үндөрдү айырмалоо. 

6. Жөнөкөй үндүү тыбыштар менен анализ 

броюнча иштерди жүргүзүү. 

Сүйлөө кептерге тиешеси жок үндөрдүү 

йырмалатып, угуу сезимдердин ойготуу. 

Мисалы: Логопед же тарбиячы сабактарында 

балдарга суроо жолдой:  

- Балдар терезенин ары жагынан эмне угулуп 

жатат? 

- Шамалдын үнү угулуп жатат. 

- Эмне дүрүлдөп жатат? 

- Унаа дүрүлдөп жатат. 

- Ким кыйкырып жатат? 

- Бала кыйкырып жатат? 

- Ким күлүп жатат? 

- Кыз күлүп жатат. 
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Ошондуктан л - р тыбыштарын өзгөчө “р” дагы так 

айталбай калган учурлары дагы көп кездешет. 

Мындай ооз мүчөлөрүнүн татаал бузулушу аябай 

кыйынчылыкка алып келет, тактоо керек. Сүйлөө 

кебинин тыбыштары так айтылбай сөздөрү 

түшүнүксүз бойдон кала берет. Ушундай олуттуу 

бузулган сүйлөө кебин тактап өз абалга келтирүүгө 

болот, оңдосо да болот: 

1. Ооз мүчөлөрүн туура ордуна келтирүүсү   

( операци жолу менен оӊдолот). 

2. Ортодонт менен тыгыс байланышта болуу зарыл. 

3. Ооз мүчөлөрүн ар бир тыбышка 

ылайыкташтырып 

так айттыруу (Фомичеванын колдонмолору боюнча 

иштөө.) 

4. Үндү мурунга кетирбөөгө тарбиялап үн менен 

иштөө зарыл. 

(Альбомдордогу үндүү тыбыштар боюнча иштөө.) 

5. Тыбыштарды алмаштырбай так көп ирет 

айттыруу зарыл. 

6. Сүйлөө кебин тактоо үчүн, логопеддер жана 

тарбиячылар менен  колдонмолор боюнча иштөөсү 

зарыл. 

7. Коюлган тыбыштарды автоматташтыруу, аларды 

суйлөө кебинде туура сүйлөтүү. 
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Буларды билүү зарыл. 

 

Окугула жана көчүргүлө. 

Тыбыш, тамга,  

Үндүү тыбыштар —  

Үнсүз тыбыштар —  

Жоон үндүүлөр —  

Ичке үндүүлөр —  

Созулма үндүүлөр —  

Созулбас ( кыска ) үндүүлөр —  

Жумшак үнсүздөр —  

Каткалаң үнсүздөр — 

Бул терминдерди дайыма эсиңерге туткула. 

Сөз тыбыштардан түзүлөт. Жазууда тыбыштар 

тамгалар менен белгиленет. 

Үндүүлөр: а, е, е, и, о, ө, у,ү, ы, э, ю, я. 

Үнсүздөр:  б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, 

х, ц, ч, ш,  ш. 

Жоон үндүүлөр: а, е, о, у, ы, ю, я. 

Ичке үндүүлөр: е, э, и, ө, у, ү.  

Созулма үндүүлөр:  аа, оо, өө, уу, үү, ээ. 

Созулма үндүүлөр — бул окшош эки үндүүнүн катар 

келиши менен белгиленет. Алар дайыма бирге 

жазылат. 

Кыска үндүүлөр: а, о, ө, у, ү, э, (е), ы, и, е, ю, я.  

Кыска үндүүлөр бир тамга менен белгиленет. 

Жумшак үнсүздөр: б, в, г, д, ж, з, й, л, м, н, н, р, —

12.  

Каткалаң үнсүздөр: к, п, с, т, ф, х,ц, ч, ш, ш       —10.  

Жумшак үнсүздөр үндүн катышуусу менен айтылат. 

Каткалаң үнсүздөр үн катышпастан айтылат. 
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  Тыбыштарды  туура  коюуу  ыкмалары. 

   С  -  тыбышы. 

Ооз мүчөлөрүн туура келтирүү с тыбышын так 

айтканга мажбурлоо:  күзгү менен. 

С – тыбышын айтып жатканда, 

Эринибиз жылмайып, 

Тиштербиз биригип, 

Тилдин учу астыңкы тишке такалып, 

катуу аба менен   С - С - С 

Суунун ыры ырдалат, муздак жел менен. 

 

Катуу  жел  пайда  кылуучу  көнүгүүлөр: 

а)  кебезден жасалган карларды үйлөө; 

б)  кебезди алаканга салып үйлөө; 

в)  тилди түтүкчө жасап катуу үйлөө; 

Арыкча жаса: 

а) тилди эриндин үстүнө жай коюуу ; 

б)   тилдин ортосуна ширеңкенин чийин сал, анан 

акырын арыкча жаса; 

в) ошол арыкчадан абаны катуу чыгар; 

Шамды өчүр, шамалдат!  

а)   эми чийсиз  өчүрүүгө  аракеттен;  

б)   абаны катуу күч менен чыгар; 

 Ооз мүчөлөр үчүн көнүгүүлөр: эки баладан турган 

оюндар:  

Мебеке   менен  Тебеке 

а)   эринди керип жылмайуу; 

б)   ушул эле учурду ичиңден жетиге санаганча кармап 

туруу. 
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Тил  үчүн  көнүгүү: 

 Тиштерибизди тазалайлы, оозду жап. Тилибиз 

менен үстүнкү тиштерди тазалоо. Тил менен астыңкы 

тиштерди тазалоо тилдин учу менен.  

Дөбөчө.  

 Тилдин учун астыңкы тишке такап тилдин ортосун 

дөңчөгө окшотуп көтөрүү. Ооз ачык.  

Толкун.  

 Ооз ачык. Тилдин учу астыңкы тишке такалып чет 

жактары үстүңкү тиштерге такалып турат. 

 Жайылган тил ооздон чыгып кайра артка кирип         

кетет.  

Саат 

 Ооз ачык. Уурту артка тартылып турат.  

Учтуу тил ары - бери ооздун ууртуна такалып, оңго 

солго (тик - так, тик - так ) деп сааттын жебесине 

окшойт. 

 Эң негизгиси, ооз мүчөлөрүн туура жасоо, эрин 

жылмайуу, тиштер арсайуу, тил тиштин ары жагында, 

тилдин учу астыңкы тишке такалуу. 

Аябай аярлуусу бул, суук аба тилдин ортосунан 

катуу чыксын, күч менен. 

1. С тыбышы менен гана иштөө: 

 Л. Бул сүрөттөрдү кара, кандай  үн чыгарат. 

а) Дөңгөлөктү   үйлөтүү:               с - с - с. 

б) Чайнек катуу кайнап жатат      с - с - с. 

в) Крандан катуу суу агып жатат с - с - с. 

2. С тыбышын так туура чыгара албаса, ширеңкенин 

чийин спирт менен таза тазалап алып, тиштердин 

ортосуна чийди тиштетип анан катуу желди 

пайдаланып ышкыртуу с - с – с.  Эгерде бул ыкма 
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менен с тыбышы жаралбаса же үстүнкү тиштери 

кандай бир себептер менен жок болсо, анда бул 

ыкманы пайдалнгыла: тилди жайып астыңкы 

тишке салып катуу желди пайда кылуу, үйлөтүү, 

ышкыртуу с - с - с.  

С тыбышын муундап так окутуу:  

3. Так айт! Схема боюнча.  

С тыбышын көпкө чейин басымдап айттыруу: 

с - а   с - о   с – у   с - ы 

    Бул муундарды ырдатып айттыруу:  

Са - са - су - мы  

Со - су - сы - со  

Со- сы- сы - са жаздыруу.  

    Так айтмаларды так айттыруу автоматташтыруу: 

Са - Са - Са - Саанчы саан уйду саады.  

Со - Со - Со - Соку, соку сок билек.  

Су - Су - Су -  Сууcap сурмалуу көз.  

Сы - Сы - Сы - Сыягүлдүн сыясы кызыл.  

Се - Се - Се -  Сейил эне сексенде.  

Сө - Сө - Сө -  Өсөрдүн сөөмөйү сөөл.  

Сү - Сү - Сү  -  Сүйүн сүтүн сүздү.  

Сал - Сал - сал билек.   Сары майга сал билек.  

Са - Са - Са - Сакадай бою сары алтын.  

Сү - Сү - Сү - Сүйдүм сүлгү менен сүртүндү.  

Су - Су - Су - Сулуунун суук сөзү суз.  

    С тыбышы сөздүн башында: 

Сал, сап, сат, сак, саз, саа, саан, сааш, саба, сага, 

Балдар бүгүнкү сабакта кайсы тыбыш же тамга менен  

иштедик? 

Бүгүнкү сабакта кайсы каармандар менен тааныштык?  

Эмнелерди үйрөндүк?  
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Оку, сура, жообун айт.  

Салый сайма сайды. Ким эмне кылды?  

Сайкал сөйкө салынды. Ким эмне кылды?  

Самат саманды сатты. Ким эмнени сатты?  

Сасык үпүп сайрады. Кандай үпүп сайрады? 

Оку, ойлон.  

1. Сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө. 

Саа, саам, саамай, саанчы, саат, саба, сабак, сабат, 

сабоо, сабыр, сагыз, сагыныч, сай, сайгак, сайма, 

саймачы, сакал, саманчы, сакманчы, сакоо, салаа, 

салам, салт, салат, салым, самоор, Салмоор, самса, 

самын, санаа, сапар, сандык, сапат, сары, сарымсак, 

сасык, сүт, сүрөт, сыркоо, салтанат, саламат. 

 Муну жатка айттыруу 

 С — тыбышын айтып жатканда эрин жылмайып, 

тиштер биригип, тилдин учу астыңкы тишке такалып, 

үн катышпастан каткалаң с тыбышы айтылат. 

Муздак крандан чыккан суунун ыры ырдалат – 

 с — с — с 

 С — тыбышын  муундарда эрежени сактап туура 

так оку. 

Мисалы : с — а,   с — о,  с — у,  с — ы  ( чий менен 

с тыбышын айттырса болот.) 

са —со —су — сы         сы — су — со — са 

со — су — са — сы         са — сы — со — су 

су — са — сы —  со     со — су —  са — сы  

Көнүгүүлөр: үндүү тыбыштарды үндү бийик 

чыгарып басым менен айттыруу.  

Мисалы : с — ак, с — опу, ка — с — кан.    

са 
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Саа, саамал, саанчы, саат, сабат, сабак, сабаттуу, 

сабырлуу, сагыз, сабиз, самоор, садага, сазан, саздуу, 

саздак, сайма, сайгак, сайраңдоо, саксагай  сакманчы, 

сактаныш, саламдашуу  

со 

Соз, созолон, согончок, согум, согуш, созулма, 

сойголок, соксоктоо, соксойтуу, солкулдак, сомдотуу, 

соодагер, соопкер, соолук, сооротуу, сопсоо, сордуруу, 

союл, союш, соют, союз. 

Сө 

Сөз, сөздүк, сөгүш, сөзмөр, сөйкө, сөйкөнтүү, 

сөксөөл, сөлбүрөө, сөлөкөт, сөлпөйүш, сөлпөңдөө, 

сөөдүрөк, сөөктөш, сөөлжөн, сөрөй, сөпөт. 

    су 

суу, сулуу, супсак, сузгу, сумка, супура, Сулайка, суук, 

суз. 

   1. С тыбышы жана тамгасы. ОКУ жана КАЙТАЛА.  

Са – са - са    са – са - са        су – су - су   су – су - су  

Ой - ой - ой ! Сары сакал !      Суук суу суз.   

Сы - сы - сы    сы - сы - сы      сү- сү – сү   сү – сү – сү  

Сыягүлдүн сыясы                    Сүйдүм сүттү үйлөдү. 

Ой – ой - ой   ой – ой - ой        Сүйдүм күзгүсүн сүрттү.  

Се - се - се    се - се - се         Силер бизге келгиле.  

Се - се - се    се – се - се        Сепил эне сексенде.  

Сө - сө - сө    сө - сө - сө         Отту көсө менен көсөйт.  

Со - со - со    со - со - со         Соку соку сок билек !  

Са - са - са    са - са - са         Сакадай бою сары алтын.  
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Окуп,  ойлон! 

 

Бул эмнелерди көрүп жатасыңар ? 

1. Бул сабиз, сай, самын, сөйкө, сүлгү, сууcap,  

сегиз, сайма, сүт, сыя, себет, суу, сөөк. 

 Са 

 Саат, саман, сана, саба, сабат, сабиз, сабыр, сабак, 

Салам, сакал  сайра, самын, сайма, сакоо, саяк, сапат, 

Салтанат, саламат, санитар, сапаттуу, сатуучу, 

саякатчы.  

 Со 

Сок,  сол, сом, соз, сот, сото, соку, согум, согуш, 

созул, созуу, сойло, сокмо, сонун, соого, соода, сопсоо, 

сойлотуу, Сокулук, соолук.  

 Сы 

Сыз, сый, сык, сыноо, сылоо, сылан, сынчыл, сынчы, 

Сыргак, сырт, сыя, сыр, сыйкор, сылоо, сыйлаш, 

сыйра, Сыймык, сылык, сыйпала, сымапсыз, 

сыйыныш, сыланкороз. 

 Сө 

 Сөз, сөгөл ( бүркүт түрү ), сөгүү, сөгүш, сөзмөр, 

сөзсүз, Өсөр, сөксөөл, сөйкө, сөлпөйт, сөөмөй, сөлпү, 

сөксөөлсүз, сөөдүрөк, сөөктөш,  сөлөкөтүүлүк. 

 Ас 

 Астра, Асыл, Асылкүл, Асылбек, Асылкан, Аскер, 

Айсалкын, каскан, класс, квас. 

 Ос  

 Осмон, пост, мост, Осоке, осмо, ороосу, мостоюу, 

Москва, космос, киоск. 
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 Ус   

 Уста, устачыл, устачылык, устакана, устун, 

усулкана, устукан, устаттык, устара, устат, 

устатчылык. 

 Сы  

 сын, сынык, сызылуу, сыз, сыздоок, сызгыч,  

сызык, сыбызгы, сызгылуу, сырлуу, сыйыр, сырдуу, 

сыпайы, сылык, сыдырды. 

Жай  так  ачык  муундарды  окутуу: 

ас — ос  —  ус  —  ыс      ис — ес —  яс — юс 

ас — ас  —  ус  —  ос        ее — ис —  ис — ее 

ыс — ос  —  ос —  ус      яс — ее —  юс— ис 

Өзүң  ойлоп  муундарды  жаз,  оку. 

Эгер бала С  — тыбышын так айтып 

автоматташтырылган болгондо бул муундарды так 

айттырса болот. 

ассо  —  асса  — оссу  —  ассы  

уссы  —  оссу  — оссы — ассы  

яссы  —  исса  — ессы — юсса 

Буларды так окуганга жарагандан кийин бул үнсүз 

тыбыштар менен окутса болот:  

 Бул муундарды акырын жай баштап окутуп, андан 

кийин бат окуганга машыктыруу: 

 Ста    — ско  — сказ  — ска 

 Осла  — сму  — сны   — слы 

 Сто   — слон  — усну   — смы 

 Успа  — авса   — сты   — сло 

 “С”  тыбышын сөздө бышыктоо: 

 Сүрөттөрдөн С - тыбышы бар сөздөрдү айт, тап! 

а) жазалса жаздыруу: 
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 С  -  тыбышы сөздүн башында :  

 Сыр, самын, сайма, сөөк, сабиз, сагыз, сызгыч, 

сүзмө. 

 С - тыбышы сөздүн ортосунда: 

 Капуста, каскан, көсө, кесме, сексен, самса, 

суусар. 

 С - тыбышы сөздүн аягында:  

 Компас, глобус, кактус, пояс, ананас, Апас, атлас, 

кас, бас, кес, мас. 

 Бул сөздөрдү үндү бийик чыгарып оку жана айт! 

 Эгер бала окуй элек болсо кайталап айттыруу 

логопед экөө чогу айтышат. 

 С - тыбышы сөздүн башында: 

 сал, сыя, Салкын, сегиз, сот, саат, Сайкал, семиз, 

сырлуу, сырдакана, Сырга, суур. 

 

ыс   

ысык   Ысак    кыска  

ысыдык   Ырыс    кысталак 

ысырык   Ырыскелди          кысталыш 

Ысмайыл  Ырыстай   кыска 

ыстакан   Ырыскан   кысым 

 

 Татаал үнсүз сөздөрдөн турган сөздөрдү туура 

айттыруу  

 

Сва – ста           ска – ско          ску – сто  

свастика      сказка           уксус   

свая        скамейка         суксуз 

сварщик  каскан     сууксуз 

самосвал  баскан    ыксыз 
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сталь         тоскон     Барскоон  

сталевар  токсон    көрүстөн 
 

Бул татаал сөздөрдү так айттырып, туура 

жаздыруу. 

Сөксөөл, сексен, Каскелең, каскак, таскак, тоскоол, 

токтоосуз, саксагай, ыстакан, үстөл, үстөмдүк, 

намыстантуу, настойка, насыятсыз, насаатсыз, 

экспорт, спорт, санатсыз, сапатсыз, шартсыз, 

шериксиз, сапсаңдаш, сапсагай. 

С - тыбышын так айтмалар боюнча муундардын, 

сөздөрдү жана сүйлөмдөрдүн баарын толуктап 

жазгыла.      

Ким эмне кылды? 

Сен куурчагыңдын атын менин атым менен койбо - 

деп суранды ал. 

Ал эмне жөнүндө суранды? 

Сайра макулдугун берип куурчагынын атын Сайкал -

деп атын койду. 

Ким эмне кылды? Кантип ... ?   

 Сайра Сайкал деген куурчагын жакшы көрөт.  

Ким эмнесин кандай көрөт? 

Бир күнү Сайкалдын куурчагынын тиши ооруп калат.  

Эмне болду? 

Сайра Сайкал куурчагынын жаагын байлап таңып 

коет.  

Эмне кылды? 

Сайра Сайкалына айтат: — "Сайкал, көп момпосуй 

жебе, тишиң ооруйт".  

Сайра эмне деп айтты ? 

Салкын апасы экөө дүкөнгө барышты.  
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Кайда барышты? 

А - и - й ! — Кандай сонун кызыл дарбыз!  

Эмне деди? 
— Апа, мага дарбыз сатып берчи! — деп суранып 
калды Салкын. 
Эмне жөнүндө суранды Салкын? 
— Макул, сен дарбызды көтөр, мен пияз, сабиз 
помидорду көтөрөйүн, үйдөн салат жасап жейбиз .  
Апасы эмне деди? 

Ким?  Эмне?  Эмне кылып жатат? Эмне жасайт?  
   Сагын   .....   .....  .      Кыз   .....   .....   .   
   Суусар .....   .....   .        Бала .....   .....   . 
   Сагызган .....   .....   .    Эне  .....   .....   . 
   Самолет  .....   .....   .    Мугалим  .....   .....   . 
   Суу   .....   .....   .      Сүрөтчү   .....   .....   .  
   Сызгыч   .....   .....    .    Апа   .....   .....   . 
   Союл  .....   .....   .         Түлкү  .....   .....   . 
   Сөөл жылан ...  ...  .    Тыйын чычкан ...  ...  . 

Сүзмө  ...   ...  .            Кун  ...  .          Шамал ...  . 
Сузгу  ...   ...  .             Тоту куш  ... ...  . 
Сагыз  ...   ...  .            Тигүүчү  ...   ...  . 
Саясатчы ... ...  .         Кар ... .            Жамгыр  ...  . 
Саяпкер  ...   ...  .        Трактор  ...   ....  . 
Сыздоок  ...   ...  .        Сегиз ...   ...  . Сексен  ...   ...  . 
Сөксөөл ... .... .   Сөөксүз .... ..... . 
1) Бул сөздөрдү кунт коюп уккула жана сөздөргө 

түшүнүк бергиле. 
2) Бул сөздөр менен сүйлөм түзүп жазгыла. 

1. куюп жатат, сугарып жатат. 
2. сатып алды, аралаштырып жатат. 
3. сүрөт тартып жатат, сырдап жатат. 
4. жайып жатат, кургатып жатат. 
5. чачып жатат, жаап жатат. Эмне? Эмнени? 
6. окуп жатат, айттырып берүү, карап турат. 
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7. жамаачылап жатат, тигип жатат, шырып жатат. 
8. кийинип жатат, көрүп жатат, көтөрүп баратат. 
9. уктап жатат, кармап жатат, кийет, кийинет.  

 

Бул сөздөрдү үккула! 

Суроо коюп жазгыла. Мисалы: жууп жатат — 

жууду.  

Сатып алды —  .....            салынып жатат — 

Сугарып жатат — .....           окуп жатат —   ….. 

Салып алды — …..               кайнатып жатат —  ….. 

Алып алды —  …..                майлап жатат —   ….. 

Жазып жатат —  …..            чогултуп жатат —  ….. 

Чаптап жатат —  …..            сууга түшүп жатат —  ….. 

Кесип жатат —  …..              кулап жатат —   ….. 

Сүрөт тартып жатат —  ....  кечигип жатат —  ….. 

сүйлөмдөрдө, бат айтмаларда,  так айтмаларда  ж. б. 

так сүйлөтүү: 

Са - са - са - сасык, сакал, салам ...  

Со - со - со - сом, согум, сокмо ...  

Су - су - су  - суук, сулуу, сук - сук ...  

сы - сы - сы - сыя, Сыягул, сыздоок ...  

 

Бул так айтманы жаттагыла . 

аса - аса - аса - Асандын саймасын Асыл сайды.  

осо - осо - осо - Осмон осмо сыкты.  

усу - усу - усу - Усуп устунду сууруду. 

ысы - ысы - ысы -Ысык Атанын ысык суусу денени 

ысытат, даарысы да бар . 
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аса - аса - аса - Ассалоом алейкум, Асыл Ак  сакал! 

са-са-са - Сайкал эне сакайды. 

со - со - со - Созул сокмо сокту. 

су - су - су - Суусар сузгу менен сууну сузду. 

сы - сы - сы - Сыягүлдүн сызгычы түз сызыкты сызды. 

сө - сө - сө - Өсөрдүн сөөмөйү сөөл. 

сү - сү - сү - Сүйүн сүзмөсүн сүздү. 

С - тыбышын муунда сөздө так айткандан кийин 

балдардын угуу сезимдерин өрчүтүүгө мажбурлоо: 

Мисалы : сөздүк - деген сөздө с тыбышы сөздүн 

башында. 

Каскан деген сөздө с тыбышы сөздүн ортосунда. 

Калыс деген сөздө с тыбышы сөздүн аягында. 

 

Схема боюнча иштөө. (Угуу сезимин өөрчүтүү) 

Б  О  А 

Башында Ортосунда Аягында 

С же 3 тыбыштарын чекиттердин ордуна коюп 

жазуу : 

... ө ... мөр,  ... ө ... ... ү ..., ... ы ... доок,  ... ак ... агай,  ... 

ок ... огой ... ү ...Мө,   ... еми ..., ... еги ...,  ... ек ... ... ен,  

... өйкө,  ...а ... ык, ... ы ... ык, о ... уят,  ... өк ... өөл, ... ү 

... мө, о ... мо, О...мон, Ө ... өр,  ... өлөкөт,  а ... кер, а ... 

ка, а ... ыл, а ... та   ...екин .  ... абоо, ... аби ... ...и...,  ... 

абырдуу, ...абыр ... ы ... дык,  ...агы ..., ... агы ... ган,  ... 

агы ... ... ы ..., ... адага,   ... а ... ай  ... а ... ан,  ка ... ан, ... 

а ... дак,  ... айгак,  ... айма ... ы, ... ак ... агай,  ... ак ... ай,  

... ак ... афон,  ... акчы,  ... алам,  ... алмак, ... алтанат, ... 
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алют,... амын, ... алам,  ... антиметр, ... ам ... ы,  ... апат 

... ы ..., ... ап ... ары, ... ап ... айт, ... арамжал ... ы ... дык, 

...аратан,  ..ар ...анаа, ... ары журмө,  ... ары май,  ... ары 

... ил, анана..., ... үргүн,  ... ая ... атчыл, ...ветофор, ... 

витер, ... еан ...,  ... ебеп,  ... ебет,  ... еги ... инчи, 

...е...он, ...ейил, ... ей ... мология, ... елитра, ... екретар, 

... ек ... ейиш, ...екунда, ... елки,  ... е ... им,  ... епкил, ... 

еми ...,  ... ерви ..., ... ерия,  ... апар, ... апат, ... ап ... агай, 

... ай,  ... ап ... аңда,  ... ар ... анаа, те ... кери, тер ...,  тир 

... ек, а ... ай,  ар .... ан, ар ... ай, а ... уу, а ... ил, а ... ирет, 

а ... гыруу, та ... ир, та ... как, а ... ап, а ... пап, ка ... иет, 

ка ... ан, Ми ... ир, Мир ... ейит, Мыр ... акмат, Мыр ... 

ан. Мыр ... агүл, ма ...тава, та ... а, ви ... а, тере ... е, те 

...ек, те ... ме, а ... ман, кага ..., таа ... им, то ... мо, о ... 

мо, О ... мон, те ... ек, те .. ме, до ...тор, жа ... ык ... ы ..., 

жа ...,  жа ... гы ... ын, жү ... үм, жа ...уучу, Жа ... ира, 

Жа ... гүл, ү ... ...ом, ка ... ык, кы ... ык, кы ... ка. 

 Бул берилген сөздөрдү туура окуп, туура 

катасыз жазып үйрөнгөндөн кийин гана С же З 

тыбыштарын жазууда алмаштырбай жазгандан 

кийин ушуп сөздөр менен сүйлөмдөрдү түзүп, ооз 

эки жана жазуу түрүндө пайдаланса болот.  

С — 3 тыбыштары сүйлөмдөрдө: 

Так жатка айттыруу: Сагызган сактыгынан өлбөй 

суктугунан өлөт .  

0 ... мон  о ... мону  ... ыкты .  ... айра  ...аат ...еги ...де  

...абака барат . ...а...ык  үпүп  ... айрады.  ... агын  ак  ... 
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акал  чоң  ата ... ына  ... алам айтты.  ... епил  эне ... ек 

... енде.   ... е ... им  ... е ... имтал  кы … .    

 …екелек  кы ... дар    ... елкинчек  тебишти.  ...айрагүл 

“ ...айран “ кафеге  кирип  ... уу ... ундук   ичти.   ... 

айкалдын  кө ...ү  ... урмалуу  

ө ...ү   да  ... улуу  кы ... .  ...айкал  эне  ...акайды.  ... ак 

... айган ... өк ... өөлдөрдү чөлдөгү  төөлөр жейт.  ... о ... 

ул  эне ... и   

... о ... мо ... ун   чоюп берди. Асел ...өөмөйүн  ...өөкө  

алдырып алды . Айсалкындын апасы  ...ек ...ен    

...еги...де, ... ө...дү   ... үйлөсөң  ... уп ... ак   ... үйлөбө.  

... ү ... мөнү   ... у ... гу менен  ... у ... гун . 

 Сыр аяктын сыры кетпейт, сыры кетсе да, сыны 

кетпейт. 

 

Себекенин  ыры. 

 

Мен сүзөнөөк Себеке, 

Сүзүшкөндөн качпаган . 

Секиргенде бир сүзүп, 

Сенек кылып таштаган. 

Тема: Тыбыш жана тамга С. 

 Сабактын максаты: тыбышка мүнөздөмө берүү,  

балдарга анын айырмасын үндүү же үнсүз тыбышбы, 

каткалаңбы же жумшакбы, бул тыбыш сөздүн башын 

дабы, ортосундабы же аягындабы. Сабактын 
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жабдылышы: карточкалар, сүрөттөр, топчулар, 

кагаздын бөлүкчөлөру, схема түзүүгө, альбом, 

табышмактар, ооз мүчөлөрдүн элестери,  кузгү менен. 

 

Сабактын жүрүшү: 

1. Уюштуруу мезгили. 

2. Тыбыш жөнүндө аңгемелешүү:  

а) уччул үнсүздөрдү айткыла с — з; 

б) жумшак  үнсүздү айткыла з тыбышы үн менен  

айтылат; 

в) каткалаң  үнсүздү айткыла с тыбышы аба же 

шыбыш менен айтылат; 

г) с - з тыбыштарынын айырмасын айткыла. 

3. Тема боюнча иштөө.  

Л. декломацияны окуйт: 

 

Сылыктык. 

Сы - су,      су - су,      сы - су - сол,  

Сыпаа жана сылык бол,  

Салам айтып улууга,  

Салтты билген жигит бол.  

Балдар, кайсы тыбышты утур угуп жатасыңар?  

С тыбышы сөздөрдүн кайсы жагында турат?  

С тыбышына мүнөздөмө бергиле:  

С тыбышын айтып жатканда  

эринибиз жылмайып  

тиштерибиз биригип  
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тилдин учу астыңкы тишке такалып аба менен  

с — с — с крандагы муздак суунун ыры ырдалат. 

4. Оюн: " Корозго жем бер”.( Арасынан терип 

окутуу) 

Муундарды окутуу : 

са - со - су - сы              сы - су - со - са  

со - су - са - сы              са - сы - со - су  

су - са - сы - со              со - су - са – сы 

5. Тапшырма: 

а) с тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында 

тап, оку, жаз. 

 

Мисалы: 

саат асыл        автобус 

сабак аска                     элес 

б) с тыбыштын ордун таап топчуну ордуна кой.  

в) табышмакты таап жаз. 

Аны менен жуунат,  

Сууга салсаң көбүктойт,  

Тазалыкты сактайт,  

Бул эмне? (...амын.) 

6. Бул сөздөр менен сүйлөм түзүп жазгыла. 

Сабиз, сайма, сабак, Саламат:  

а) Так окуп бергиле.  

Сакалдууга биринчи,  

Салам айттым жүгүнүп.  

Саламатын тилеймин,  



 33 

Сыркоолосо күйүнүп.  

Сабак берген эжей менен,  

Сыймыктанам, сүйүнүп. 

7. Үй тапшырмасы. 

С тыбышы бар сөздөр менен үч сүйлөм түзүп жазып 

келгиле.. 

8. Жыйынтыктоо. 

 

Тема: Тыбыш жана тамга.  

Сабактын максаты: с тыбышына мүнөздөмө берүүнү 

билүү жана уйрөнүү, үндү бийик чыгартып, үндүү 

тыбыштарды ырдатуу. 

Сабактын жабдылышы: сүрөттөр, лото оюну жана 

башка.    

 

Сабактын жүрүшү:  

1. Уюштуруу мезгили.  

Дежур окуучу учурдагы күндү мүнөздөп айтып берүү.  

2. Тыбыш боюнча иштөө: 

а) сүрөттөрдөн туура таап чогултуп атап 

айттыруу. 

Мисалы: сагызган,  тоту куш, сызгыч,  жана  

б) с тыбыштын эрежесин айттыруу:  

с тыбышын айтып жатканда  

эрин жылмайып, тиштер биригип, 

тилдин учу астыңкы тишке такалып  

аба менен с — с — с тыбышы айтылат. 

в) так айтманы так айттыруу:  

са - са - са - саксаңдаган сагызган, 

ас - ас - ас — асмандагы асыл жылдыз,  
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су - су - су  -  сузгуга  суу  суз,  

сы - сы - сы - Сыягүлдүн сыясы,  

сө - сө - сө — сөөксүз сөөл жылан, 

г) угуу сезимин өөрчүтүү: 

с тыбышы бар сөздү уксаң кызыл үч бурчтукту көтөр,  

эгер сөздө с тыбышы жок болсо жашыл үч бурчтукту 

көтөрөсүң. 

Ачкыч, сузгу, сүмөлөк, сөйкө, чака, шөкүлө, саман, 

сайма, самын,  күн, күч, мышык,  сасык,  Айсалкын, 

Асылкан,  Айсулуу. 

( сузгу, саман, сасык, бул сөздөрдүн  маанисин айтып 

бер ). 

д) сөздөр менен сүйлөм түзүү:  

сайма, самын, сызгыч, сүлгү, сабиз, асман.  

3. Мисалы: Сагын саймасын сайды. 

Сыймык сызгыч менен түз сызыкты сызды.  

Айсалкын самынды самын салгычка салды.  

Сезим кир сүлгүнү самындап жууду.  

Салима сабизден салат жасады.  

Түндөсү асмандагы жылдыздар жаркырайт.  

4. Сүйлөмдөрдү так туура окутуу жана 

жаздыруу. 

а) сүйлөмдүн эрежесин айттыруу: 

Сүйлөм баш тамга менен жазылат, аягында чекит 

коюлат, 

б) сүйлөмдөрдүн схемасын түзүү, кагаздын 

бөлүкчөлөрү менен: 

/________________________________________ . 

/___________   ____________   ______________ . 

____   ____      _____  _____   ____    ____   ____. 

__________     _________________    ___________. 
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5. Үй тапшырма: с тыбышы бар эки сөздү 

жазып эки сүйлөм тузуп жазуу. 

Бул макалды жаттагыла. 

6. Суу менен ойносоң  - чөгөсүң, күйөсүң. 

От менен ойносоң  -   күйөсүң. 

7. Жыйынтыктоо: 
  

С  табышы жана тамгасы. Оку жана кайтапа. 

Са – са – са     са – са – са     су – су – су     су – су - су 

Ой – ой – ой    сары сакал      суук  суу  суз 

Сы – сы – сы   сы – сы – сы    су – су – су     су – су – су 

Сыягулдун  сыясы                  сүйдүм  сүттү  сүйдү 

Сй – сй – сй  сй – сй – сй   сүйдүм сүлгү менен 

сүртүндү 

Силер  бизге  келгиле             се – се –се   се – се –се 

Со – со – со   со – со – со        Сейил  эне сексенде 

Отту көсө менен көсөйт          со – со – со   со – со – со 

Са – са – са   са- са – са          соку соку  сок билек 

Сакадай  бою  сары алтын     Созулдун сөйкөсү кооз 

Са – са – са    са – са – са       Са – са – са    са – са – са 

Саксагай  сайдан  сары  май кайдан? 

    

Окуп ойлон, аң сезимин  ойгот. 

1. Бул, сабиз, сай, самын, сөйкө, сүлгү, суусар, 

сегиз, сайма, сут, сыя, себет, суу, сөөк. 

Булардан кайсыны жесе болот? 

Эмнеси абдан таттуу? 

Эмнени кемирет, ичет, салынат, тагынат, аарчынат. 

2. Биз көрдүк:  эмнени?  



 36 

Аска, асыл, кесе, ананас, фикус, себет, суур, суусар, 

сакал, сөөл, сөксөөл, сөөмөй, сулу, суук, сыйыр, сүйрү, 

сымап: 

а) өсө тургандарды жана өспөй тургандарды айт; 

б) айбанаттарды айт; 

в) кайсы сөздөр с табышы менен бүтөт; 

г) с табышы бар аттарды айтып чык. 

3. Тактадагы сөздөр: селки, сейил, соку, саат, көсө, 

нуска, асман, арстан, илбирс, сагызган, сарала 

чымчык, жолборс, сыпайы, сылык, сымбаттуу: 

а) жандууларды, жансыздарды ажырата бил; 

б) эмнелер учат? 

в) жапайы айбанаттарды тап? 

г) адамдын сапаттарын тап? 

д) с тыбышы бар сөздөрдү таап айт? 

4. Окугун да тапкын да! 

Ачык  а...манда учак учуп  баратат ...аткын,  ...айкал,  

Мы...кал апасы  менен  баратышат. 

...атар,  А...ыл,  Аай...улуу,  ................    чыгшты. 

Булар  анана ...тар  абдан таттуу.  Бизде  .... өк...өөл 

ө...пөйт, түштүктө  ө...өт.  ....агызган  .....актыгынан 

өлбөйт,  .... уктугунан  өлөт. 

Оку,  сура,  жообун  айт! 

Салый  сайма  сайды.       Ким?  Эмне? 

Сайкал сөйкө салынды.    Ким?   Эмне  кылды? 

Самат  саман  сатты.        Ким ?  Эмне   сатты? 

Сасык  үпүп  сайрады. Ким ?   Эмне кылды?  

Кандай үпүп?         

Аң сезимди ойготуу. 

1. Оку, ойлон! 

Биз баарыбыз билебиз  эмне  экенин. 
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Саа, саам, саамай, саанчы, саат, саба, сабак, сабат,  

сабоо, сабыр, сагыз, сагын, сай, сайгак, сайма, 

саймачы, сакал, сакманчы, сакоо, салаа, салам, салат, 

салт, салым, самоор, самса, самын, санаа, сапар, 

сандык, сапат, сары, сарымсак, сасык, сүт сүрөт, 

сыркоо, салтанат, саламат: 

а) Кайсы буюмдар уйдө болот? 

б) Кайсы кесиптерди  окудуңар? 

в) Кайсы сөздөр кишинин аты болуп эсептелет? 

г) Эмнелерди жесе болот? 

д) Кайсы сөздөр адамдын сапатына кирет. 

2. Булар тамак – аштар, капуста, ананас, салат,  

сабиз, сагыз, сүмөлөк сарымсак, сары жүрмө, сироп, 

суу, согум, сары май. 

3. Бул тамактардан  кайсынысын бышырып жейт? 

Кайсынысын бышырбай чийки жейт?  

Кайсылары өсүмдүктөр, кайсы жерде өсөт? 

Тапшырма берилди: он чакты аттарды с  тыбышына 

таап, жаз. 

4. Так оку. Саксагай, саксаңдоо, сакалдуу, 

салтанатсыз, саз, соз, самсалоо сарымсак, 

сапсайтуу, сапсагай, сарсанаа, саясат, сапсайтуу, 

сапсагай, сексегей, сексен, сөлөкөт, сөөксүз, 

сөөмөй. 

5. Кайсы сөздөр адамдын сырткы көрүнүшүн 

сүрөттөйт? 

6. Сол кол менен жазганды эмне дейт?  

Жүндү эмне менен сабайт? 

Көзү көрбөгөн кишини эмне дейт? 

Тилди кантет? 

Арпаны эмне кылат? 
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7. С табышына таап сөз жазгыла, мисалы, са...ык,  

а...май,  а...ыл,  ... агыз,  жана башка. 

8. С табышынан башталган кыздардын  жана башка, 

балдардын  аттарын  таап жазгыла. 

 

Тема: З тыбышы. 

С. Максаты: З тыбышын  коюуу, 

автоматташтыруу. 

Сөздүктөрүн  байытуу.   

Сабактын  жабдылышы:  күзгү, ооз мучөлөрүнүн 

элестери, альбомдогу көнүгүүлөр жана башкалар. 

Сабактын жүрүшү: 

1. Уюштуруу мезгили  

3 — тыбышын айтып жатканда эрин жылмайып, 

тиштер биригип, тилдин учу астыңкы тишке такалып 

үн кошуп жумшак үнсүз з тыбышы айтылат.  

Чиркейдин  ырын  ырдагыла — з —з — з.  

3 — тыбышын муундардан эрежени сактап туура так 

окугула. 

за — за — за — зал, заада, завод, заман. залкар; 

зо — зо — зо — зоо, зомбу, зоңкой, зоңкулда, зоот;  

зу —  зу — зу —  зулум, зуулдат, зуңкуйтуу, Зуура; 

зы —  зы —  зы —  зым, зыкым, зыгыр, зымпый, 

3ыйнат.; 

зө —  зө —  зө —  зөөкүр, зуулда, зөкүйтүү, Зумурат; 

зи —  зи — зи —  зил, зилдет, зиңкий, зиректүү, 

зиркире;  



 39 

зе —  зе — зе —  зебра, зенитчик, зергер, 

зергерчилик. 

за 

Зар, зат, заара, зааркануу, зайып, залал, замана, 

залкар, заматта, замбирек, замзам, зампайыш, 

заңгырат, заңдоо, заңкылдат, замандаш, зарлантуу, 

зарна, зарыгыш, зарылдуу. 

зо 

Зор, зомбу, зоңкулдат, зоопарк, зоот, зордук, 

зоңкоюш, зорго, золкоюш, зоңкогой, зоңкулдаш. 

зу 

Зубр, зукуйт, зукуюш, Зулпу, Зулфия, зулум, 

зумурут, зуулдак, зуңкулда. 

зы 

Зыйнат, зыгыр, Зыйнат, зыйнаттатуу, зыкыйтуу, 

зыкылдатуу, зыкым, зымпый, зымпыйыш, зымылдат, 

зымылдоо, зымыроо, зымырык, зымырылтуу, зыңгыра, 

зыңдан, зыңгырат, зыңкыгый, зыңкыйыш, зыпыйтуу, 

зыпылда, зыркырат. 

зө 

Зөөкүр, зөөкүрлөнүү, зөөкүрдүк, зөөкүрлөн, 

зөөкүрсүнт, зөөкүрчүлүк. 

З тыбышын автоматташтыргандан кийин гана 

кийинки сабактарга өтүү. 

Жыйынтыктоо: 

Сөздүктөрүн бышыктоо: 

   Туура таап  айттыруу. 
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Тапшырма берүү: Сүйлөм түзүп келүү. 

 

Тема: Тыбыш жана тамга З з.  
Сабактын максаты:   з   тыбышын бышыктоо.  

3 тыбышына мүнөздөмө берүү, сөздөр менен сүйлөм 

түзүү. 

 

Сабактын жүрүшү:  

1. Уюштуруу мезгили, учурдагы күнгө мүнөздөмө 

берүү. 

2. Тема боюнча иштөө. 

 З   тыбышын айтып жатканда,  

эринибиз жылмайып,  

тиштерибиз биригип,  

тилдин учу астыңкы тишке такалып,  

үн кошуп чиркейдин ырын ырдайбыз з – з – з.  
( жатка айттыруу, күзгү менен ооз мүчөлөрдү көрсөтүп 

туура так чогу айттыруу). 

3. Сүрөттөрдөн сөздөрдү айттыруу: 

4. Ринолалия Жылдыз, зергер, жаз, замбирек, зергер, 

пияз, сызгыч, аяз,  дарбыз. 

5. 3 тыбышына мүнөздөмө берүү: 

1. з тыбышы үндүүбү же үнсүзбү? 

2. жумшакбы же каткалаңбы? 

3. ооздун ичиндеги мүчөлөрдүн катышын айтып 

берүү. 

Тыбыш боюнча иштөө. 

а) муундарды окутуу: 

за – зо – зу - зы зы – зу – зо - за 

зо -  зу – за - зы   за  - зы - зо - зу 

зу -  за - зы - зо   зо  - за - зы - зу 
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4. Балдардын угуу сезимин өөрчүтүү. 

а) эгер з тыбышы баш жагында болсо үч бурчтук 

сигналдык карточканы көрсөтүш керек, эгер з тыб. 

ортосунда болсо төрт бурчтукту көрсөтүү, аягында 

болсо тегерекчени:   

5. Зарыл, казан, базар, каз, күз, замбирек, кызыл.  

б) Текшерүү: үч бурчтук, төрт бурчтук, төрт бурчту, 

тегерек, үч бурчтук, төрт бурчтук, тегерек үч 

бурчтук, төрт бурчтук. 

в) сүйлөм түзүү: ( сүрөттөр боюнча сабактын 

башталышын - дагы сөздөргө иреттеп сүйлөм 

түзүү.) 

Оюн: Бир, эки, үч !  

Бир дегенде – сүрөттөрдү туура коюп карап чыгуу.  

Эки дегенде  - баарын тактап карап чыгуу.  

6. Үч дегенде    - з тыбышы бар сөздөрдү өйдө 

көтөрүү. Балдар сөздөрдү так айтып алар менен 

сүйлөм түзүү. 

сүйлөмгө тийешелүү сөздү таап жаздыруу.       

Тактада, же кагазда жазылган сүйлөмдөргө сөз таап 

жазуу                

Зейнеп .... дүкөнгө барды.                 бозо  

Бүзийна ... сатты.                                            азык  

Азамат .... жылкыга барды.                            жазында    

…бүчүрлөр бүрдөйт.                                       азоо 

7. Чаташ сөздөр менен сүйлөм түзүү. 

Көп,  дары,  ооруга,  кымыз.  

Мезгили, күзгү, жыйым терим.  

Пайдалуу, ичүү,  абдан,  ууз,  кезинде,  кымызды.  

Жомок,  берди,  айтып,  бизге,  кызыктуу,  

мугалим. 
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8. Эмне жөнүндө сүйлөм түздүк? 

- Кайсы сүйлөм силерге жакты? Эмнеси менен 

жакты?  

9. Жыйынтыктоо. 

Тапшырма берүү: Сүйлөм түзүп келүү. 

 

Тыбыш жана тамга 3. 

С. максаты: тыбышка толук мүнөздөмө берүү, үнсүз 

жумшак тыбыштын так жазылуусун анын айырмасын 

билүү, сүйлөмдөргө схема түзүү.  

С.  жүрүшү: 

1. Уюштуруу мезгили. 

2. Тема боюнча иштөө: 

Бул сабакта з тыбышы менен иштейбиз ( з тыбышы 

бар сүрөттөрдү көрсөтүү. 

а) з тыбышына мүнөздөмө берүү, эрежени 

кайталоо,  айттыруу. 

1) з тыбышы үндүүбү же үнсүзбү? 

2) жумшакбы же каткалаңбы? 

3) з тыбышын айтып жатканда кайсы ооз мүчөлөр 

кирет? 

б) так айтмаларды окутуу. 

1) Зың - зың — Зымырык, 

2) Заң - заң - заңкайган, 

3) Зүң – зүң – үзөңгү, 

4) Кыз – кыз – кымыз, 

5) Аз – аз – Аяз! 

– Бул сөздөрдүн баарында кайсы тыбышты уктуңар?  
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–з –- з – з – чиркейдин ыры. 

в) з тыбышы сөздүн кайсы жеринде турганын 

аныктоо: сүрөттөр, фишкалар же тегерекче, үч 

бурчтук, төрт бурчтуктар. 

3. Дагы бир ирет угуу сезимин өөрчүтүү: 

Кайсы тыбышты жазабыз? 3 тыбышы сөздүн кайсы 

жагында? 

Жылды...,  ая...,  кымы...,  ка...ык. 

4. Депдерге  жаздыруу, айттырып: 

Мисалы:  Аяз деген сөздө з тыбышы аягында жазылат, 

себеби з тыбышы жумшак үнсүз тыбыш. 

5. Айтуу менен макалдарды жаздыруу. " Азого 

тумоо." Күз күзгүсү." 

" Зер кадырын зергер билет." 

6. Сөздөрдөн сүйлөм түзүү: чаташкан сөздөрдөн 

сүйлөм түзүү: 

Жалгыз кыз сагыз чайнап турду. Кызыл музоомду 

тойгуздум. 

Тоодон кызыл кызгалдак тердим.  

7. Сүйлөмгө сөз таап жазуу. (Сүрөттөрдөн з 

тыбышы бар сөздү таап жазуу) 

 Биздин үйдө чоң ( короз ) жүрүптүр. Эртең  менен 

зыңкылдап ( Зейнеп ) ырдап баратты. Зоопарктан биз  

( зебраны,) ( зымырык кушту,) арстанды, 

маймылдарды  көрдүк.  Чабан койду,  ( козуну,)  

( музоону),  уйду айдап баратты. 
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8. Ушул сүйлөмдөргө схемаларын туура түздүрүп 

жаздыруу. 

9. Жыйынтыктоо: 

Тапшырма берүү: Сүйлөм түзүп келүү. 

 

Тема: Д тыбышын кооуу. 

Д — Т—түгөйлүү  тыбыштар.  

Д — тыбышын айтып жатканда эрин жылмайып, 

тиштер биригип, тилдин учу жайылып үстүңкү 

тиштерге, таңдайга такап, үн кошуп жумшак үнсүз д 

тыбышы айтылат. 

Д — тыбышын  муундарда так оку. 

Мисалы : д — а, д — о, д — у, д — и, д — е.  

де — до — ду  ди — де — да   до — ду — да  

де — ди — до  ду — до — да   ди — ду — де  

де — ду — до  ду — ди — да 

Көнүгүү. Сөздөрдү басым менен үндүү тыбыштарын 

жай, созуп оку, айт.   

Мисалы:  

да — б — ды — ра — т, да — бы — ш — тоо. 

Да 

Дан, даам, даары, дарбыз, дыйкан, дайын, далай, 

далдай, даража, дарыкана, дарыя, Дарыйка. дагара, 

дарт. дардаке, дарак, дарбаза, дарексиз. 

До 

Доо, долу, добул, добуш, додолоо, догдур, долоно, 

доорон, Дордой, дордоңдо, достош, доочул, домбрачы, 

домино, доңкулдак, доңуз, доомат. 

Ди 
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Дин, дил, дилгир, дидарлашуу. дилде, динар, дилгир, 

динчил, диплом, Диляра, Динара, директор, дирилде, 

диркиретүү, диск, диңкилде. 

Ду 

Дубал, дубалоо, дубана, дудук, дулдугуй, дулдуң, 

дурус, думбалоо, думпуйт, дуңгул, дуруста, дутарчы, 

дурдугуй, дуулда, дуулдак, душман.  

Дө 

Дөң, дөбө, дөбөт, дөдөй, дөмпөйт, дөмпөк, дөңгөк, 

дөңгөч, дөңгөлөк, дөөдүр, дөөлөт, дөөдүрөк, дөөрүт, 

дөөрүш, дөөсүнтүү, дөөсүнүү, дөөтү, дөрдөк. 

Дү 

Дүң, дүлөй, дүйнө, дүйшөмбү, дүмбүл, дүкүлдө, 

дүкүйүш, дүкүлдөк, дүмпүйүңкү, дүмпүлдөк, дүңгүрө, 

дүңкүлдө, дүпүйтүү, дүрбү, дүрбүлөңдөт, дүрдана, 

дүркүрө, дүрмөттөтү, дүрсүлдөө, дүрүлдөк. 

Ды 

Дыбыр, дыбырт, дылдырак, дылдыратуу, дым, 

дедирбей.  

дымык, дымыктуу, дыңгыра, дыңкылдоо, дыңкыйт, 

дыңкылда. 

Бул сүйлөмдөрдү туура так ар бир тыбышты так 

айтканга аракттенип үндүн басымын туура 

пайдаланып эреже боюнча окугула. 

Дайырбек денесин дайыма чыңдап дөңчөлөрдөн 

дөңгөлөктөрү менен денесин машыктырып турат. 

Дандыбай чоң ата дыйканчылыгын талаадагы көп 

дарбыздарынын түшүмдүүлүгүнө сүйүнүп турган 

учуру. Дилбар менен Динара дарактагы шабдалыларды 

аярлап карапа идиштерге салып жатышты.  Дөңчөдөн 

арабалардын дөңгөлөктөрү кыйч - куйч этип 
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мемиреген талаалардын сулуулугуна суктанып 

Дегенбай бара жатты. 

Балдар дарбыздардын даамдарын татып 

дарбыздардын сыртын ыргытып жатышты. Абдылда 

Дамирага чоң дарбызды алып берди. Поезд станцияга 

келип токтоду. Данияр көп бадыраңдарды туздаганга 

апасына жеткирип берди. Мугалимдер балдардын 

баарына бактардын бирден көчөтүн колдоруна берди. 

Жакында Дилярадан кат келди. 

Жумшак жана каткалаң үңсүздөрдү ооз эки же 

астыларын сызып ажыраткыла. 

 

Тапшырма:  Бул сөздөрдү туура так окуп, аягы 

каткалаң үнсүздөр менен бүткөн сөздөрдүн астын 

сызгыла. 

Цемент, шкаф, пахта, дос, Эрмек, казан, камыр, 

өрдөк, короз, склад, чач,  завод, мектеп, жаш. 

 

Т — тыбышын айтып жатканда эрин жылмайып, 

тиштер биригип, тилдин учу жайылып үстүңкү 

тишке такалып үн катышпастан каткалаң үнсүз  Т 

тыбышы айтылат. 

 

Т — тыбышын муундардан так оку.  

та — то — ту ти — те — та  

то — ту — та те — ти — то  

ту — то — та ти — ту — те 

те — ту — то                         ту — ти — та 

Көнүгүү. Так туура оку. Үндүү тыбыштарды жай 

созуп үндүн басымын кошуп шашпай оку. 
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Мисалы :  

ша — тт — ык,  ба — т — ыш.  

Та 

 Таң, таш, таза, талап, тапан, татынакай, катыш,  

каткалаң, катыгүн, талапкер, тараза, тартип, татытуу,  

капшыт, катташтыруу. 

То 

Топ, топу, топчу, топурак, котур, коломто, сот, 

топонду, топтош, токчулук, токочтор, токойчу, 

тоголоктош, тойлотуу, тополоңчу, тойпоңдоо, Тоту, 

Топчубек, токмоктоо. 

Ти 

Тил,  тик.  тиш,  тиле,  тилде,  тикенек,  китеп,  кит,   

тилдеттир, тилемчи, тиретүү, тирмейиш, жигит, 

тирик, тирүүчүлүк, тигүүчү, тизилүү 

Тө 

Төш, төлө, төлгө, төшөк, төпөштөө, төөнөгүч, 

төрөткүч, төртөөлөш, жөткүрүш, жөөт, жөтөлөт, 

төртөлөө, төшөнчү, төрткүл, төтөлөш, төштүк, 

Төкөлдөш, төтөгө. 

Тү 

Түш, түз, түкүй, түзөн, түзүк, түзүл, түйүм, түгөй, 

түзүк, түйтөңдөш, түйүлүш, түктүү, түкүрүү, түрдүү, 

түндүк, түндөсү, түптөтүү, түңүлүү түрдөнт, түркүн, 

түрлүү, түрткүлөтүү, түспөлдөш, түтүкчө. 

Ту 

Туу, туз, туй, туура, тулга, тууган, тумар, туман, 

тумоо, тумшук, тунук, тутам, туташ, туштурдук, 

туюктантуу, туфлилүү, тууралоо, туздоо, тушалуу, 

тулпар. 
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Те 

Тер, терс, теңдеш, тезек, терек, текче, терезе. 

тегиздет, темир. Тебетей, тегерек, тегирмен, 

текебердик, тейтектөө, тейлешүү, темселеш, 

теңтайлаш, тепкич, тептегиз, тепчитүү, тердик, 

тереңдик, термелтүү, теспе тескери, тестиер, тешик, 

тештирүү. 

 

Ты 

Тыш, тың, тыгыз, тыбыт, тыбыш, тыгыл, тыпыйт, 

тыйдырт, тызылдат, тыкылдат, тыкчыйт, тыкандат, 

тыкыс, тындырт, тынчыт, тыңдырт, тыракташ, 

тыңшаш, тырмактоо, тырсыйт, тыртык, тыттыр, 

тытыштыр, тышкы, тыянак. 

Бул сөздөр менен сүйлөмдөрдү түзүп, сөздөрдүн 

маанлерине түшүнүп, сөздүктөрүн байытуу. 

 

Д — Т — тыбыштарын бири биринен 

айырмалантып, аларды бири биринен ажыратып, 

сүйлөө кебинде жана жазуу түрүндө туура 

пайдаланганга үйрөтүү.  
 

Дарак — тарак  дос — тос 

доо —  тоо  дат — тат 

дарт — тарт  далы — талы 

дан — таан  дакы — так 

 

дарбыз — таргыл    Дайыр — Тайыр  

дубал — туман   Дуулат — туулат 

деңгөлөк — теңкөрүш   дөөлөт — төөлөс 

даңк — танк     дарбаза — тарбаңда 
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дене — темене     деңиз — тегиз 

дептер — тепкичтер   доңкулдак — тоңкулдак 

дүйнө — түймө    дүрбөлөң — турдөн 

дүрбү —  түркүн    дыйкан —  тыйын 

Так айтмаларды тилди таңдайга такап такылдатып 

так туура айту: 

та — та — та — тал, талаа, талант, таланттуу,  

то — то — то — топ, топто, топтош, топтотуу,  

ту — ту — ту —  туш, тууш, туушка, туушкандык,  

ты —  ты —  ты — тык, тыкан, тыкандык, тыгыз,  

тү — тү — тү — түн, түндө, түндүк, түтүк. түтүн,  

тө — тө — тө — төө, төөлүү, төөнөгүч, төпөштө,  

ти — ти — ти — тил, тиле, тилек, тизме, тизилүү.  

Тай —тай —тай күлүк  

Тайын чабат Тайкүлүк  

Така —  туку такасы,  

Такасын ташка тийгизбей,  

Таштан чапты такшалтып,  

Тайкүлүгүн тайтактатып. 

 

Чоң туруп.  

Чочко тууду тогузду,      

Төлөнүн ичин толтуруп.  

Бирди эле тууду биздин төө  

Өзү аябай чоң туруп. 

К. Жунушев. 

 

Табышмакты тап!  

Секирет чапсаң,  

Шамалдай чапчаң,  

Тил албайт такыр,  
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Бул эмне тапсаң?  T... . 

Шоктугу жок ашынба  

Адамга дос азыр да.  

Кыш боюнча үн катпай, 

Тили чыккан жазында,  

Топусу бар башында . 

Т-ой. 

Томолок топ топ - топ тоголонот,  

Томолок топ топ - топ тоголонот 

Тамдан кулап .  

Тамым урап.  

Чунак кулак улак  

Чуркап турат .  

Бат айтманы жаттап, так айтканга аракеттен. 

Отуруп алып ичин ачам,  

Баатырларча аралашам.  

Аябаган кызыкка батам,  

Аягына жеткенче шашам . К — п. 

Тору тайды жетелеп,  

Тоого чыгам энтелеп.  

Тоодон ыргып мен минем,  

Типтик ылдый желдирем. Ч — а.  

Апан — тапан, жаман чапан,  

Ийри томук, тапан - тупан .  

Бул эмне жаныбар? 

 

                            Tөө. 

Таза аба жуткуң, эрте тур,  

Таза өмүр сүргүң келсе, эмгек кыл. 

Эң негизги дары — дармек — бул таза аба,  

Муздак суу, кол күрөк, араа, балта.  
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Аш турган жерде дарт турбайт.  

Адам аштан калса, күчтөн калат.  

Таза жүргөндүн дени сак.  

Аба тазалыгы тамактан зарыл.  

Айлана кооздугу курорттон зарыл.  

Ичиң ооруса тамагыңды тый. 

Дары — чоптөн, акыл — көптөн. 

   
 

  Д -  тамга жана тыбыш. 

Төрт бир тууган сапар чегет,  

Бирин — бири кууп жетпейт. 

Бул эмне ? (Дөңгөлөк ). 

 

Көк улагым керилет,  

Көгөндө жатып семирет. 

Бул эмне? ( Дарбыз ). 

  

Алысты жакын кылат,  

Жакынды алыс кылат.  

Каалагандай көрө аласың,  

Көз алдына чагылдырат. 

Бул эмне? (Дүрбү ). 

Дос миң болсо да аз, 

Душман бирөө да болсо көп. 

Дос күйдүрүп айтат. 

Душман сүйдүрүп айтат. 

 

Дөөлөт басса, эт басат; мээнет басса, бит басат. 

Дыйкандын түбү - кенч, соодагердин түбү - борч. 

Данданкүү  ( тиш чукугуч ) мынча, эт канча? 
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Душманың суу берсе, досуңдай көр. 

Дыйкан жерге тойбойт, мал чөпкө тойбойт. 

Досуңдун ашын касыңдай же. 

 

Д  –-Т  тыбыштарын ажыратып так айткыла, окугула, 

жазгыла. 

Дан – тан  Дос –  тос  Доо – тоо 

дат — тат   дарт — тарт 

дарак – тарак  даарат — таарын 

дары —  тары  Дина — Тина 

дөңгөлөк  — тоңголок 

 

Көнүгүү. Мурда д тамгасы катышкан сөздөрдү, андан 

кийин т тамгасы катышкан сөздөрдү көчүрүп жазгыла.  

Дан, тил, дыйкан, тыбыт, дубал, там, терезе, 

дарбыз, тартип, тыңша, дене, дарт, туз, тоңголок, 

дөңгөлөк, такта, туман, тыкан, дөң, тарт, тарамыш.  

 

Үлгү:  Д тамгасы катышкан сөздөр: дан, ...  

           Т тамгасы катышкан сөздөр: тил, ...  

Угуу сезими начар балдар менен жат жазуу жана  

алардын кабыл алууларын текшерүү: 

дың — тың   дары — тары 

дагы  —  так   даңгыр — тандыр 

далай – таалай  деңиз — тегиз 

даңк —  таңк  достук — тоскоол 

дарыя — тарбия  дыйкан — тыйын 

дене — теке    дүрбү — түрлөр 

душман — туман  дарбаза — таргыл 

дүлөй — түлкү   дөмөөрчү — темирчи 
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Көнүгүү: Бул сөздөргө чекиттердин ордуна Д же Т 

тамгаларын коюп, коюлган тамгалардын астын сызып 

же түр калем менен айырмалоосуна көңүл бөлүү. 

... оңкулдак, ...оголок, ... айым ... аяр, ... азалык, ... 

алап, ...алкала...ы, ...алам...аш, ... ер...ик,   

... ар ... ип ... үү,  ... алаа ... а,  ... а ... ынакай,  

...ар ... ынуу, ... еп ... ер, ... ең ... ик, ... ен ... ек,   

... ү ...үн, ... үн ... үк, ...оо ... ак, ... е ... иги, ... үр ... үү, 

... үнүчүн ...ө, ... үр ... үү, ... үшүн ... ү, ...ыкыл ... а … ы,  

... ыңша ... ы 

     Д  –-Т  тыбыштарын ажыратып так айткыла, 

окугула, жазгыла. 

 

    Токойдо. 

   Бал ... ар каникул ... а чогулуп ... окойго бар ... ык. 

Себе ... ерибизге бычак, кайчы, ... амак - аш, альбом 

жана башкаларды  ал ... ык . Жол ... о бара ... ып көп 

нерселер ... и  көр ... үк.  ... окойго жете берер ... е жел 

жүр ... ү. Аңгыча жамгыр жаа  ...ы. Жамгыр   ...ез  эле 

басыл ... ы.  ... аза  аба менен  ...ем ала баш ... а ... ык.  

    Булбул  сайра ... ы .   ... окой ... о  карагай, кайын 

кара жыгач жана  ...ал көп экен.  Коен,  ... ыйын 

чычкан,  үкүнү  көр ... үк.  Карага ... ... ар ... ы тер ... ик. 

Гербарий чогул ... ... ук. Эс ал ... ык. Кечин ... е  үйгө  

кай ... ... ык . 

    Бул аңгемени окугула. Аңгеменин атын коюп 

жазгыла. Мазмунун айтып бергиле . Бул аңгемеден 

буюмдардын, канаттуулардын аттарын таап айтып 

бергиле, жазгыла. 

Ырды окугула, жаттагыла, жазгыла .  

       Сабиз, пияз, бадыраң 
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Ар жылына тигемин.  

Кандай кылып багарын  

Кадимкидей билемин.  

Коон, дарбыз бир бөлөк,  

Ар сортунан айдагам. 

Жыпар жыты буркурайт,  

Гүлдөрүн көр жайнаган. 

                    Ж. Кубанычов. 

Табышмак. 

Сүйлөбөйт, ар нерсени айтып берет,  

Ар нерсе бүт балдарга абдан керек.  

Ичинде жазып койгон нечен сыр бар.  

Ойлонуп муну кимдер таап берет?  

Китеп. 

Ки ... еп билим ... ин булагы. Ки ... еп ... ен  көп 

нерселер ... и билүүгө боло ... . Мен ар  ...үрдүү  ки ... 

еп  ...ер ...и  окуйм .  Ал мага көп нерселер ...и   

үйрө … ү. Биз ...ин класс ...агы ар бир окуучу ки...еп...и 

сүйө ... . Ки ...еп — билим булагы . Ким көп окуса, ал 

көп ...ү  биле ... .  

  Китепкана. 

Биз ...ин мек ...еп ...е  ки ...епкана  бар. Ки ...епкана ...а  

ки ...еп ...ер көп.  Биз ки ...епкана ...ан   ...айыма  ки 

...еп  алып  окуйбуз .  

Ки ...епкана ...а   ...үр ...үү  ки...еп...ер  бар.   

   Мен ки...епканага  ...айыма  барам.  Ки...еп окуйм. 

Гези... ...ер...и,  журнал...ар...ы  окуйм. 

 Бул аңгемени окугула, жазгыла, мазмунун 

айткыла. 

 ...өң, ...өң, ...өңгөлөк, 

 ...еги өзү  ...егерек 
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 ...өң, ...өн  жөрмөлөп 

 Велосипе..., машинага  ...агылат. 

 Туура жазып,  жаттагыла. 

 ...ынч...ык. 

      ...ынч...ык  -  э...ин  жыргалчылыгы, бак...ысы. 

...ынч...ык  чоң...орго  ...,  бал...арга ...а керек. 

   Биз согуш...у  каалабайбыз. Биз  ...ынч...ык...ы  

сүйөбүз. 

   Ким көп окуса,  ал көп...ү   биле...  . 

   Биз заво...го  бар...ык.  Заво......о жумушчулар менен 

тааныш...ык.    Бирок азыр заво......ор  мурунку...ай  

көп жок.  Алар бизге өз иш...ери жөнүн...ө  ай...ып 

бер...и. 

   Бал...ар, самоле......ор, ав...омобил...ер, трак...орлор, 

паровоз...ор, кез...емелер жумушчулар....ын  

кол...орунан жарала... . 

 Ошон...ук...ан  жумушчулар...ын  кесип...ери 

аб...ан ар...ак...уу. 
 

Ж – тыбышын коюуу. 

Ж — тыбышын айтып жатканда эрин астыга 

жыйрылып, тиштер биригип, тилдин учу жайылып 

үстүңкү тиштерге жана таңдайга тийгизип үндүн 

катышуусу менен жумшак үнсүз ж тыбышы айтылат.  

ж — ж — ж — коңуздун ырын ырдатуу .  

Ж — тыбышын  муундарда эрежени сактап туура 

так окутуу.  

Мисалы: ж — а,  ж — о,  ж — у,  ж — и,  ж — е 

жа — жо — жу — жи — же 

жо — жа — жу — жи — же 

жу — жа — жо — жи — же 
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жи — жа — жо — жу — же 

же — жа — жо — жи — жу 

Бул сөздөрдү ж тыбышына катуу үндүн басымы 

менен айттыруу жана окутуу . 

Ж тамгасы кыргыздын төл сөздөрүндө тилдин учу 

таңдайдын алдыңкы бөлүгүнө тийүү менен айтылат . 

Мисалы: ж — арык, ж — умшак, ж —еңил, ж — 

ууркан, ж —ең. 

Орус тил аркылуу кирген сөздөрдө ж тамгасы 

кыргыздын төл сөздөрүндөгү ж тамгасынын 

окулушунан айырмаланып турат . 

Мисалы: журнал, жираф, гараж, жюри, трикотаж . 

Ж тамгасынын тыбыштык угулушу жагынан 

айтылышына карай сөздөрдү экиге бөлүп жазгыла. 

Журнал, жылдыз этажерка, жамгыр, жылгаяк. 

жагалмай, жираф, жүрөк,  жол,  жаңылмач,  жырткыч,  

жекшемби,  жюри,  гараж, художник,  абажур,  

жароокер,  жашымбак,  жибек,  жумшак,  

жемиш,  жыйналыш,  жумуш,  лыжа,  жарыш. 

Жа 

Жаз,  жака,  жаша,  жарма,  жалын,  жамаачы,  

жамбаш,  жаман,  жампа,  жаңылык,  жапайы,  

жарадар,  жароокер,  Жаркын, жарык, 

жарыя,  жарытпайт, жашыруу, жашынуу. 

Жо 

Жол,  жоро, жорго,  жоон,  жоош,  жомок,  жолдош,  

жолугуш, жоопкерчилик,  жорголош,  жоюлтуу,  

жорголуу, жоодурат, жолдошчулук. 
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Жу 

Жуп,  жул,  жука,   жума,  жугум,  жулдур,  жумуш,  

жумшарт,  жупка, жуптат,  жуткуз,  жупуну,  

жуушатуу,  жуучулук,  жуурулуу. 

Жө 

Жөө,  жөөк,  жөөлөш,  жөргөлө,  жөргөм,  

жөргөмүш,  жөрөлгө, жөткүр,  жөтөлүү, жөтөлөт,  

жөтөлгөнсүү,  жөжөлөр. 

Же 

Жер,  жел,  жеке,  жезде,  жериш,  жесир,  жетилүү,  

жетимиш, жетим,  жетимкана,  жетекчи,  жетинчи,  

жетиштүү, жеткиртүү, жетөө, жетүү. 

Жү 

Жүз,  жүр,  жүк, жүн, жүлүн,  жүгүр,  жүдөө,  

жүздөшүү,  жүгүнүү, жүзүм,  жүктөт,  жүргүнчү. 

Жы 

Жыл,  жык,  жыт,  жыйын,  жыйынтык,  жылуу,  

жылан,  жылгаяк, жылдыз,  жылдырыш,  жылтылдак,  

жылчыктуу,  жымжырт, жымырайыш,  жыртыш,  

жытчыл,  жышынуу. 
 

Жамгыр ыры. 

Мен - жамгырмын,  жамгырмын, 

Булутуман   айрылдым. 

Жерди  көздөй  куланам, 

Жерге  чөптү  чыгарам. 

Жаап,  жаап  басылам, 

Макал    

 Жүрөк -  эр. 

 Баш – кеменгер. 

 Табышмактар. 
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Жүгүрүп жетпес, 

Жүгөн катпас. 

Жакут болуп чачылам. 

 

Макал — лакаптарды так оку, жаттап ал.  

Жамандыкты амандык жеңет. 

Жамандын жаны ардак.  

Жоктон бары артык. 

Жок менен жоомарттын үйүн сыртынан ажыратууга 

болот. 

Жата берсе, ат арыйт, жүрө берсе, жол арбыйт. 

Жаман менен жолдош болсоң, балээсине каласың. 

Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көбөйөт.  

Жакшы жашынан эл башкарат, жаман карыган сайын 

жашарат.  

Жакшы сүйлөсөң, бекер берет. 

Жатканга жаан жукпайт. Жазган кулда чарчоо жок. 

Жазгы суук жандан өтөт. Жакшыны сөз өлтүрөт, 

жаманды таяк өлтүрөт.  Жакшы кызга жаман кыз багы 

менен тең  келет. 

      Ш –  тыбышын коюуу. 

    Ш — тыбышын айтып жатканда эринибиз чормоюп, 

тиштерибиз биригип, тилибиз чөйчөкчө болуп аба 

менен айтылат.  

Каздын ыры : ш — ш — ш... .  

Жыландын ышкырыгы : ш — ш — ш ... .  

Шамалдын ышкырыгы : ш -- ш — ш ... .  

Ш тыбышы каткалаң. 

 

Ш тыбышын туура коюш үчүн бул көнүгүүлөрдү 

пайдалануу: Эринди машыктыруучу көнүгүүлөр. 
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Тиштерди бириктирүү. Эринди астыга жыйырып 

үндүү о тыбышын айтып жаткандай. Эрин тиштерди 

жаппасын. Эринди бош коюп эс алтып кайра бир нече 

кайталаткыла.  

Дөм алуусун машыктыруу. 

Эринди тегерекче жасап демди алып, катуу дем 

чыгаруу. Демди чыгарып жатканда алаканы менен 

оозго жакындатып көзөмөлдөө, себеби жылуу абанын 

келгенин байкоо. Көп ирет ушундай көнүгүүнү 

кайталатып баланын туура күч менен абаны 

чыгартканга аракеттен-түүсүн машыктыруу.  

Тилди машыктыруучу көнүүгүлөр.  

Тилди өйдө көтөртүү, шпател менен же кашыктын 

жалпак жагы менен спирт менен тазалап алып, тилдин 

астынан. Тилдин учун үстүнкү тацдайга такатуу. Тиш 

тер бири биринен алысыраак турушсун. Эрин тегерек. 

Тилди ошол эле калыбында кармап туруу. Ушул көнү 

гүүну көп ирет кайталатып машыктыруу.  

Бул көнүгүүнү шпателсиз, кашыксыз өзүнчө 

жасатуу. Баланын тили өзүнчө жай эркин таңдайга 

такалуу бойдон туруусун көзөмөлдөө.  

 

Көнүгүүлөр : 

Ш — тыбышын бир демде көпкө чейин айттыруу. 

Эринди чормойтуп, тиштерди бириктирип, тилди 

чөйчөкчө жасап, демди алып бир калпта күчтөнүп 

абаны чыгартуу — ш — ш — ш  

Ушул 

Көнүгүүнү көп ирет так кайталатып ш тыбы- шын 

жакшы угузуп так айтып калганда гана муундарга 

өтүү. Муундарды так айттырып же так окутуу. 
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Мисалы : ш — а,  ш — о,  ш — у,  ш — и, ш — е.  

ша — шо — шу        ши — ше — ша 

шо — шу — ша   ше — ши — шо  

шу — шо — ша   ши — шу — ше  

ше — шу — шо    шу — ши — ша  

Ш  
тыбышын үндү бийик чыгарып басым менен так 

айтканга же так окуусуна көңүл буруу. 

Ша 

Шал, шак, шат, шар, шап, шан, шаш, шаты, шалы, 

шайы, шакек, шайтан, шапалак, Шаазада, Шарапат. 

Шо 

Шок, шоктонуу, шокшогой, шолоктоо, шолок, шоң - 

шойтуу, шоңшоңдош, шоңшогой, шоодурак, 

шоодуратуу, шоолалануу, шоона, шор ( туздуу ), шор 

ботко, шор жер, шорголош, шордуу, шофер, шоссе.  

 Шу 

Шуру, шумкар, шуудура, шумдук, шуулдак, шумпай.  

 

Шы 

Шым, шып, шыбак, шырдак, шыры, шыпыргы, 

шылдыр.  

Шө 

Шөкөт, шөкүлө, шөлбүрө, шөлбүрөш, шөлпөйүш, 

шөмтүрөш, шөкшүйтүү.  

Шү 

Шүкүр, шүмшүк. 

Шп,   Шр,  Шт. 

Шпага, шпала, шпион, шпонка, шпора, шпрот, шпора, 

шприц, шпаргалка, шпаклевка, шрифт, штаб, штамп, 
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штанга, шпател, шпагат, штат, штопр, штора, шторм, 

штраф, штрих, штык, штурман.  

Ш тыбышы сөздүн ортосунда. 

Кашык, мышык, быштак, кыштак, баштык, бышык, 

таштак, табышмак, тапшырма, ушакчы, уштук, ушул, 

уштуу, Ашым, Ашыр, карышкыр, кашат, кашкулак, 

каяша, кашка, кашек, кашаа, кешик, жашыл, жаштык  

ш тыбышы сөздүн аягында. 

Каш, баш, быш, беш, бош, кош, кыш, куш, кууш, 

кордош, казыш, таш, теш, төш, түш, тыш, туш, талаш, 

шалаш, жалаш, жашаш, жаш, жыш, жашыныш, 

жышыныш, ажыраш, ажылдаш, азайыш, азаптаныш, 

жетиш, батыш, байыш, жибиш, замандаш, иргеш, 

макулдаш, отуруш, байлаш, сүрүш, сүрдөш, сызылыш, 

сыздаш, сыйыныш, тааныш, таарыныш, таамайлаш, 

табыш, тыбыш, талаш, тагыш, такташ, тараш, ташыр - 

каш, тигиш, тилиш, тиш, тиштеш, бейбаш, белендеш, 

белгилеш, бириндеш, биргелеш, бириктеш, болуш, 

боордош, бортулдаш, бөлүш, бүлкүш, бышкырыш, 

бышылдаш, бышыкташ, бышырыш, ашкерелеш.  

Ш тыбышы бар сүрөттөрдү айттыруу.  

Альбомдон сүрөттөрдү туура айттыруу.  

Бул сүйлөмдөрдү так айттырып так окутуу.  

Шамшы шаарга барды. Ширин менен Шакен шахмат 

ойношту. Шапы Шамшынын таэнеси. Шаршен 

шалыны сугарды. Шайыр шурусун, шакегин тагынды. 

Шарапат менен Шаазада шөкүлөлөрүн кооздошту. 

Шааркан шырдагын шыпыргы менен шыпырды. 

Шаршен ата ак шумкарын карышкырга салды. 

Шаамурат камыш-тарды орду. Шаарда машиналар көп. 

Шамшы шыбактар- дан шыпыргы жасады. Шайлоо 
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жолдошторун шернеге чакырды. Ширингүл аппак 

шейшептерин шамалга шамалдатты. Шапыгул шаты 

менен жерге түштү. Жалкоого шылтоо көп. Шааркан 

апа шырдакты шоона менен шырыды. Шамшы 

шиштерге эттерди тизип шишкебек шашлыктарды 

бышырды. 

Ж — Ш тыбыштарын айырмалоо боюнча 

сөздөрдү  түзүп,  жазуу түрүндө дагы сүйлөө  кеби 

боюнча так сүйлөөгө туура ооз мүчөлөрүн 

эрежелерге таянып так сүйлөө жана сөздүктөрүн 

байытуу. 

Жамал — шамал жайлоо — шайлоо 

жар      —  шар жайла   — шайла 

жаш     —  шаш                        жак       —  шак 

1. Ж, Ш тыбыштары катышкан кандай сөздөрдү 

билесиңер? 

2.     Ж, Ш  тыбыштарынын кайсынысы кандай 

болуп айтылды? Айтып бергиле. 

3. Сөздөрдүн маанисинде айырма барбы? Кайсы 

тыбыштары бирдей? Кайсы тыбыштары бирдей эмес? 

Билим алып жетилип,  

Күмүш шумкар минемин.  

Күркүрөтүп моторун,  

Көктө сызып жүрөмүн. 

А. Үсөнбаев. 

 

Туура так Ж жана Ш тыбыштарын басым менен 

окуу,  өзгөчө сөздөрдөн бөлүп окугула. 

Эки эшектин жүгү. 
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Бир күнү падыша өзүнүн уулу жана Апенди менен  

мергенчиликке чыгышат. Падыша жана анын уулу 

атчан жүрүштү. Апенди болсо жөө жүрдү. 

Апенди жөө болсо да, падыша чапанын чечип,  

Апендиге көтөртүп койду. Падышанын уулу да атасын 

туурап, чапанын чечип, Апендиге көтөртүп койду. 

Үчөө узак жол жүрүштү. Күн ысык болду. Апендинин 

жүгү оор. Ал чарчады. Чекесинен чыпылдап тер 

чыкты. Падыша Апендинин тердегенин көрүп: 

— Үстүңдө бир эшектин жүгү бар го, Апенди? 

— деп шылдыңдады. 

Анда Апенди падышаны жана анын уулун көрсөтүп: 

— Жок, падышам, менин үстүмдөгү жүк бир 

эшектики эмес, эки эшектин жүгү, — деп жооп берди. 

    Чекиттердин ордуна кайсы тыбышты коесуң? 

...ар, ...акек, ...уру, ...ыйрак, ...ибеге, ...өкүлө. 

...ам...ы  ...аарга барды.  ...ирин  ...ахмат ойно...ту.  

...апы ...ам...ынын таенеси.  ...ар...ен  ...алыны сугарды.  

...айыр  ...урусун ...акегин тагынды.  ...ирин менен  

...айыр  ...өкүлөсүн  кооздо...ту . ...адыкан  ...ырдакты  

...ыпыргы менен  ...ыпырды.  ...ар...ен  ата  ак 

...умкарын  кары...кырга  салды.  ...аамурат 

камы...тарды орду . ...аарда ма...иналар көп.  

...ааркандын  а...тык  тактасындагы ба...тыктарды  

алдык .  ...айыр  ...ыбактан  ...ыпыргы  жасады . 

...арапат  жолдо...торун  ...ернеге  чакырды . ...ирин 

аппак  ...ей...ептерин  ...амалдатты. ...апыгүл  ...аты 

менен жерге тү...тү.  Жалкоого ...ылтоо көп. ...ааркан 

апа ...ырдакты ...оона менен ...ырыды. А...ырбек 

...ыбакчыларын ...ылдыңдап как...ык  укту. ...ам...ы  

а...канадан чыкканда  ...апыгүлгө  жолукту. 
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Ш тамгасы, тыбышы .  

Шакир өзү шок бала,  

Шаршен менен дос бала,  

Шайы кетти экөөнүн,  

Штанганы талаша. 

Шумкар куш - баатыр жигит.  

Шум ажал анын жолунда.  

Алтымыш төрт жолу бар,  

Он алтыдан колу бар.  

Карасы бар агы бар,  

Тапкыч болсоң таап ал. 

Ал эмне? ( ...ах -ат ) .  

...а...ылган калаар уятка,  

...а...ылбаган жетер муратка . 

...арик үйлөп толтуруп,  

Узатам карап отуруп.  

...ок болсоң, жок болорсуң. 

 

Муунда «Ш» тыбышын айтуу: 

Ша —  шо —  шэ — ше — ше — шу 

Ши — шы — шу 

Шаа —  шээ — шоо 

Шее — шуу — шуу 
 

Муундарды ырдатып айттыруу;  

Шо — шо — ша ши — ше — ша 

Шо — шу — ша ше — ши — шо 

Ше — шу — шо шу — ши — ша 

Ше — шу — шэ шү —  шө — шэ 
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Ш тыбышы сөздүн башында: 

Шаш Шуру 

Шар Шакек 

Шым Шамал 

Шыр Шаршен 

Шаар Шамшы 

Шаты Ширин 

 

    Ша 
    Шали, шаш, шаты, шамал, шахмат, шахта, шайлоо, 

шакек, шалы, шал, Шалта, Шайыршарт. 

 

Ш  тыбышы сөздүн ортосунда. 

ашык, аштык, аш бол, аша, ашып-ташып, ашат, 

ашкабак, ашказан, ашташ, аштоо, аштык, ашпоз, 

ашырыш, ашыш. 

 

    Ош 

Ош, ошол, оштук, оош, оош- кыйыш, оошто, оошпос, 

ооштур, ооштуруу, оошуу. 

    Уш 

    Ушул, уштуу, уштук, ушак, ушактоо, ушактатуу, 

ашыкча, ушала, ушалаш, ушунча. 

     

    Ыш 

    Ыш, ышкызар, ышкын, ышкырык, ышта, ыштоо 

 

    Яш 

    Яшма, ящикте, ящикке, ящиги. 
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    Үш 

    Yшкү (аспап), үшкүр,  үшкүрмө, үшүк, үшкүрүү, 

үшүтүү,  үшүкчөөл, үшүт. 

 

    Иш 

    Иште, иштеш, ишкана, ишенич, ишенчээк, ишен, 

ишемби. 

Ч – тыбышы коюуу.  

Ч — тыбышы  жана тамга. 

Ч — тыбышын айтып жатканда  

эрин орточо жайылып,  

тиштер биригип, 

тилдин учу жайылып,   

үстүңкү таңдайга тыгыс тийгизип,  

катуу дем менен шыбыштын басымын  

ооздон гана чыгарып айттыруу — ч — ч — ч  

чегирткенин ырын ырдатуу    — ч — ч — ч.  

Бул эрежени жатка жана ооз мүчөлөрүн күзгү менен 

гана туура так айттыруу зарыл, себеби нышан 

төрөлгөн балдарга кыйынчылык келет, ооз мүчөлөрү 

боюнча,  аба негизинен ооздон гана чыгыш керек, 

мурунга кетирбөө зарыл. 

 

Ч - тыбышы үнсүз, каткалаң, үн катышпай, жалаң 

гана шыбыш аркылуу жасалган түгөйсүз тыбыш. 

 

Ч - тыбышы коюлгандан кийин гана ачык 

муундарды 
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окутуу. 

ча - чо - чу - чы чы - чу - чо - ча 

чо - чу - ча - чы ча - чы - чо - чу 

чу - ча - чы - чо чо - ча - чы - чу 

ча – чө –чу - чү        чы – чө -че – чү 

  

Ч - тыбышын автоматташтыруу үчүн айттыруу: 

 ача - очо - учу – ычы                  ычы  - учу - очо -ача 

     учма - ычма - ячма                    очма - ечма - ючма      

     өчма - ичма – ечма үчма - учма - ячма 

Тилди таңдайга такап такылдагып так туура так 

айтмаларды айттыруу:  

Ча – ча – ча - чакага чалапты куйду.  

Чо - чо - чо - чоконун мурду чопо болду.  

чу - чу - чу - чучукту чуурутуп салды.  

чы -чы - чы - чычырканакты чычала менен күйгүздү.  

че - че - че  - Жееренче чечен чыйралды.  

Чө - чө - чө - чөпчүлөр чөптү чапты.  

чи - чи - чи - чиркей чымынды чыйылдатып чакты.  

чү- чү - чү – чүрпөлүүлөр чүчкүрүштү. 

чып - чып - чыпалак,  

чап - чап - чапсаң чарчарсың. 

Сөздөрдү так эрежеси менен окутуу. 

 

    Ча 

    Чач, чап, чал, чак, чат, чака, чала, чара, чатак, чапан, 

чайнек, чалгы, чана, чалкан, чарык, чапчаң, чабалакей.  
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    Чо 

 Чок, чор, чоз, чот чоро, чоко, чопо, чочко, чоор, 

чолок, Чолпон, чозмо, чорго, Чотур, Чокчолой, Чоро, 

Чормон, чогул. 

 

    Чу 

 Чубак, чуба, чубама, чукул, чукуур, чукушма, 

чуңкур, чупчуңкур, чунаңдаш, чуулдаш, чурмуйтуу, 

чучук. 

    Чы 

 Чыйыр, чырай, чырак, чыбык, чыгарма, чыгым, 

чыны, чылбыр, чыккынчы, чыкыроон, чыйрыгуу, 

чыккыс,  чыксыз, чылпакта, чылым, чылык, чымчуу, 

чыйкан, чыркырак. 

    Чө 

Чөл, чөк, чөп, чөгөр, чөгөлө,  чөмөр, чөпчү, чөлпөк, 

чөлмөк. 

    Че 

 Чекир, чек, чеп, чебер, чепкен, чечен, чебере, чегиш, 

чеки,  чегиртке, чекчегей, челпек, чемирчек, ченечү, 

ченөөч, чеңгелдеш, чечинүү,чечкиндүү, черттирүү, 

чертмек, чечек. 

    Чи    

    Чигит, чий, чийки, чийкил, чиймекчи, чилистен,  

чимкирик, чирик, чиркей, чие, чий баркут, чикчигий,  

чиркин, чиркөө. 
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    Чү 

 Чүй, чүйгүн, чүкө, чүрпө, чүкчүй, чүмкө, чүмүт, 

чүнчү, чүпүрөк, чүмөк, чүмкөмө, чүнчү, чүрпө, чүчөк, 

чүчпара, чүчкүрүк, чүштөдөй, чүнчүтүү. 

 Макалдарды так айттыруу жана  жатка да   

билдирүү. 

Чабал өрдөк мурун учат.  

Чакыргандан калба, өзуң басып барба.  

Чечен - чечен, өкүм чечен.  

Чирикке чымын үйүр.  

Чымчык өзүн куш ойлойт,  

Чырпык өзүн тал ойлойт.  

Чыккан кыз чийден тышкары.  

Чындап ыйласа сокур көздөн жаш чыгат.  

Чырайды чылап ичпейт. 

    Чапчаңды чапса, көйнөкчөнгө доо кетет.  

    Чыккан меенет, кирген дөөлөт. 

    Чыккан төөң бийик болсо, ыргыткан ташың алыс 

түшөт. 

Буларды так туура окутуп жатка айттыруу.  

 

Чечкиндүүлүк.  

Чыкыроондо - кышында,  

Чана тепкин, ышынба.  

Чагылгандай чартылда,  

Чечкиндүү  бол, тартынба. 
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      Чыдамкайлык.  

Ча - чу - лип,  ча - чу - лип,  

Чарчасамда чыдай билип.  

Ко - ку - га,  ко - ку - га,  

Чыктым бийик чокуга.  

Угуу сезимин өөрчүтүү, ч тыбышын кайсы жагына 

коесуң? 

...екир  ...егирткени  ...ертти.  ...елпек...илер  

...ертмектерин  ...ертти. ...олпон  ...ырпыктарын  

...ылап...ынга салды.  ...ок...о лой 

 жырткы... тарды  кү ... менен ...ыгарды. 

  

...айканада. 

...айканда ...айкорлор ...огулду.  ...айкана...ы ...егинбай  

...aптырган ...абарман   ...ымбайдан  ...алагыз ...абанды. 

...ымкоргондон ...ынтемир  ...оор...уну  …елпектен  

...ыныбай ...е...енди  ...акырды. 

...айкана...ы ...ыгаша ...ыгарып ...айканага 

...айкорлорду ...огултту. ...акырылгандар ...ыныдагы 

...айды ...айпалта ...айкашты. ...арпаяда   ...елкейген 

...ыныбай ...е...ен ...алагыз ...абанга ...алмакей ...алды.  

...бан ...а...ылды ...ыртылдап ...айга ...акырды.   

...атак. ... ыгаарда  ...ынтемир ...оор...у  ...ыныдагы  

...айдын  ...амасын  ...а - кага ....а...ты.  ...а...ылган ...ама 

...ырдашкандардын ...екесине ... а  ...ылгандай 

...ыйрыктырды.  ...ебелектеген ...айкана...ынын ...өбө – 

рөсү ...ыңгыз  ...ынтемир  ...оор...унун ...оорун  ...озду. 
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...айкана...ы  ...ырдашкандарга   ...екесин  

...үрүштүрбөй ...ай — ...үйгүнгө  ...ардатты.   

...ыныбай ...е...ен ...ебердеп ...епеңдеди. ...айнектин 

...оргосунан ...ай ...оюлду. ...огулгандар ...ер жаза 

...айлашты.  

Жапарали   Осмонкулов. 

 

Ж - Ш - Ч - тыбыштарын ажыратып так туура 

окугула  жана ката кетирбей алмаштырбай жазып 

үйрөнгүлө. 

 

Бул тыбыштарды айтып жатканда, ооз мүчөңөрдү, 

эрежелерин күзгү менен дагы бир ирет кайталап туруп, 

туура тактап алып, көп ирет айтып кайталагыла.  

Жоро - шоро - Чоро,  

жуурат - шуру - чууру,  

жөжө - шөкүлө - чөйчөк,  

желе - шерине - чечек,  

жүлүн - шүкүр - чүчкүр, 

жарадар - Шарапат - чарала,  

жийделүү - ширин - чирик,  

жалжалым - шашылыш - чачкычтар. 

 

Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети.  

Беш кышты  

Үч ташка төшө  

Үч ташты  
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Беш кышка төшө. 

Жаш беш маш врач  

Карт беш маш врач.  

Чындык сегиз, бакыт - эгиз. 

Чындык  жерде калбайт. 

Чогулушта чындык керек,  

Чогулууда тынчтык керек.  

Чокой кийген бут куурайт,  

Чөгөөлгө тийген кыз куурайт. 

Чапсаң чарчаарсың, желсең жетеерсиң.  

Чырактын жарыгы түбүнө түшпөйт.  

Чырдуу кыздын чыргоо жомогу ырбайт.  

Чырым этсе – көзгө пайда,  

Чымчым жесе — тамакка. 

 

К  жана Г тамгалары.  

К — тыбышын айтып жатканда эрин жылмайып, 

тиштер арсайып, тилдин түп жагы дөңчө болуп арткы 

таңдайга такалып к шыбыш менен каткалаң үнсүз 

тыбыш айтылат. 

Бул тыбыштарды нышан же тактап айтканда  

таңдайы жок төрөлгөн балдар так айталышпайт 

Г — тыбышын айтып жатканда эрин жылмайып, 

тиштер арсайып, тилдин түп жагы өйдө көтөрүлүп, 

арткы таңдайга тийер тийбес үн кошуп г жумшак 

үнсүз тыбыш айтылат. 

Бул тыбыштар кыргыз тилинде ар кандай айтылышы 

мүмкүн: 
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а) ичке үндүү муундар э, и жана башка... . ( кел, 

бирге к жана г орусчадай эле чогу айтылат). 

б) жоон үндүү муундар ( а, ы,  жана башкалар)  бул 

тамгалар ошондой эле катуу арткы тилдин булчуңу 

таңдайга тийип к жана г тыбыштары айтылат.  

Мисалы: короо, токой, кагаз, сызгыч, бак, кандай, 

оку, окуучу, окуйт, окуйбуз, кол, сабак, кат, баргыла, 

бергиле, келгиле.  

К - тыбышын айтып жатканда кайсы ооз мүчөлөрү 

катышат экен? 

Бул муундарды так айтып так окугула.  

ка - ка - ка - кал, кап, кат, каз, кар, каш, калп.  

ко - ко - ко - кол, кош, козу, короз, короо, коту.  

ку - ку - ку - кул, кут, кур, кулун, Кундуз, куштар.  

кы - кы - кы – кыш,  кыт, кыр, кыргыз, кырк кыз.  

Кө - кө - кө - көз, көр, көл, көлөкө, көпүрө, көпөлөк  

ки - ки - ки - кир, кит, киргиле, килем, китепкана.  

ке - ке - ке - кеп, кел, кет, кезүү, келүү, керемет.  

Кү - кү - кү - күз, күү, күт, күзгү, күкүк, күлүк, күч.  

Кү - кү - кү - күнкарама, күнкарама,  

күлүп - жайнап өсүп турат,  

күндү карап талаада,  

а күн ага нурун төгөт; 

 — Өсө кой деп, садага! 

ка - ка - ак казым, 

ка - ка - карк этип. 

ка - ка - айдасам көлмөгө, 

карк — карк - карк этип, 

какым кукумду чукулап Гүлгаакы кыз 

алыстайт шарт этип. 

ко - ко - кош - кош! - деп козуну 
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короодон чыгарат.  

Өш —өш ! — деп өгүздү  

Өзөндөн сугарат.  

Кыш — кыш ! — дейт карганы  

Кырмандан кубалап.  

Чөк — чек — дөп төөлөрдү,  

Чуудан кармашат.  

Чек - чек ! — деп чебичти  

Четинге байлашат.  

Кет — кет ! — деп күчүктү  

Короодон айдашат. 

га — га — га — газ, газета, газель, Галия, Гани.  

го — го — го — өгө — өгөлө, өгөө, өгүз, 

ага — агалаш, агым, агыз, азгыр, азгырыш,  

гү — гү — гү — гүл, Гүлбүбү, гүлдесте, гүлдөдү,  

гүл — күл, газ — каз, кагаз, карга, илгич, мугалим, 

кургакчылык. 

 

Г — тыбышы сөздүн кайсы жагында? Б О А. 

Карга, Гүлүм, кайгы, Гүлгаакы, бүгүн, эгин, тегин, 

тегирмен, тайгак, жаңгак, жагымсыз, төөнөгүч, 

кыргыз, кузгун, кургур галош. 

Бул сездердун маанисин түшүндүргүлөчү, г тыбышы 

сөздөрдүн кайсы жагында жокко эсе экен? Кайсы 

жагында көп кездешет экен? 

Билим кени — китеп. 

Тарбия кени — мектеп. 

Китеп — менин акылым. 

Китеп — менин жакыным. 

Буларды так окуп к жана г тамгаларын туура таап 

жазгыла. 
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...ыр...ыз тили. 

Биз...е му...алим жана ло...опед  ... ыр ... ыз тилин так  

сүйлө ... үлө жана туура   ...атасыз  жаз ... ыла  деп  

үйрөтүшөт .  ... ласста  то ... уз бала бар . Бү ... үн  э ... 

инчи саба...   ... ыр ... ыз тили. Биз ... е  му ... алим  ... ар 

... анын сүрөтүн  ... өрсөтөт.  Саба ...та   ... ар ... алар  

жөнүндө  ча ... ан аң ... еме   жазышыбыз ...ере ... .   ... 

ар ... алар  то ... ой ... о    учуп ...етишет.   То ... ой    ... 

ур ... а ... .   ... ар ... анын балапандары бар.   Балапандар 

... а  тама ... ын  алып  ... елишет . 

 

Жыл ... ы. 

Жыл ... ы  адам ... а  аяба ... андай  ... ерек  э ... ен . 

...ыр...ызстанда жыл...ыларды  ...өп ба...ышат . Биз...е  

...ороо ...о   а...ам  ...улундуу э...и  беени  алып  ...елди.  

Жыл...ылар  алыс...ы  Жум...алдан  э ... ен . Жума ... ул  

чоң  атам  жыл ... ыларын  ...улундарын   эр ... елетип 

сыла...ылап  сүйүнүп  ... етти. Небереси Жума...адыр 

Жум ...албе ...е жардам...а  чур...ап  ...елди.  Эм...е...тен  

эч ...ачпай  жыл...ыларын жа...шы ба ... ... ан...а  ба ... 

ыт  жана  ал...ыш  ал ... ан ... а  умтулушту . 

Окугула, туура  таап  к  же  г  тамгаларын  жазгыла. 

... умурс ... а,  жо ... ору, то ...олок, суз ... у, ал ... а, 

сыз ... ыч, ... ара...ай, ... ыр...ый,  те ... ирмен,  ү... үт,  

...өр ...өзмө,  э ...из, иче...и, жам ... ыр,  са ...ызган,  тор 

...ой,  ... лобус,  ... араж, про… рамма, ... өбүр...өн, 

...уз... ун,  ба ... аж, ө...өй,  не ...из ...и, Өз...өн, 

өз...өрүш, ...рипп, мез ... ил,  ил ... ери, бу ... у, ...а 

...арин, ...үлзар, да...ы, ител...и, тор...ой, мер...енчи, 

жар...ылчак,  ... оң ...уроо . 
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Бул сөздөр менен сүйлөм түзгүлө.    

Табышмакты тапкыла жазгыла . 

...ийми   ти … ен  ийнеден, 

...ор...уп  жырт ... ыч  тийбе ... ен . 

( ...ирпи ). 

Са ... ыз — се ... из          суз ... уч — суз ... уч  

Жо ... ору — жү ... өрү        то ... оло ... — те ... ере ...  

Тыны ... уу — ...өнү ...үү       ... үн ...өй — ... өңдөй  

...ө... үч ... өн — ...өлө ... ө     жөнө ... өй — ... өшө ... ө . 

 

Бат айтмалар.  

Аппак ак ыргай,  

Ак ыргай, агын ай.  

Алсам дейм 

Акыйтат, 

Аска таш, 

Алдырбай,  

Аска таш Акыйтат,  

Атаны арман ай,  

Азабы аз эмес, 

Ар иштин  

Ар кандай. 
А. Осмонов . 

 

 

 Оку, үндү бийик чыгарып так туура сөздөрдү 

өзгөчө, үндүү тыбыштарын жай шашпай окуп бер. 

Карама каршы сөздөрүн эске тутуп туура ар бир 

тыбышты так айтыш керек. 
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Түгөнбөгөн талаш.  

Иним кандай карачы,  

Өөрчүп турат талашы.  

Көк го десем — ак дейт,  

Тар го десем — чак дейт,  

Узун десем — кыска дейт,  

Эпсиз десем — уста дейт.  

Элпек десем — кежир дейт,  

Бул оң десем — тетир дейт.  

Баатыр десем — коркок дейт,  

Чебер десем — чоркок дейт.  

Жылма десем — дөңгүл дейт,  

Шуру десем — мөндүр дейт.  

Күлүк десем -- жорго дейт,  

Түтүк десем — чорго дейт.  

Балта десем — балка дейт,  

Буудай десем — арпа дейт.  

Зыгыр десем — кендир дейт,  

Марал десем — аркар дейт.  

Элек десем — калбыр дейт.  

Жаан десем — жамгыр дейт.  

Туйгун десем — кыргый дейт,  

Устун десем — шыргый дейт.  

Күрөк десем — кетмен дейт,  

Чапан десем — чепкен дейт. 

Телпек десем — калпак дейт,  

Сөөмөй десем — бармак дейт.  

Парта десем — такта дейт,  

Кебез десем — пахта дейт.  

Арык десем — канал дейт,  

Бул жел десем — шамал дейт.  
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Кузгун десем — жору дейт,  

Өжөр десем — долу дейт. 

Аттиш десем — кыпчуур дейт,  

Кыйын болсоң мык суур дейт.  

Нокто десем — жүгөн дейт,  

Талашы түк түгөнбөйт. 

А. Кыдыров  

 

Табышмакты  тап, к же г тамгасын жаз. 

...ап...ара   ...урса...ы  бар,  

У...па...ан   ...ула...ы  бар.  

Сүйлөбө... өн  тили  бар . 

         (…азан) 
 

Тема: К – тыбышы.  Окутуу, иштетүү. 

Сабактын максаты:  К тыбышын так айттыруу: 

 а) муунда  

 б)  сөздө 

 в) сүйлөмдө 

Угуу сезимин өркүндөтүү.  

Сабактын жабдылышы: альбомдогу тыбыштар,ооз 

ичин машыктыруу, сурөттөр, схемалар, оюндар, күзгү, 

сыйкырдуу таякча,  жана башкалар. 

Сабактын жуүрүшү: 

1. Уюштуруу иши:  

Күзгү менен. Дем алуусун машыктыруу,  схема 

боюнча.  

Шамды өчүр!  

Үндөрүн машыктыруу.  

Басымда айттыруу.  

Альбомдон ырдатуу үнддүү тыбыштарды: 
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Акырын орто, катуу 

 2. Ооздун ичиндеги мүчөлөрдү машыктыруу,  

Машыктыруучу көнүгүүлөрдү күзгү менен иштетүү. 

3.К тыбышын айтып жатканда:  

Эринибиз жылмайып, 

тишибиз терезе болуп,  

тилибиз дөңчө болуп, 

шыбыш менен к — к — к — тыбышын айтабыз. 

— Бул эмне балдар? 

— Бул короз. 

— Короз деп айтып жатканда кайсы тыбышты угат 

экенбиз? 

К — тыбышы сөздүн кайсы тарабында турат? 

К — тыбышы сөздүн башында турат. 

Балдар короз кантип кыйкырат? 

Короз ку—ка—ре—ку деп кыйкырат. 

Кана баарыбыз короз бололучу! 

Короз кайсы жерде жашайт? 

Күкүктүн сүрөтүн көрсөтүү. 

Бул күкүк. 

К — тыбышы сөздүн кайсы тарабында турат?  

К — тыбышы сөздүн башында турат, ортосунда  да 

турат,сөздүн аягында дагы турат экен. 

Демек, балдар бир күкүк деген сөздө канча к—

тыбышы угулат экен? 

Күкүк деген сөздө үч к—тыбыштары угулат экен.  

Балдар, күкүк кайсы жерде жашайт?  

— Бул чымчык токойдо жашайт, биздин жерде да 

жашайт. 

— Балдар, азыр кайсы мезгил? Мезгилге карап 

суроолорду берүү. 
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Эгер жаз мезгили болсо.... 

Жаз мезгилинде келгин куштар да келип аз күндө 

күкүктүн сайраганын да угуп калабыз. 

Кана балдар жаз белгиси келсе бул эмне?  

Бул көпөлөк. 

Орундарынан туруп көпөлөк ырын ырдашат. 

 а) колдорун булгалап көрсөтүп, 

 б) айтып отурушат. 

Балдар! Карагылачы! Бизге конокко ким келиптир? 

— Ооба, алтын ачкычын алып бизге жардамга 

Буратино келген турбайбы, кана балдар Буратинонун 

тапшырмаларын так айтып береличи! 

 

Балдар муундарды так айтып берүүгө аракет жасашты. 

— ка — ко — ку — кы — кэ. 

Эң так айткан балдарга белектерин таратуу. 

— Балдар, Буратино силерге сыйкырдуу саат ала 

келиптир.  

 ( саатты көрсөтүү). 

— Тик — так! Тик — так! Тик — так! 

Так айткан балдарга белектерди таратуу.  

Балдар, бул каарманды силер тааныйсыңарбы? 

— Бул сыйкырдуу Калем! 

— Сыйкырдуу Калем силердин сабагыңарга 

катышкысы келиптир. 

— Баарыбыз чогу чакыралычы! 

— Сыйкырдуу Калем! 

— Балдар, мен силерге өзгөчө тапшырма алып келдим. 

— К тыбышы бар сөздөрдү так айтып бергиле, андан  

кийин сөздөрдү туура укканга аракеттенгиле. 

( к тыбышы бар сүрөттөрдү көрсөтөт.)  
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кол, кал, кыл, кар, как, көк, күз, көл, кат, кыз; кара, 

ката, Көкү, көкүрөк, көпүрө, көлөкө, көпөлөк, ж. б. 

Сөздөрдү колдонуу. 

— К  тыбышы сөздүн кайсы жагында турат?  

Балдар сөздөрдү кунт коюп угуп  К- тыбышы сөздүн 

кайсы жагында турганын айтып берип жатышты.  

К - тыбышы сөздүн БОА. 

Балдарга жардам берүү, туура айтканга, туура угуп 

айтканга жана тапканга.  

Белектерин таратуу.  

Жыйынтыктоо : 

Тапшырма берүү.       

 

Эринчил тыбыштар менен иштөө. 

Б - тыбышын айтып жатканда, эки эрин биригип үн 

кошуп б тыбышы айтылат. 

Б - тыбышы эринчил үнсүз тыбыш. 

Б - тыбышын нышан балдар айталышпайт, себеби үн 

мурунга кетип кеп учурда Б тыбыштын ордуна  

М тыбышы айтылып калат Б — М.  

Мисалы: бала — мала, балбан — малман, байке — 

майке, байпак —маймак, ушул сыяктуу кеп каталарды 

кетиришет. 

Ошондуктан нышан балдар менен иштеп жатканда 

эринчил тыбыштарына кеп көңүл буруу зарыл. 

Ооз мучөлөрүн машыктыруу :  

1. Үндүү тыбыштарын ырдатуу. 

2. Эринди керип, демди алып, тоголоктошкон 

кебездерди катуу  үйлөтүү же кагаздан жасалган 

кепелектерду, жылдызчаларды, гүлдөрдү көп ирет 

үйлөтө берүү. 
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а) Шамды өчүрүү ! 

б) шарды үйлетүү ; 

в) үйлөгүч оюнчуктарды үйлөтүү ; 

Ушундай көнүгүүлөр нышан баланын үнүн да,катуу 

улутунуп деми менен чыккан абасы мурунга кетпей, 

ооздон чыгып Б тыбышын жаратат б тыбышты м 

тыбышка алмаштырбай так айтканга аракеттенет.  

П - тыбышын айтып жатканда, эки эринибиз 

биригип катуу аба менен гана айтылат. Эки эринчил 

тыбыштардын айырмаларын балдарга дайыма эстетип 

туруу зарыл :  

Б- тыбышына үн кошулуп айтылат,  

П - тыбышы аба менен гана айтылат. 

  Бул эрежени билүүгө  зарыл. 

Жумшак үнсүздөр үндүн катышуусу менен айтылат. 

Каткалаң үнсүздөр үн катышпастан  шыбыш менен 

айтылат.  

Мисалы: бил — пил 

Б тыбышы сездун башында. Бал, бол, бул, бел, бел, 

бил, бор, бат, бет, бут, бит, Бек, бой, бак, бер, бар, бир, 

биз. 

Бала, бака, бата, баса, бото, боор, беле, бооз, бозо . 

Баатыр, баары, бебок, бежек, белек, бабай, бабыр, 

базар, багбан, белек, багыш, байге, байка, байке, 

байлоо, байтал, бакма, бакча, бакшы, банка, барак, 

бутак, башбак, башта, Батма, башчы, баяндама, 

бейбаш, бекитүү, бейшемби, бензин. Бермет, 

бешбармак, баскетбол, бийкеч, бадыраң, бадырак, 

Бекбекей, бубак, булчуң, буйрук, бузулбас, булбул. 

Бүбүсара,  бүркүт,  бүлдүркөн,  бүлбүлдөт, бүлдүргүч . 

бүркөк, бытпылдык, былпыгый, бырбыйт . бырпыра . 
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бытыра, бычак, бычмачылык .бышактоо . бышылдоо . 

бышыруу, бышкыруу. бырыштыруу . быркыратуу . 

бытылдатуу, былчылдак, быйты, бытыкый . 

Балдардын угуу сезимин жана жазуу түрүндө Б - П 

тыбыштарын туура угуп, туура жазуусуна жардам 

берүүгө бул көнүүгүлөрдү пайдалануу : 

Чекиттердин ордуна Б же П тыбыштарын коюп 

жазуу . ...ал...ак . та...ак, тал...ак . те...етей . то...у, 

то...чу, шы...ыргы, шейше..., те...ши . то...урак . 

ша...алак, шы..., шы...ак, шор...о, ши...ер . шер...ет, 

шый...аң, ка...ыр, ко...ой, кө...үрө, кө...өлөк, кө...үк, 

ка...ак, ка...как, ка...а, ке...ек, кир...ик, ки...ирек, ка...ар, 

ка...ык, жа...ык, жи...ек Ка...ар, жи...ит, Жы...ар жи...ер, 

ол...ок, А...ар, Жа...ар, Ак...ар, ...ет...ак, ...ейка...ар, 

...ей...аш, ...ал...ай, ...ил...е, ...ат...айт, ...етме...ет, 

...еймаза, жи..., жай...ак, ...ай...ак, 

...аткак, ...а...ырат, а...та, а...ак, а...акай, ...ыт...ылдык, 

...өдөнө, ...ай...иче, ...алта, кем...ир, ка...та, ка...ырай, 

ка...чыгай, кы...чыт . 

 

    Бул суйлөмдөрдүн чекиттердин ордуна Б же П 

          тыбыштарын таап туура катасыз жазгыла. 

...ийгазы кир...ик как...ай укта...ай кал...ады...ы . 

...ал...айдын кем...ири ...ай...агын та... ай айласы 

кети... 

кү...үрөдү . ...ейшегул ...ыжысы ...ар де... ка...какты 

ачы... сүйүнү... кетти . ...айсал...ек а...асына камдаган 

...елегин куттукта ерди . У...акан ...ахтаны алы... 

жумшарты... ...ерди . А ак ...ахта менен ...етин аярла... 

сый...ала... аарчы... жи...ерди . ...ейшен...ек ...ешиктеги 

...аланын ...етинен чо...улдаты... өө...күлөп жи...ерди . 
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...ал...айган ...ай...иченин ...етинен ... айкал... аган 

сырлары көрүндү . ...ий...ачанын ...ейшен деген 

...айкеси ...өдөнөлөрдүн ...ала...андарын чый...ыл 

даты... алы... кели ерди . ...ал...ай ...аштыгына 

...ашын салы ышкыры... жи... ерди . ...ейтааныш 

...ала ...ыт...ылдыктарды куу... жөнөдү. 
 

 Б – П Жумшак жана каткалаң үнсүздөр. 
 
   Муундарды так туура үндү бийик чыгарып айттыруу.  
ба - ба - ба - бал, бала, байке, бадал, байлык, байпак  
бо - бо - бо - бол, бото, ботко, болду, борошо, боюнча.  
бу - бу - бу - бул, бурч, булак, бузуу, буудай, буурчак.  
Бө - бө - бө - бөл, бөлкө, бөдөнө, бөйрөк, бөлмө, 
бөжөк,  
бы - бы - бы - быш, бышты, бычак, быйыл, быжы,  
бе - бе - бе - бел, белги, белек, берешен, бешик, бет,  
би - би - би - бил, билим, бийлик, биринчи, бирдиктүү  
бү - бү - бү - бүт, бүлө, бүбү, бүркүт, бүгүн, бүчүр. 
Бул муундарды так туура үндү бийик чыгарып 
айттыруу.  
па - па - па - пас, парз, палата, палатка, падыша,  
по - по - по - пол, поза, польза, подушка.  
пи - пи - пи - пил, пикир, пиала, пияз, пияда.  
Бул сөздөр менен сүйлөм түзгүлө ; 

Падыша, пайда, пайдалангыла, пайдалуу. пайдасыз. 
пахта, пахтачы, пахтачылык, пил, пиала, пияз . 

Так айтмаларды так туура үндү бийик чыгарып 
айттыруу, чекиттердин ордуна Б же П тамгаларын 
коюп жазуу. 

ба - ба - ба - ...ай...иченин ...ай...агы ...утуна 
...ат...ады. 

ба - ба - ба - ...ал...ай ...алтасын, ...алкасын та...тады  
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ба - ба - ба - ...ай...олдун үй ...үлөөсү ...ахтадан  
кө... түшүм алышты . 

бы - бы - бы - ...ыйылкы  кышта ...ыт ...ылдыктар  
ая...ай кө...  өлү...  калышты . 

бы - бы - бы - Аш...озчулар ...ыжыны ая...ай 

...ылчылдата ...ышыры... жи...ериши...тир . 

бу - бу - бу - ...ү...үажардын ...ул...улдай сайраган 

үнүнөн ай ! 

Окугула жана көчүргүлө. Жумшак үнсүздөр үндүн 

катышуусу менен айтылат. Каткалаң үнсүздөр үн 

катышпастан айтылат. Жумшак үнсүздөрдүн астын 

сызгыла. 

Дем алыш эле. Биз муз тептик. Көңүл ачык. Кечинде 

үйгө кайттык. 

Быйыл пахтадан. кызылчадан мол түшүм алынды. 

Окугула. Көчүрүп жазууда биринчи жолу кездешкен 

каткалаң үнсүздөрдүн гана астын сызгыла. 

1. Велосипед, телефон, диван, шкаф, циркуль — 

керектүү буюмдар.  

2. Биз үчүнчү класста окуйбуз.  

3. Чыңгыз Айтматов - бүткүл дүйнүгө белгилүү 

жазуучу. 

 

Б — П    Бул сөздөрдүн кайсынысы жумшак үнсүз 

менен, кайсынысы каткалаң үнсүз менен башталганын 

айтып бергиле. 

бил — пил        бай — пай               бал — пас 

аба — апа        шыбыр — шыпыр   жайба — жайпа 

Төмөнкү сүйлөмдөрдү  так оку,  жаз.  
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Жыл сайын балапандар багылып чоңойтулат. Биз 

аларга жем чачабыз, суу беребиз. Алардын тукумун 

көбөйтөбүз. 

Жумшак үнсүздөрдү бир сызык менен сызгыла, 

каткалаң үнсүздөрдү эки сызык менен сызгыла. 

Балык, волейбол,  велосипед,  балта,  пахта,  бычак,  

палатка, паровоз,  печать,  фотоаппарат,  фляга,   

физика,  биолог, клуб, отряд, Кубат, гараж, заман, 

саман, токтом. 

Түгөйлөш үнсүздөрдү сөз башына жана сөз ортосуна 

келтирип бир нече мисал жазып айткыла, көрсөткүлө. 

Балык — пальто, чабан — чапан ж. б. 

Б менен П — эринчил үнсүздөр, Б - тыбышын айтып 

жатканда эки эрин бири бирине тийишип үн кошуп 

айтылат, жумшак үнсүз.  

П — тыбышын айтып жатканда эки эрин чыңалып, 

бири бирине тийишип, жалаң гана шыбыш аркылуу 

жасалган үнсүз П каткалаң. 

Б — П тыбыштарын алмаштырбай так айттыруусун 

жана жазуу түрүндө ката кетирбей угуу сезимин өөр - 

чүтүү. 

1. Ба — па                                       па — ба 

    Бо — по   по — бо 

    Бу — пу   пу — бу 

    Бы — пы   пы — бы 

    Бө — пө   пө — бө 

    Бү— пү         пү — бү 

    Бя — пя   пя — бя 

    Бе — пе  пе —бе 

    Би — пи  пи — би 

    Бю — пю   пю — бю 
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2. 

Ба — па — ба         пя — бя — пя 

    Ба —  ба — па  пя — бя —бя 

    Па — ба — ба  бя — пя — пя 

Төмөнкү муундарды так айттырып, окутуп, эс 

алдырып, андан кийин демди туура алып, ар бир 

тыбышты так айтканга аракеттентип, кайсы ооз 

мүчөлөр катышкандыгын эске салуу менен айттыруу. 

Бас — пас    бат — пат 

Бал — пал       бак — пак 

Бил — пил       бел — пел 

Был — пыл       бет — пет 

Бул —  пул       бук — пук  

Бөл — пөл       бөк — пөк 

Бүл — пүл       бүт — пүк 

Бол —  пол       бок — пот 

Бар — пар       баш — пал 

Бор — пош       бот — поп 

Балбай — балбак    бото —  ботко  

Бебеке — Тебеке   тебетей — тепкир 

Бөлөкбай — бөбөк   бөлмө — көппө 

Бүтүк — үпүп    бүлдүркөн- пүпүлдөк  

Бытбылдык     бүлбүлдөк — бүпүлдөк 

Бүбүлүк —  Бүбүкан   битир — пикир  

Болбостук — толбостук  бейбаштык — бейкапар  

Болпок — болпоң   бойпоңдоо — бойпоңдош 

Борбор — борбаш   борпоң— борпоңдош 

Бөйпөй — бөйпөйүш   бөйпөлөң — 

бөйпөңдөш 

Бөлпүлдө — бөлпүлдөө  бөйпөйт — бөйпөйүш 

Баба — папа    бабка — папка 
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Был — пыл      бобы — попы 

3. Муундарга " ба " же " па " муундарды кошуп 

жазгыла. 

Кал  — ...  жал — ... 

Ка    —  ...  ка    — ... 

Тал  — ...  таш — ... 

Та    — ...  шы  — ... 

Та    — ...  са   — ... 

Кам  —  ...  са   — ... 

Жам — ...  то   — ... 

Те    — ...  то   — ... 

Эринчил тыбыштарды айтып жатканда эриндер 

биригип үн менен айтылат. Б — б — б .... . 

Ба -- ба -- ба — бал, бак, баш, бат, бас, бар, бап, баз, 

бада.  

Бо — бо -- бо — бол, бок, бош, бор, бос, боз, бозо, 

бото.  

Бу - бу - бу -- бул, бук, буш, бут, бур, буз, бузук, бурул.  

Бы — бы — бы — быш, бык, быт, быр, бырбык, 

бытыра.  

Бө — бө — бө — бөл, бөк, бөтөгө, бөтөлкө, бөзүк, 

бөлкө.  

Бе — бе — бе — бел, бек, бет, бер, без, беш, бер, 

береке.  

Бү — бү — бү — бүл, бүк, бүр, бүш, бүт, бүркут, бүрк.  

Би — би — би — бил, бир, биз, бит, бирик, 

бирдик,биримдик. 

Б тыбышын айтып жатканда эки эрин биригип үн 

кошуп Б тыбышын айтабыз. 

Б тыбышы ырдалбайт, бул түгөйлүү үнсүз тыбыш, 

жана жумшак. 
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Бул сөздөрдү туура жана так окугула. 

 

Ба 

Бал,  бала, бака, бата, балка, бата, бажа, балта, бабыр, 

базар,баатыр, баары, башчы, бакшы, багыш, батыш, 

бапыра, байбиче, байке, байпак, Байтик, байка, байтал, 

балпай, баба, Балбай, бакча, байрак, барак. 

Бо 

Болот, бото, ботко, борошо, боор, болпогой, 

боштондук, болочок, бопбоз, бото кез, боордош, 

болуш, божомол. 

    Бу  

Бул, булбул. булак, бутак, бука, булчуң, бултук, 

буйрук, бубак, бузулба, буюм, буулаш, буудай, 

бутактуу, бурчтук, бурчуйт, буртуйт, бурбугуй, 

бубактуу, булгаары. 

    Бы 

Быт, бышык, былпык, бытбылдык,бытыкый, быжы, 

бытыра, бычак, быштак, бышыктоо, былпыгый, 

быркыратуу, бышыруу, бырыксытуу, бытылдатуу, 

бырыштыруу. 

    Бө  

Бөл, бөлө,  бөлкө,  бөжөк, бөлчөк, бөдөнө,  бөйрөк,  

бөлөк бөлтөк, бөтөлкө, бөрүлүү, бөлүк, бөкчөңдөө, бөл  

—түрүк, Бөкөй, Бөлөкбай, бөтөгө. 

    Бү 

Бүбү, бүл, бүлө, бүтүк, бүткүл, буткүлө, бүркүт, 

бүжурөшүү, бөлбүлдөтүү, бүлдүркөн, бүрүшүү, 

үбүркөк, бүтүрүү,  бүкүлө, бүткүлө, бүчүлө, 

бүчүлөтүү. 
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    Бе 

Бер,  беш,  бет,  бек,  бел, береке, беде, белек, бешик, 

бешилик, бешмант, белдемчи, Бермет, берешен, 

бейкуттук, бейкапар, белес, бетпак, беттентүү, беш 

бармак, беш көкүл, беш манжа, бештин айы, бешөө. 

    4. Булсөздөрдү так туура окуп бергиле. 

Победа, пайдубал, былпыгый, байбиче, байпак, 

бейбаш,  Бийбача, Бийбай, Билал, Бийназик, Бекнияз,  

Бекназар,  Базаркүл,  бытпылдык, быйпык,  

Беш- Бадам, бешилик, бетпак, беймаза 

 

...өдөнө. 

...ереке, ...айлык — ...ирик ...айлаган ...айманалуу   

...акта. …ардарчылыктын  ...елгиси, ...ардын ...ейиши . 

...ейишти ...аг...ан ...өркүндөй  ...агат,  ...үлдүр...ой 

...айлайт.  ...ектемир  ...а...ай  ...аккан  ...адам,  ...еде, 

...үлдүркөн ...айтеректүү ...акта  ...ашынан  ...ул...ул,  

...өдөнө  ...айырдай  ...аштаган .  ...өтөгөй  ...арктуулар  

...улуттан  ...ашын  ...ултуйткан  ...үркүттөн ...өжүрөй  

...екинишет.  ...ачым  ...екин...есе  ...ерен  ...үркүт  

...өктөрө ...езет . ...ектемир  ...аг...андын  ...ештеги  

...аласы  ...арчын...ектин ...өдөнөсү  ...ар.  ...аамчыл  

...а...ай  ...аласына   ...өдөнөнүн ...аркын  ...илдирип   

...апестеп.…  …актырды .  ...алакай  ...өтөгөй 

...өдөнөсүнө   ...еденин ...үрүн,   ...уудай,  ...өйөн  

...ерип  ...акты ....өдөнөнүн  ...өөнү   ...өксөр...өдү. 

...а...ай,  ...ала  ...аг...ан  ...апестеп  …аккан   ...ейиш  

...агын – нын ...актылуу  ...ул...улу  ...ашын  ...езелене  

...аштайт.  ...акма  ...өдөнө . "...ытпылдык ",  " 

...ытпылдык ",  "...ытпылдыкта... "    ...үтүрөт. 
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...өдөнө   ...ейжай,  ...ейдарек  ...езилде...ейт .  ...ашынан 

...ери...екем ...екилген  ...аркын  ...ытпылдыкта…  

…аяндайт . ...арктаганга  ...арк  ...ерет.  ...үгүнкүнүн  

...үрсүгүнү  бар.  ...арктуу ...олсоң  ...аг...андай  ...ол,  

...ейиш  ...агын  ...арктаган .  ...олсоң ...өдөнө,   

...ул...улдай   ...ол,  ...аркын   ...аалана  ...арктаган. 

 

                       Жапарали Осмонкулов. 
 

Ошондой эле эринчил тыбыштарга 

В жана Ф тыбыштары кирет. 

В  —  тыбышын айтып жатканда эки эрин 

жылмайып бири бирине тийишип шыбыш менен 

үндүн кошулушунан жасалып жумшак үнсүз В 

тыбышы айтылат. 

Ф — тыбышын айтып жатканда эки эрин жылмайып 

бири бирине тийишип, жалаң гана шыбыш аркылуу Ф 

каткалаң үнсүз тыбышы айтылат. В — Ф: Вова — 

Фома, Веня — Феня.  

Бул муундарды так, үндү бийик чыгарып окугула.  

ва — ва — ва —    Валя, ваза, вата, вахта  

во — во — во —    Вова, воля, воз, вор,  

ву —  ву — ву —    вуз, вуля, вуаль  

вы — вы — вы —   выв, вывоз 

ви —  ви — ви —    виват, вилы, вилка, 

 

ав — ов — ув — ыв   ыв — ув — ов — а в  

яв  — ев  — ов — юв  ев — ив — юв — ев  

ав — яв — ув  — ив   ыв —ив — ев — ав  

яв — ав — юв — ув  ив — ыв — ав — ев 

Так туура оку! 
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Валя, Веня, ава, авал, айван, Вера, автобус, 

велосипед, завод, вагон, Автандил. 

В — тыбышы сөздүн кайсы жагында турат? 

Б О А. Схема боюнча балдар көрсөтүшсүн, же сөз 

менен айттыруу. 

Бул муундарды так үндү бийик чыгарып оку!  

Демди туура алып, туура оку! 

фа — фа — фа —  фамилия, фантастика, фабула,  

фо — фо — фо —  форма, формула, форум, фото, 

фокус  

фу  — фу — фу —  фут, футбол, фуфайка, фуршет,  

фы — фы — фы — ыфы, фырр, фыркать . 

фи — фи — фи — филь, фильм, фильтр, фирма,  

афа — офо — уфу —  ыфы — ифи — ефе —өфө  — 

үфү 

аф — оф — уф — ыф                 ыф — уф — оф — аф   

яф — еф — юф —иф                  еф — иф — юф —вф  

аф — яф — уф — юф                 ыф — иф — еф — аф  

яф — аф — юф — уф                 иф — ыф — аф — еф      

   Адамдардын аттарын туура так оку !  

Демди туура ал, үндү бийик чыгарып оку ! 

Фатима, Фарида, Фархат, Латифа, Лютфия,  

Фая, Фея, Фарух, Феликс, Феникс. 

Бул сөздөрдү туура окуп, Ф тыбышын сөздүн 

кайсы жагында турганын аныктоо .  Б О А.  

Фуфайка, туфли, шарф, фабрика, шифер, шофер, 

шлейф, шифонер, фанера, фирма, фитиль, фильм, 

фемида, ферма, форма, форум, фарфор, физика, фокус, 

факел. 

 Көп чекиттин ордуна тийешелүү тамгаларды коюп, 

сөздөрдү дептериңерге көчүргүлө . 
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    1. ...агон, ...азелин, ...аренье, ...илка, ...окзал, ...рач, 

...ожатый, ...ертолет, ...елосипед, ...ымпел .  

Бул сөздөргө кайсы жумшак үнсүздү койдуңар?  

Бул сөздөр менен суйлөм түзүп жазгыла . 

    2.  ...ронт, ...у...айка, ...онтан, ...отогра..., штра..., 

...евраль, ...анера, ...артук, ...ерма, ...онетика, ...утбол, 

мор...ология, ари...метика . 

Бул сөздөргө кайсы каткалаң үнсүздү койдуңар?  

Бул сөздөр менен сүйлөм түзүп жазгыла. 

Сүйлөмдөрдү окугула, в, ф, тамгасы катышкан 

сөздөргө чекиттердин ордуна в жана ф тамгаларын 

туура таап жазгыла: А...тобус, трактор, соко, за...оддо 

жасалат. Кездемелер ...абрикада токулат. Биздин 

...изикадан берген мугалимибиз бизге космос, спутник 

жөнүндо айтып берди. Ал өткөн жылы Моск...а, 

Кие…, шаарларында болгон. ...ермага барганда козу, 

улак, музоолорду көрдүк. Балдар мектептин жанында 

...олейбол ойноп жатышат. 

Биздин үйдө теле...он, шка..., гра...ин бар,  ...атима 

ши...он шар...ын шамалга желбиретип бара жатты.   

...арида өзүнө ...орма, плаш, пальто алды. Үйдөгү 

кичинекей бөбөгүнө а...томат, теле...он, кон...ет сатып 

алды . Ал...ия ...утболчу баланын сүрөтүн жибек менен 

эң кооз түшүрүптүр.  ...арух  а...иамоделисттердин 

кружогунда. 

1. Ар бир сүйлөмдө канча сөз бар? 

2. Сөздөр эмнеден турат? 

3. В жана Ф үнсүз тыбыштарынын асынайткыла 

айырм. 

Кашаанын ичиндеги тамгалардын кайсынысы 

жазыла тургандыгын айтып бергиле .  
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Порт( ф - п ) ель, стан ( ц - с)  ия, спра ( ф - в) ка,  

а ( ф - в ) томат, ал ( ф - в ) авит, кон ( ф -п ) ет, со ( в - 

б)ет, фа(б - в) рика, ди ( в - б ) ан, мор ( ф - п) ология,  

ре ( в - б) олюция, мото ( ц - т) икл, порт ( ф - в) ель,  

офи ( ц - с) ер, про ( ц - т ) ент, поме ( щ -ч) ик,  

а ( в - ф ) торучка, паро (б - в ) оз. 

   Төмөнкү сөздөрдү окуп көрүп, ц, ш  тамгалары 

катышкан сөздөрдүн айтылышын жана жазылышын 

байкагыла. Туурасын дептериңерге көчүрүп жазгыла. 

Абзас - абзац, лексия - лекция, процент - протсент,  

сирк - цирк, сентнер - центнер, офицер - офитсер,  

сифра — цифра, революция - револютсия, 

конференция — конференсия, забойщик - забойшик, 

борщ - борш. 

Төмөнкү суроолорго жазуу түрүндө жооп жазгыла. 

Ал сөздөрдө кандай тамгалар кабат айтылганын 

байкагыла. 

    Орто мектепти бүткөндө окуучулар кандай 

документ алышат? 

    Бир килограммдын миңден бир бөлүгү эмне деп 

аталат? 

    Кышында муз үстүндө ойногон спорттун түрүн эмне 

дейт? 

    Поездге же самолетко тушкенде билетти кайдан 

алат? 

    Силер окуган бөлмөнү эмне дейт? 

 Миңден кийин жүздүктү билдирүүчү сан бирдигин 

эмне дейт? 
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Р тыбышын коюуу. 

1. Р — тыбышын айтып жатканда тилдин учун 

жайып, үстүнкү тиштерге катуу такап, өпкөнү көп 

демге толтуруп, абаны тилдин ортосунан күч 

менен тилдин учун дирилдетип — р — р — р, 

чыгарганга аракеттентүү. 

2. Эрин жылмайып ачык. 

3. Тиштер ачык. 

4. Колдун алакан жагын оозго жакындатканда, 

абанын катуу дирилдеп чыкканы сезилет. 

 Р тыбышы жумшак үнсүз тыбыш. 

 Машыктыруучу көнүгүүлөргө даярдык. 

Көнүгүү: Демди күчтөнтүү үчүн (жөн эле демди 

албай) аны күч менен эринди дирилдетүү.  Абаны 

чыгарууда үндү чыгарып дирилдетүү. 

Мындай да болушу мүмкүн : Эрин үнсүз же үн 

кошулбай эле дирилдетсе болот. 

Көнүгүүлер тил үчүн:  

1. Тилди жайып, тиштердин ортосуна тиштетип 

туруу. Абаны катуу чыгарып, үн кошуп тилди 

дирилдетүү. Тил жана эрин бош болууга тийиш. 

Эгер алаканды оозго жакындатканда ал жактан 

муздак катуу аба же жел чыгат. 

Кээде үн кошпой эле тилди дирилдетсе да болот.  

2. Тилди таңдайга сордуруп такылдатып ( бат же 

жай)  

" Атты чаптырып " көп ирет жасатуу. 

Тилди көпкө чейин таңдайга соруп карман туруу.  
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" Козу карын тургандай".  Бул көнүгүүдө астыңкы ээк 

кыймылсыз турат, ошондуктан тилдин түп жагы 

чоюлуп жакшы көрүнүп турат. 

Кээде мындай туура эместиктер да кездешет: 

а) тил ооздун ичинде эле жатып таңдайды 

такылдатканда ээк менен кошо кыймылга келет; 

б) эриндин жана тиштердин ууртундагы майда 

булчуңдары жакшы кыймылга келбегендиктен тилдин 

түпкү жагы көрүнбөй калат. 

3. Тилди таңдайга  өйдөлөтүп     көтөргөнгө аябай 

аракеттентүү, тиштердин ортосу бир жарым же эки 

манжа аралыкта болууга тийиш. Ушундай калыбында 

көпкө кармап туруу, ар жагынан шилекейи чууруп 

кетмейинче. Бул көнүгүүнү колдон келсе көп ирет 

жасатуу, тилди машыктыруучу болот. 

Ушундай көнүгүүнү жасай албай калса же начар 

жасаса анда максаты ишке ашпай калуусу ыктымал. 

Р — тыбышы тр жана др тырылдатуу жана 

дырылдатууда. 

Бул көнүгүүнү туура дырылдатыш үчүн колдун 

манжалары керек, манжалардын жардамы болбосо көп 

учурларда тилди дирилдетиш кыйынга туруп калат. 

Көнүгүүнүн  түзүлүштөрү. 

Тилди таңдайга чоюп көтөрүп, баш бармак жана 

сөөмөй менен тилдин эки жагын тыгыстап кармап 

туруу. Тилдин ортосу бош болууга тийиш. Демди 

улутунуп көп алып күч менен үн кошуп тилди 

дирилдетүү.  Тил өзү  чыңалып " тж " деген үн чыгат  

( кээбир балдар айтары менен эле тр -ды айтып калат). 
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Көнүгүүнү жасап жатканда тиштердин аралыгы бир 

же бир жарым манжа аралыгында туруш керек. 

Бул көнүгүүнү көп ирет кайталай берүү, а кырындап 

демди күчтөнтө берсе эле тр — тр — тр пайда болуп 

калат. Эң негизгиси тил жайылып тилдин учу 

дирилдеп туруусун көзөмөлдөө, тилдин эки жагы тең 

үстүңкү тиштерге такалып абаны катуу ортосунан 

жөнөткөндө өзүнчө эле кыска муунда — тр — тр — тр 

деген үн чыгат.  

 Р — тыбышын коюуу кээ бир балдарга аябай 

татаалга турат. 

1. Манжалар менен ууртун кармаганда, абаны 

жөнөткөн учурда тил дирилдебей калышы мүмкүн.  

2. Аба тилдин ортосунан кетпей мурунга кетип 

калган учурлары да болот.  

3. Же абаны катуу жөнөтө албай турган учурлар да 

кездешет. 

4. Тр —дегендин ордуна тл—деген үн чыгат. 

Мындай учурда тил өзү эле иштеген сыяктанат, 

ошондуктан тил таңдайга тыгыз жабышып, тилдин 

ортосунан катуу абаны жөнөтүү зарыл. 

5. Мындай учурда р тыбышын коюудан баш тартыш 

керек. Туура так айттырыш үчүн тилдин учу дирил — 

деп турушу зарыл, туура эмес дирилдөөдө тилдин түп 

жагы таңдайга такалып кекиртек жактан угулгандай 

(так эмес р тыбышы) угулгансыйт же тилдин оң же сол 

жагынан р тыбышы туура эмес айтылуусу кездешет. 

Эгер баланын тили кандайдыр себептер менен туура 

эмес айтып жатса анда туура берилген көнүгүүлөрдү 

гана пайдаланып ооз мүчөлүрүн машыктыра берүү 

зарыл. Баланын эң кичине чагынан эле р тыбышын кое 
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баштаса болот, бирок абдан көп убакытты алышы 

мүмкун.  

Кээ бир учурларда р тыбышын коюуда же ( ш — ж) 

тыбыштарын коюуда баланын тили жабышкан болот, 

бала тилин өйдө көтөрө албай калат, ошондой тилдин 

астын кестирип коюуу зарыл. Кээ бир учурларда бала 

р тыбышын айталбай калгандыгы кезигет, бул тилдин 

майда булчуңдарынын начардыгын көрсөтөт. 

Ошондуктан баланын тили үстүңкү таңдайга тыгыз  

такалбай калышы мүмкүн. Көп тажрыйбанын 

натыйжасындагы көрүнүштөр боюнча үстүңкү 

берилген көнүгүүлөрдү туура пайдаланып тилдин 

булчуңдарын машыктырып, тилдин түп жагын өйдө 

туура чоюлтканды үйрөткөндө кээде тилдин астын 

кеспесе да болот. 

Көнүгүүлөр. Узун муундан турган тр. Бул муунду 

көп ирет тактап айттыруу, кыскача айтылган тр — ды 

көп ирет кайталата берүү, узун муундан турган тр — 

тр — тр, манжалардын жардамы менен, анан 

манжаларсыз айттыруу зарыл. Узун муунда туура 

айтып калганда гана Р— Р — Р дегенде гана сөзгө 

кошуп айттыруу. 

T — тыбышы жана д тыбыштары тилди таңдайга 

тыгыз такаганга дагы керектелүүчүсү бар.  

Ошондуктан көп ирет мындай көнүгүүлөрдү жасата 

берүүсү зарыл жабык муундарда.  

Мисалы:  

тр — а,          тр — о,           тр — у,             тр — ы.  

тра —тро      тра — тру       тры —тра         тро — тру 

тро —тры     тру —тры        тру ~ тро          тры — тро  

Ачык муундарда айттыруу. 
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Мисалы:  

а — тр,      о — тр,      у — тр,     ы — тр,  

я — тр,       е — тр,      ю — тр,    и —тр.   

атр — отр — утр         ытр — атр — отр       

отр — ытр — утр         атр — утр — ытр         

ятр — етр — ютр        ютр — етр — ятр  

итр — етр — ятр         етр — итр — ютр     

етр — итр — ятр         етр — итр — ютр 

Эгерде ачык же жабык муундарда тра — нын ордуна 

тря — деген угулса, анда тилдин уч жагы үстүңкү 

тиштерге жакшы такалган эмес. Ан үчүн кичинекей 

кашыктын жалпак жагы менен (тазалоо ) үстүңкү 

тиштерге кашыктын учун тик такап, тилдин учун ары 

түп жака анча мынча жылдыруу зарыл.  

Тр же р бул муундар орус тилинде гана көп 

кездешет  

Мисалы: тр — ап, те — тр — адь.  

 Травы, трасса, травка, матрац, тройка, тропик,  

трогать, матрос, метро, ситро, патрон, труд, трубка, 

трудный, ватрушка, петрушка, отрывок, трамвай. 

Драп,  драка,  дранка,  квадрат,  дрозд,  ядро,  ведро,  

бедро, Дронов,  подросток,  друг,  вдруг,  дружный. 

 тыр  
 тырай, тырайт,  тыракта,  тыралатуу,  тыралаш,  

тыраңдаш, тыраң - тыраң, тыраңдатуу, тырбалаңдат, 

тырбыгый, тырбыгыйыраак, тырбацдатуу, тырбыцдаш, 

тырдай жылаңач, тыржыйт, тыржыйтуу, тыржыкта, 

тыржыктат, тыржыктатты, тыржыңда,тыржыңдоо, 

тырма, тырмак, тырмакта, тырмактай, тырмактуу, 

тырмалаңдоо, тырмалуу, тырман, тырманба, тырмоок, 
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тырмооч, тырчыйт, тырыштыруу, тысырайтуу, 

тыттыруу. 

 тра 

травма, трагедия, традиция, трактир, трактор, 

трамвай, транзит, транспорт, тренер, трико, тиллиок 

 төр 

төрөт, төрөөчүлүк, төрсөгөй, төрсөгөйүрөөк, 

төрсөйтүү, төрө, төр, төркү, төрсөйтүү, төрт чарчы, 

төртүнчү, төрчүл, төрөсүнтүү, төрөөчүлүк. 

 түр  

түр, түрмөк, түрмөктөш, түрдө, түрдөнт, түрк, 

түркүм, түрлөндүр, түрлөш, түрмө, түрмөчү, түрпү 

(өгөө), түрпүлө (өгөөлө), түрс, түрсүлдөк, түрмөк. 

 тур 

Турду, Тургун, Турдукан, Турдакун, Турдугүл, 

турумтай, турмуш, туурамчы, туураттыруу, туура. 

 тор 

торгой, торгош, тордош, торолту, торпок,торпулда 

торсоңдот, торт, торопой, тормоз. 

 тер 

тери, терс, терезе, тергөө, тердик, тердеш, терек,  

терең, терчил, термет, термометр, термос, террорчу, 

тескери, терраса, тергеш. 

 тир 

тир, тираждуу, тиран, тирек, тирүү, тирикарак, 

тиричилик, тиркелтүү, тиркеш, тирмийиш, тирөөч, 

тирсек, тиртеңдек, титиреңдеш, титиретүү. 
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 Ур 

 ура, урап - ыдырап, ураала, ураалаш, урагыс, 

уратуу, ургаачы, ургулануу, урдуруу, урмат, 

урматсыздык, урматтоо, урна, урология, урпактар, 

урук, уруксат, урукташ, урунуш, уруштуруу, 

урушчаак. 

 чыр 

 чыр, чырак, чырай, чыраштоо, чыргоолонгон, 

чыркылдак, чыркырак, чыркыроо,  чырмаш, чырмоок, 

чыртылдак,  чырпык,  чырчыл, чырым эт. 

 ыр  

 ырлар, ыраа, ыраазы,  ыраак,  ыраат,  ырааттуулук,  

ырайы суук, ырыскылаш,  ысырык,  ысырыкташ. 

 сыр  

 сыр аяк, сыр боек, сыра, сыр быштак, сыракта, 

сырдаш, сырдаштыр, сыркоо, сырт, сырткары, сырчыл. 

 сүр 

 сүр, сүрдүү, сүрөт,  сүртүү, сүйрөө, сүйрөгүч, 

сүйрөлмө, сүйрөмө, сүйрөш, сүйрү, сүйрүйтүү.  

 сер 

 соргок,  сордур, соргуз, соргоктук, соргуч,  сордурт,  

сорогой,  сорок сороң, сороктош,  сороңдош,  сорпо,  

сорполуу,  сорт,  сорттолуу,  сорттоочу. 

 чар 

 чар ( дандын ),  чар карга,  чар ( төрт жашар ) ирик, 

чар- чур,  чар эттүү,  чара,  чарайна ( илээшкен зат ), 

чарба, чарбадар, чарбак, чарбачылык, чаргытма,  

чарда. 
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 чир 

 чирелет, чирен, чирик, чиригүү, чиркей,  чиркелиш, 

чиркелме, чиркөө, чиртийт,  чимирик, чимкиринүү. 

 чор 

чоройт, чойроңдоо, чойроет, чор,  чор таман, чорбо, 

чорбойт, чорго, чоркок, чормойтуу, чормоңдоо, чоро, 

чорт,  чортоңдоо, чорчогоюраак,  чорчоңдош. 

 чыр  

 чыр, чырагдан, чырак, чыргайлан, чыргалануу, 

чыргоолонт, чырдуу, чыркылдак,  чыркырак. 

 кор 

 кор, корабль, коралл, корвалол, коргол, корголош, 

коргон, коргоо, коргоочулук, коргошун, кордо, кордоо,  

кордук,  коржоктотуу, коридор,  коркулдат,  короз. 

 көр 

 көр акыл, көр байге, көр жеме, көр жер, көр казуу, 

көр оокат, көр соода, көр турмуш, кор шор, көрөгөн 

билген, көрө албастык, көрө бер, көрө жат, көрө көл, 

көрө кет, көрө сал, көрөтур, көргөзмө, көркөм, 

көрктөнуу, көрмөкөсөн, көрөңгөсүз, көрпөчө 

 ор  

 оор, оору, оорукана, оргу,  оргушта,  оргуштоо,  

орден,  ордер,  ордо, ордолуу, оркестр, оркогой, 

оркойтуу, ормокой,  ормон,  орок,  орой, оромо,  орто 

 
Бул чакан аңгеменин кайсы тыбыштарын коюп 

чыгышын изилдеп чык, оку, үндү бийик чыгарып, 
ойлонуп, тапкандан кийин айт. 
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Таска...а. 

Теңи...  таска...анын тагды...— табитине та...пты 

та...тканбы, таң тү...үлбөй  табакташта...ын таңдантып 

та...пка тап таштады. Табакташта...ын табалагандай  

табити табалаганча та...паңдады. Төбөдөн тоо, талаа — 

түздөгү тө...т — түлүк, тай - түлүк, тоочул теке - 

топоздо... ту...набайга түштү.  Талбады. Талаа —  

түздү теге...ене ту...набайын тушта...апка туштады.  

Та...пты табуудан түңүлбөгөн таска...анын ты...жыйган 

тамаксоо тамагы тим ту...гузбады. Туштушка 

талпынтты. Түнө...гөн  тооло...дон томолонуп, 

ту...набайы таштуу текти...ге тоо...улганда талтөөндөй 

та...пка табити түштү. Тамактын татынан то...го 

түшпөстүн тейинде таска...а текти...деги ты...айган 

та...пка табитин тө...т талытты. Табити тамчылап, 

талаага топоз ты... айганын тааныды.  

 Too 

 тунжу...ап те...ебел тамаксоо та...пчыла...дан тазадай 

түнө...дү. Тооктун түшүнө та...уу түгөнгөндөй, 

таска…а түшундөгү топоздун та...пынан түңулбөй таң 

- заа...дан ту...ган. Түңүлбөгөн тапты. Тапкан 

талпынды. Та...пчыл таска...а табитин ташытып, 

тапкан тапалактыкы та...изде та...тайган та...пка 

тоголонуп түштү. Талпаңдап түз эле талыган топоздун 

төбөсүнө тасмалын таштады. Төбөдөн тыйынчычкан 

тобу...чагын " топ -топ" төмөнгө томолотту. Та...пчы 

тыйынчычканга тасмалын та...ытпай тултуйган 

тилинен та...тты. Темир тумшугу топоздун төшүнөн 

та...ткылады. Тойгончо тойлоду, таттуу төштөн татты. 

Томукту тоодой та...ткан тасы...айган ту...набай 
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тазбашын текбе...лене тейтеңдетти. Телми...е  топоздун 

та...пына тигиле тумшугун түй... үдү:   

" Түү—ү, та...птын  татымы татык ту...а! Тимеле  

татыктыгын, тобо"!  

Тойгондо токтунун төшү топу...акпы, таска...а та...пты 

табалагандай тепкедей же...ге тепкедей та..п түкү...дү. 

Тукулжу...уган текөө... үн топоздун тумшугуна такады. 

Та...та...  тилинен та...та... . "Та...с ! " Тунжу...аган  

тоо - таш, токой - теге...ектин тынчтыгы таз - тополоң 

түштү.  Тал - те...ек  те...мелди. Токугалуу топозун 

тушап, текти...ден Ту...гунбай туу...аланды. 

Топозчунун текебе... тайганынын ту...паты та...п 

та...апка тай...аңдады. Та...сылдак  та...пчыга  тийбеди.  

Таска...а табитин тезинен тизгиндеп, тикчийе төмөнгө 

талпактады. Түпкүчтөй түйүлгөн топозчунун 

тайганынын тилеги таш тиштеди. Ту...гунбай тогуз түн 

таппаган топозун тапты. Таска...а тойгонуна 

тойтоңдосо. Ту...гунбай топозуна тигиле тултуйду. 

Табияттын, талаа - түздүн тазалыгына туулгандан тик 

ту...уп, туу...ундай тыкан та...аган таска...а  

та...сылдакка, так түйүлгөн тайгандын текбе...чилигине  

туталанып  туюкбай, туу...уна туу...алана талпынды. 

 

Жапарали Осмонкулов. 
 
Балдардын угуу сезимдерин өөрчүтүү. 

   Тыбыштардын кабыл алуусу сүйлөө кебинде. 
Бул тема боюнча логопеддин кыскача аңгемелерин 

айтууга тийиш, мурдагы өтүлгөн сабактарга таянып 
тыбыштар жана сөздөр жөнүндө.  
Максаты: Тыбыштар деген эмне? Сөздөр деген эмне?  
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Буларды бири бирнен ажыратып түшүнүүсүн 
өөрчүтүү, сөздөрдүн мазмундарын ажыратуу. 
 

Ар бир үндүн  үнү  ар  кандай. 
Полдун үстүнө кокустан гантелька түшүп кетти. 

Аябай катуу үн чыгып кетти, үйдүн ичиндеги апам 
алаңдап чочугансып чуркап чыкты : Ой, эмне болуп 
кетти? 

Короодон кичинекей күчүк үрүп чыкты. Мына бул 
дагы үн, бирок таптакыр башкача үн, гантельдикиндей 
эмес — гав — гав же тяф — тяф такыр эле башкача. 
Бирок алып карасак үн деген түшүнүктү берет. Алар 
жаратылыштын үндөрү же бир нерселердин үндөрү 
болуп чыгат. Этаж үйдүн чоң айнеги ачылды, 
короонун аркы жагындагы үйдүн кожоюну комузчу, ал 
комузун чертип жатыптыр,  комуздун үнү угулду. 
Ошол эле учурда кичинекей баланын ыйлаган үнү 
угулду, ыңа —ыңа, бул үн дагы өзгөчө башка үн болуп 
чыкты. 
Биринчиден биз айталабыз эки үн чыкты деп; 
экинчиден биз түшүндүк, бул үндөрдү адам баласы 
чыгарды деп. Эң негизгиси бул үндөр бизге 
түшүнүктүү. Дагы бир мындай түшүнүк: жакшы бир 
жолдошуң үйүңө келип сени сурады ; 
— “Үйдө барбы экен? Же ; 
 —  “Мектепке барат бекен ?  

Укмуштуу кызыктай! Бардык эле үндөр: «бам», 

«гав — гав», жана башка үндөр, силердин башыңарга 

да кирбесе керек, кокустан түшүп кеткен гантелькасы, 

кичинекей күчүк, комузчу жана башка үндөр менен 

эмне айткысы келишкенин эч ким ойлогон да жок. Ар 
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бир үндөрдүн же дабыштардын өзүнчө түшүнүктөрү 

бар экендигин эми биз билебиз. 

Кана балдар, жаратылыштардын жана адамдардын 

дабыштары бири биринен аябай чоң айырмаланып 

турат бекен?  

Мисалы : элестетип көрөлүчү, биз жайында токойдун 

ичи менен баратабыз, сол жактан көпкө чейин күкүк 

сайрап турду « Кү — кү ! Кү — кү ! »— токтоосуз 

сайрап жатты. Силердин дагы менин дагы оюбузга 

кирбейт, бул сайраганы менен эмнени айткысы 

келгенине, биздин ишибиз да жок. 

Капысынан, алыскы токойдун ичинен үн угулгансыйт  

« Ау - у ! » Биз баарыбыз токтоп калдык, үндү тыңшап. 

Бул « ау » деген үн бизге түшүнүктүү болду. Биз 

түшүндүк, бул адашкан бирөө : « Силер, кайдасыңар?» 

же « Мен бул жактамын ! » Ау - деген бул биз үчүн 

сөз. Ошондуктан биз токойдун ары жагына барып, ким 

экен, эмне болуптур, ал жөнүндө билели, деп кеттик. 

Үндөр жана дабыштар абдан көп ааламда. 

Илгери Жерде эч нерселер жандыктар жокто эле катуу 

үндөр абаны солкулдатып жарышчы экен. Булар 

чагылгандар, шамалдар, жер титирөөлөр, аска зоолор. 

Булардын баары жаратылыштын дабыштары. Бизге 

булардын кызыкчылыгы деле кереги жоктой. 

       

( Л. Успенскийдики. ) 

 Бул тараптагы иштер эмнени угуу сезимин 

өөрчүтүш үчүн атайы алынган тыбыштар боюнча 

алардын угуусун, тамганы угуп, аны тактап туура 

окшош тыбыштарын бири биринен ажыратуусуна көп 

көңүл бөлүү. 
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 Кыргыз тилинде е тамгасы сөздөрдүн ортосунда 

жана сөздөрдүн аягында жазылат. Үнсүз 

тыбыштардын артында турган е тамгасы, орусча э 

тамгасы угулат, мисалы : китэп, мектэп, бирок биз э 

тамганын ордуна е тамганы жазабыз. 

Китеп, мектеп, дептер, кесе, кесме, кеме, терезе, 

белек, кебелбес, кедей, кенедей, кезектеш, кебетелеш, 

кежеңдеш, кекетиш, кекиртек, келбес, перзенттүү, 

пейилдент, пенсия, пери, мелдеш, мекендеш, мекеме, 

медересе, мелмиреш, Менделеев, мечит, мергенчи, 

менменсинтүү, метро, метр. 

Бул сөздөрдү так окуп, сүйлөм түзүп жазгыла. 

Кыргыз тилинде Э тамгасы дайыма сөздүн башында 

гана жазылат. Мисалы : эчки, эшик, эл, элдеш, элек, 

эпос, элечек, эңилчек, электр, элдештирүү, элестетүү, 

элпек, эшик, эмгектенүү, эмчектеш, энелеш, эңкейиш, 

эңиреңдеш, энчилеш, эптеп — септеп, эркек, эркеле, 

этектет, ээрчитүү, ээсиздик, эрксиздик, ээрчиме, 

ээликтирүү, ээлеш, эшиктеш, ээр токум, эселек. 

Бул сөздөрдү так айтып так окугула. Сөздөр менен 

сүйлөм түзүп жазгыла. 

Ө тамгасын айтып жатканда, эринибиз бүйрүлүп, 

тилибиздин учу астыңкы эринге такалып үн кошуп Ө 

тыбышын айтабыз. 

Көз, көл, көп, бөл, төш, төл, жөө, төө, өөн, өгө, 

жөжө, көжө, бөлө, көк, өзөн, өзөк, өрнөк, өтмөк, өлбөс, 

өчпөс, өкүм өпкө, өбөк, өлчөш, өчөш, өчүр, өлчөм, 

өтүш, көпөлөк, көкөлөйт, көпкөк, өрдөк көчөдө, 

сөңгөксүз, сөөдүрө, сөөктөш, сөөмөй, сөөлжан  сөөл. 
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Макалдар. 

…гүз ..лб..сүн,   Карагайсыз, тактайсыз, 

араба сынбасын   к..пүр.. салдым балтасыз. 

...н...р    к... кк..., 

Акыл айга жеткирет.      

       ( Муз . ) 

Сөздүк жат жазуу 

... лк ..., к ... күл, б ... б ... к, б ... йр ... к, б ... д ... н ..., 

б ... лч ... к, б ... т ... лк ..., ... н ... р, д ... б ...,  ж ... н ... к 

... й, ж ... рг ... л ..., мүч ..., ... сүмдүк,  ч ... нт ... к,   

т ... м ... нкү,   т ... рага,  ч ... н ... к,  мүн ... зд ... д ... м 

..., сүзм ..., мүш ... к, к ... пүр ...  . 

... з, к ... л, ж ...  ж ..., ... рд ... к, ... мүрбек, ... мүр,  ... з ... 

н,  с ... кс ... ... л, с... зм ... р, к ... п ... л ...к,  

к ... м ... ч, ч ... м ... л..., т ... ш ... к, к ... йн ... к,  

к ... гүч ... н, к ... ң, жүр ... к, ... й ... д ...,  сүйл ... м,  

... түк, ... күм, ... км ... т, ... збек, ... лч ..., ... г... й, 

... чүргүч, ...н ... р, б ... лм ..., к ... рк, ... пк ...,  

Сүйлөмдөр. 

Биздин тоодо көп ар кандай чөптөр өсөт. Чөлдө көп 

төөлөр жүрүшөт. Он алтыны төрткө бөлсө, төрттөн 

тийет. Быйыл өрүктөрдүн түшүмдөрү көп. Сүрөттү 

Өмүр менен Өсөр тартышты. Тоодон күн бүркөлүп 

көчкүлөр көп түшө тургандай. 

Макалдар.  

Китеп — билим булагы,  

Өнөр — билим чырагы. 

Өнөрлүү өлбөйт.  

Күндөн күнгө жаңылык.  

Өсүп жатат жаңырып.  

Алтын, күмүш, таш көмүр,  



 109 

Алынып жатат табылып. 

Өгүз өлбөсүн, 

Араба сынбасын.  

Өнөр көккө жеткирет  

Акыл айга жеткирет. 

 

Көпөлөк. 

Кон — кон көпөлөк  

Тоонун гүлү өсө элек  

Сени кууп ойноого  

Азыр боюм өсө элек. 

 

Табышмак. 

Карагайсыз тактайсыз  

Көпүрө салдым балтасыз. 

( Муз ).   

  
Бул аңгемени жазгыла, бири бириңерди текшергиле.  

 

Төө. 

Т… … нүн мойну узун, куйругу кыска. Эки ... рк ... чү 

бар.  Оор жүк к ... т ... р ... т .   Т … …  бир нече сутка  

бою суу ичпей жүр... берет. Т...  ... чөпту тандабайт. 

Тикенекти да жей берет.  Т...   ...  Кыргызстанда да, 

Казакстанда да бар. 
 
Бул сөздөр менен сүйлөм түзгүлө. 

Төө, өгөө, төөнөгүч, өгөйлөө, төөнөгүч, өөдөлөн, 
өөдө - төмөн, өйдө - ылдый,  өөн, өөндөө, өөрчүтүү, 
өткөөл, өчөшүү, өрмөк, өрмө, 
 өкүрүү, өзөндүү, өзгөрмө, өзгөрүш, өгөй, өзгөлөнүү, 
өкүл, өйдөлөн, өбөк – жөлөк, өбөктө, өнөрпоз, өлчөөр. 
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Ү - Тамгасы. 
Ү - тамгасын айтып жатканда эринибиз бүйрүлүп, 

тилибиздин учу жайылып, астыңкы эринге такалып үн 
кошуп ү тыбышы айтылат. 

 
Бул сөздөрдү угуп, туура жазгыла.  

Үй, үч, үн, түн, Күн, түр, күч, үгүт, үз, үкү, үлгү, 
үмүт, үрөн, үтүк, үтүр, күз, Гүлай, сүрөт, күрөк. 

Жүн, үчүн, сүт, түбөлүк, күзгү, күндөлүк, бүркүт, 
бүгүн,бүктө, дүкөн, дүрбү, дүрмөт, түндүк, түштүк, 
күрүч, түшүнүк, күчүк. 

Түшүм, Үмөтбек, Үсөн, үнсүз, үйлө, үнөм, үшү, үй – 
бүлө, азык - түлүк, сөздүк, чүчбара, үстөл, үшүк, чүкө, 
Түп району, мүнөт, күлүк, күлкү. 

Мүлк, мүйүз, мүнөз, сүйлө, сүз, түлкү, түтүк, 
түйшүк, түкшүмөл түкүр, дүмүр, дүрбү, дүлөй, дүкөн  

 
Бул сүйлөмдөрдү так окуп, ү тамганын астын чийип 
жазгыла. 
 

Мүсүр өз атасын ал биринчи жолу кинодон көрдү. 
Күркүрөп күз келди. Күзүндө көбүнчө күндөр салкын 
болуп калат. Үсөн гүлдөрдү үзүп кирип келди. 
Сүйлөмдөрдүн ичине сөздөрүнө карата үтүрлөр 
коюлат. Үсөн үч кабаттуу үйлөрдүн жанына келди. 

Үкүлөр түнкүсүн гана учушат. Үмүт көп 
гүлзарлардын ичинен күн карама гүлүн тапты. 
Дүйшөнкул эл, жери үчүн курман болду. 

Түн. Ай сүттөй жарык. Күн бүркөлдү. Үйлөрдүн 
бөлмөлөрү кенен. Түрдүү гүлдөр өстүрүлгөн. 

 
Өзүн өзү текшерүү жат жазгуулар. 

Биздин үйбүлө беш кишиден турат. Атам Үмөтбек 
колхоздо үй курат. Апам Үпөл үй кызматында. 
Бөбөгүм Өмүр бала бакчада тарбияланат. 
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Агам Күрүчбек экөөбүз мектепте окуйбуз. Менин 
атым Күмүшбек. Биздин фамилиябыз Үмөталиев. 
Биздин үйбүлөбүз ынтымактуу. 

 
Биздин үйлөр. 

     Биздин өлкөбүз чакан, өтө чоң өлкө эмес. 
Өлкөбүздө салынган татынакай үйлөрүбүз көп. Ал 
үйлөрдү биздин куруучулар курушкан. 
    Бир үй – бүлөдөй. 

Биз элибизди сүйөбүз. Биздин эл көп улуттан турат. 
Алар ынтымактуу жашашат. 
г... л,   ж ... н, ж ... з,  ж ... з .. .м,  ж ... л ... н,  м ... лк ...,  
м ... шөк  с ... л ... к,  с ... змө, к  ... рп. 

Муунга бөлүнө турган сөздөрдү муунга бөлүп 
жазгыла.  

К ... зг ...,  өс ... мд ... к, көркт ... ...,  т ... ш ... м,  к ... л 
... к,  к ... нд ... з ... н,  к ... мөнд ... ...,  ...ч ... нч ...,   
к ... нөл ... ... . 

 
Күз. 

К ... з келди. К ... н  кыскарып,  т ... н  узара  баштады. К 
...з ... ндө т... ш ... мд ...  жыйнап  б ... т ... шөт. Т ... ш ... м  
көп болот.  Келгин куштар  т ... шт ... ккө   учуп  кетишет. 
К ...к ...к  да,  ... п ...п  да  кетет. 

К ... н,  ... лг..., ... й,  т ... ш ... м, ... ч, ...к ...,  к ...к... к,  ... 
п ... п, г ... л, ж ... н,  ж ... з,  ж ... з ... м,  ж ... л ... н, м...лк..., 
м ... шеек, с ... л ... к,   с ... змө,  к ... рп. 

Муунга бөлүнө турган сөздөрдү муунга бөлүп жазгыла.  
К ... зг ...,  өс ... мд ... к,  көркт ... ..., т ... ш ... м,  к ... л ... к, 
к ...нд ...з ...н, к ... мөнд ... ..., ...ч ... нч  ..., 
к ... нөл... ... . 

 

Макалды жана табышмакты окугула. 

Созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү туура  

жазып  жатка  айткыла. 

1. Көрктүү таштын оордугу жок .  

Үчөө ынтымактуу дешет, 

Бирөө куюлуп түшөт.  

Бирөө кубанып ичет,   
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Бирөө жасанып өсөт . 

( Жамгыр,   жер,   өсүмдүк.) 

 

У тамгасы жана тыбышы. 

У тыбышын айтып жатканда эринибиз түтүкчөгө 

бүйүрүлүп, тилибиздин учу ооздун ортосунда,  үн 

кошуп  у - тыбышын ырдап айтабыз. 

Угуу сезимин өөрчүтүү. Угуп,  так айтып,  жазуу. 

Уу,  суу,  буу,  уул,  уук,  окуу,  улуу,  суук,  жазуу, 

буудай, буурчак,  жуу,  ачуу,  таттуу,  катуу,   муун, 

жылуу,  окуучу,  куурай, 

Жабуу,  канаттуу,  тоолуу,  ууру,  жууркан. ак  куу, 

улуу,  жазуучу,  уулуу.  Кууш,  таруу,  ууз,  куруу, 

сулуу,  суур,  кол чабуу,  кошуу, алуу. 

Жуун, шарттуу, окумуштуу, окутуучу, тууган, 

майлуу, суулуу, кардуу, койлуу, куудул, куурдак, 

пайдалуу, жолугушуу, канаттуу, жылдыруу, токойлуу, 

тамактануу, ачуулуу, жайлуу, улуу, угуу,  жылуу, 

жутуу. 

Сыйкырдуу, кыялдануу, кызуу, чогуу, атуул, казуу, 

баруу, казуу, басуу, жабдуу, жыгуу, жыюу, жуугуч, 

кадырлуу, кагуу, жылынуу, ууч, коргонуу, корунуу. 

 

Бул сөздөр менен  сүйлөм түзгүлө. 

Көрүп   жазуу. Жат жазуу. 

Чекиттердин ордун таап жазгыла. 

Буу. 

... ... лкан   с... ... га  барды. С... ...  м ... здак эле. 

... ... лкан таң калды. 

Көрсө  бүгүн  күн  жыл ... ... болбод ...    беле . 
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Убуке. 

... буке  эртең  менен  эрте т ... рд ... . Тамактан... ...  

үчүн ашканага кирди.  Ал алдыңкы ок... ...ч ... . 

Келечекте  чоң  ок ... м ... шт... ... болот. 

а) .. Маймыл бир ... ... ч   б ... ... рчак  алып  келе  

жатты. Жолдон бир б ... ... рчагын  түшүрүп  

жиберди .  

б) .. Соң – Көл — ак  к ....  ... га  жайл ... .... көл. 

а) ........ С ... ... р  чээнге  кирди.  

б) ........ Алма   татт ... ... экен .  

в) ........ Тоолордо пайдал ... ... кендер көп.  

г) ........ Театрда жол....г...ш ... ... лар болд ... . Илгери 

бир абышканын  тог... з   ... ... л ...  бол ... пт ... р . 

 

Өзүн - өзү текшерүү жат жазуулар.  

Биздин ураан. 

” Окуу, окуу жана окууга “ —  

Айткан Аалы атабыз.  

Ал ураанын, ал куралын,  

Биз аткарчу балабыз. 

А. Токомбаев. 

 

Макалдар. 

Чыдамкай болсоң жердей бол. 

Баарын чыдап көтөргөн. 

Таза болсоң суудай бол,  

Баарын жууп кетирген. 

    Эмгегиң катуу болсо,  

    Жегениң татгуу болот. 
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Табышмак.  

Чуу – чуу - чуу  чыгат,  

Чоргосунан суу чыгат. 

 

Текшерүү жат жазуулар.  

Жазга даярдык. 

Жаз келди. Күн жылый баштады. Дыйкандардын 

машиналары ремонттолду.  Жазгы  айдоого 

даярданышты. Үрөөндөр тазаланды. Көчөттөр 

отургузулду. 

 

Акыйтат, Аска таш,  

Алдырбай, Аска таш  

Акыйтат, Атаны арман ай, 

Азабы аз эмес,  

Ар иштин Ар кандай. 

А. Осмонов.  

 
Оку, үндү бийик чыгарып так туура сөздөрдү өзгөчө, 

үндүү тыбыштарын жай шашпай окуп бер. Карама каршы 
сөздөрүн эске тутуп туура ар бир тыбышты так айтыш керек. 

 

Турат талашы.  

Көк го десем — ак дейт,  

Тар го десем — чак дейт,  

Узун десем — кыска дейт,  

Эпсиз десем — уста дейт.  

Элпек десем — кежир дейт,  
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Бул оң десем — тетир дейт.  

Баатыр десем — коркок дейт,  

Чебер десем — чоркок дейт.  

Жылма десем — доңгул дейт,  

Шуру десем — мөндүр дейт. 

Күлүк десем —жорго дейт,  

Түтүк десем — чорго дейт.  

Балта десем — балка дейт,  

Буудай десем — арпа дейт.  

Зыгыр десем — кендир дейт,  

Марал десем — аркар дейт.  

Элек десем — калбыр дейт.  

Жаан десем — жамгыр дейт.  

Туйгун десем — кыргый дейт,  

Устун десем — шыргый дейт.  

Күрөк десем — кетмен дейт,  

Чапан десем — чепкен дейт. 

 
Тексттер менен кандайча иштесе болот? 
Берилген тексти окуп чыгуу.     

Макал. 

Жүрөк — эр. 

Баш – кеменгер. 

Табышмактар.  

Жүгүрүп жетпес,  
Жүгөн катпас. 

(Суу ). 

Кеп айтууга тили жок,  
Тилдүүлөрдөн бат сүйлөйт.  
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Көөнүңдөгү жалпыңды,  

Жашырбастан так сүйлөйт. 

(Тараза ). 

 

 Макалды жана табышмакты окугула. 

 Созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү туура 

жазып  жатка  айткыла. 

Көрктүү таштын оордугу жок.  

Үчөө ынтымактуу  дешет,  
Бирөө куюлуп  түшөт.  

Бирөө кубанып  ичет,  
Бирөө жасанып  өсөт. 

(Жамгыр,  жер,  өсүмдүк.) 

 

Жаз. 

Күн жылыды. Кар эриди. Суу чөлмөктөдү. Жер 

көктөдү. Байчечекей гүлдөдү. Бак бүрдөдү. Жакында 

биз каникулга чыгабыз. 
 

Жем 

  Бир таранчы жем тапты. Аны экинчи таранчы 

көрүп калды.  Ал дароо келди. Жемди талаша 

баштады.  Экөө чокулаша кетти. Жем жерге түштү. 

Эртең менен. 

 

Таң атты. Эл турду. Жазгүл төшөктөрүн жыйнады. 

Кызарып күн чыкты. Балдар мектепке жөнөдү. Аба 

таза эле. 

 

Табышмак. 
Күн узарып, кар эрип, 
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Суулар кайда толчу эле? 

Катар учуп каркылдап, 

Каз, өрдөктөр келчү эле. 

Бул кайсы кез болчу эле?       

(Жаз) 

Каныкейдин белеги.  

 Каныкей бактын сүрөтүн тартты. Аны чоң энесине 

белекке берди. Сүрөт чоң энесине абдан жакты. Чоң 

энеси Каныкейге ыракмат айтты. 

 

Кичинекей учкун. 

 Сыймык учкуч болууну жакшы көрүүчү. Бир күнү 

Сыймык камыштан самолеттун моделин жасады. 

Атасы таң калды. Талаага чыгып учурмак болду.

 Балдар моделди көрүүго кошо барышты. Сыймык 

моделин учурду. Модель бир чакырым жерге учуп бар-

ды. Көргөндөр Сыймыктын бул ишине таң калышты. 
 

Йоттошкон тамгалар.  
Ее, Ее, Юю, Яя.  

 

Сөздүк жат жазуулар. 
 Коен, боек, бое, шахтер, шофер, самолет, вертолет  

Сережа, Семен, Леня, Федор, киет, чиет, чие, тиет, 

расписание. 

 Уя, кыя, кыяк, таяк, даяр, жарыя, карыя, кыял, 

тарбия, туяк, уят, уяң,  пияз, январь, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, аяз, яшик. 

 Акия, Ракия, Алия, Надя, аянт, окуя, насыят, 

аялдама, сыя, аяк, аябай, таяныч, ядро, чаян, идея, аял. 
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 Юрий, аюу, коюу, уюл, июнь, июль, ою, уюл, уюм, 

оюн, жоюу, боюнча, чоюн, юбка, юбилей, юмор, 

моюн, куюн, уюк, туюк, тоюу, буюм, куюн. 

 

Тандалма жат жазуулар. 

Сыйлоо. 

Ясыр карыя автобуска түштү. Орун жок эле. Карыя 

туруп калды. Өмүш өз ордун карыяга берди. Карыя 

ыракмат айтты. 

Жолугуу. 

Паровоздун коюу түтүнү көрүндү. Аны Юра, Алия, 

Леня жана Ракыялар күтүп турду. Вагондо буларга  

белгилүү революционер бар эле. Балдар ага жолукмак. 

Коен. 

Данияр эки коен сатып алды. Коендорун кое берди, 

анын кулагын боек менен боеп койду. Алар бактарды 

кемире баштады. 

Коендор көбөйдү, аларды клеткага кое турган болду. 

Данияр сое турган коендорго тоерлук жем берип, 

бөлөк бакты. 

Коендор тоюнуп, абдан семирди. 

Ийрим. 

Биздин мектепте самолет, вертолеттун моделин жасоо 

ийрими уюшулган. Аны Семен агай жетектейт. Федор 

менен Сережа ушул ийримге катышат. 

 

Балдардын аң сезимдерин ойготуу боюнча иштөө 

көнүгүүлөрү. 

Бул сөздөрдү уккула сөздөрдүн түшүнүгүн 

айткыла. 

Бул сөздөргө атоочторду таап жазгыла. 
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Мисалы:  Кызгалдак    гүлдөдү.  

Жазат   жазды  —   жазып  отурат. 

Гүлдөйт   —      ……….        ………...........  

Кайнайт    —    ………..          …………… 

Ачат     —        ………….         …………..    . 

Эмне    кылды?  Эмне  кылып жатат ? Эмне  кылат? 

Уктады  …..   

Секирди   ….    жана башка  сөздөрдү жаздыруу.  

Бул сөздөр менен сүйлөм түзүп жазуу. 

Урушту, окуду, айтты, ойноп жата тжууду 

чогултту,  ырдады, сүйлөдү, салды, чийди, жыйнады, 

берди, үтүктөдү, атты, кетти, кирди, сатып  алды, 

ойлонду, санады, сүйдү, учту, токуду, жөрмөлөдү, 

жабыштырды, жүгүрдү, жууду, жапты, кууду, 

жылмайды,  жыйнады, көтөрдү. 

Көптүк  —   аздык 
Кармашты  —- кармады       атышты    —   атты     
Кетишти  —  …… Укташты  —  ......жана башка  
сөздөр  
Алар  эмне    кылып жатышат?  Эмне  кылып 
жатат ?   
 Чымчык  … .  Балдар  … . Шамал … . Трактор … . 
Күз ... . Күзөтчү … . Чек   арачылар … .  Сатуучу… . 
Китеп ... .   Буркүт … .  Түлкү … .  Бөбөк  … . Чалкан... 
 Уккула, булар кимдер? 
Күзөтчү — ... .   Кемирет ...  .    Үрөт —… .   
Мыйоолойт... . Куркулдайт … . Казгыч … .   
Кишенейт  … .  Качанаак … . Секирет... .  Чайнайт ... 
.Мөөрөйт ... . Сүзөнөөк  …. … . Учат... .  Ызылдайт ... 
.Каркыдайт... .   Чагат ... . 
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  Чакан аңгемелерди  жаздыруу. 
Мамалак,  Бөдөнө, Жөргөмүш, Кулун, Жаздын 

белгилери, Күздүн белгилери  Жайдын белгиери 
боюнча аңгемелерди түзүү. 
Көнүгүү.  

Бул  ким ?  Тапкыла ... ?  Эмне ... ? 
1. Короочу, кемирет, үрөт, мыйоолойт, жалайт, 

күркүрөйт, казат, кишенейт, чуркайт, чаап баратат, 

чайнайт, мөөрөйт, маарайт, сүзөт, учат, ызылдайт, 

чагат, гүлдөйт. 

2. Муну уккула. Так айткыла.  

Картаң  коен  чөп  чапты. 

Түлкү   чөптү чогултту . 

Чымын   чөптү арабага ташыды, 

Чиркей чөптү ыргытты. 

3. Кыймыл  аракет сөздөрдү жаз …  

коен,  түлкү, чымын, чиркейдин .   

Кайсы  суроо  коюлат? 

Көңүлдү буруп уккула.! 

 

Окуганда  үндүн басымы кандай чыгат. 

 Токойдун ичинен суунун жеегине эң чоң  

калдайган күрөң аюу чыгып  келди. Аюнун  жанында  

эки кичинекей мамалактары  секирип чыга келишти 

 Мамалактардын энеси бир мамалагын  желкесинен 

тиштеп  алып сууга  матырып  жатты. 

 Кичинекей мамалак болсо суунун ичине 

матырылып чабалактап кыйкырып  жатты. Энеси 
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оозунан чыгарбай аны катуу ары - бери жуунтуп 

жатты. 

 Экинчи мамалагы муздак  суудан  коркуп кайра 

токойду көздөй  чуркап  кетти. 

Энеси  болбой  артынан  кууп жетип желкеден алып  

биринчи мамалагындай эле сууга матырып, матырып 

жуунтту. Эки мамалак жерге түшөөрү менен сууга 

түшкөндөрүнө  чыгаары  менен  аябай сүйүнүштү. Суу 

алардын көңүлдөрүн куунак кылып жана чыйралтты. 

Сууга жуунгандан кийин  алар кайра токоюна кирип  

кетишти. 

В. Бианканыкы  
1. Бул тексти так окуп чык.  
2. Биринчи  абзацта аюлар жөнүндө эмнелерди    

билдиңер?  Канча   сүйлөм  бар? 
3. Аюлардын энеси же мамалактардын  энеси  эмне    

кылды?     
4. Кичинекей мамалакты сууга  түшүргөндө кандайча    

аракеттерди  жасады?   
5. Эмнелерди  эсиңерге   түшүрдүңөр?  

Кызыл  барак. 

Бул барак кызыл.  Кызыл  желек  желбирейт. 

Ал кызыл  түстө  кызыл күн.  Кызыл  гүлдөр  жайнап,  

Кызыл  жай, кызыл  аянт.  Кызыл  балдар кудуңдайт. 

1. Сын  атооч.  Кандай. Сүрөттөр. 

Алма  кандай ?  Чоң  алма, кичине  алма, 

2. Чоң чыны,  кичине  чыны  жана башка   сүрөттөр. 

Көнүгүү: Сүрөттөрдү карагыла.  Эмне ? 

3. Аларды  сүрөттөп  айткыла,  түстөрү,  көлөмдөрү, 

даамы  эмнеден  жана бабшкалар. Булар кайсы 

суроого жооп берет? 
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Көнүгүү: 

4. Бул  табышмакты тап. 

 Тоголок томолок тап таттуу, тышы жылмакай 

жашыл.    

 Ичи  кызыл,  кыпкызыл,  бул эмне? 

Кайсы сөздөр  сага  жардам  берди? 

Бул сөздөрдү аттоочту тап? 

1. Шырылдаган    ….                .      3. таттуу  …..     

   Ачуу   ……                                        көк ………..    . 

   Узун   …….                                       Жашыл …….    . 

   Кенен  ……..                                     сары  ………     . 

   Кууш   ………                                    ысык  …..        . 

   Кату   ………..                                   муздак   ……     . 

2.Чоң   ……                                    4 . жарык   ……..   . 

   Кичинекей   ….                                Коркунучтуу  …   . 

   Караңгы   …….                                Алсыз    ……..       . 

   Даамдуу  …….                                 Жазгы    ……        . 

   Кызыл   ……                                    жумшак    ……..    . 
Көнүгүү     Кандай  ?    Эмне ? 
Жаңы   —   …     күжүрмөн  —  ….      Каардуу —  ….  
Катуу  —  …        тикенектүү  —    …   жылаңач —.…   
Жагымдуу— ...    күчтүү   —  ….         Орой  — .... 
Күйүмдүү —   ...  жашыл —    …          жыш  —  ….. 
Орулуу —  …      жапыз  —  ...             Чытырман —... 
Узун —   …          терең  — ……           Сонун —  .... 
Күрүч  — ….        Түстүү  —    …          Кызыл   —  … 
Бейбаш  —   …    курч   —….               Ачуу   —     ….  
 
Көнүгүү :  Уккула,  кайсы сөзгө силер коер элеңер? 
Жөө басат  учуп   баратат  жүрүп баратат 
Машина           такси  самолет 
Трамвай          трактор      сагызган 
Жылкы           адам  көпөлөк 
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Автобус           киши  бала 
Электропоезд   жамгыр абышка 
Паровоз    өрдөк  троллейбус 
 
Көнүгүү  :  Бул сөздөргө  кандай?  эмне? 
сулуу          — кумдуу  —  жаңы      —  тайыз 
жылуу          — уулу      —  жыгач     —  чирик 
бышкан       — жаш       — тери       —   түстүү 
кубанычтуу —    күчтүү   —  темир     —   илгерки 
жылан         — капкак   —  жамгыр  —   кашык . 
 
Текст боюнча иштөө.  
 
— Көнүгүү: Уккула. Кандай? Бул суроого сөздөрдү 
тапкыла. 
 Күздүү күн чайыттай ачык, эртең  менен бир аз 

суугурак.  Ак кайың ушунчалык жомоктогудай 

ажайып сулууланып алтындай жаркырап турат, сары 

сөйкөлөрүн шырылдатып, көгүш асмандын 

айкалышында, ылдый түшкөн күн мурункудай ысыбай 

мээлимдейт, бирок жайкыдан жарыктай, өтө чоң эмес 

четиндүү токойу ушунчалык жалтылдап, жакуттай 

кулпунуп кубанып жана ушунчалык жеңил 

жылаңачтанып тургансыйт кыроолдоп. Үстүртөн суук 

шүүдүрүмү алыстан агыштап токойдун ажайып 

сулуулугун тартуулап акырын шамалдын учуруна 

өздөрүнүн ар түдүү  жалбырактарын төшөп учурганын 

учуруп — дарыядагы суунун толкундары акырын 

чайпалып ал жактагы каздарды, өрдөктөрдү толкуну 

менен терметип мемирешип өз оокаттары менен алек. 

Айылдын ары жагында күпүлдөп тегирмени дагы 

иштеп жаткандай, асманда калкып ак кептерлер 
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айланып бирде бат, бирде аба менен айкалышып 

калкып учуп тегеренип учушуп жүрүштү.  
   И. Тургенев боюнча.  

1. Кандайча түшүнсөңөр жомоктой ажайып айтып 

бергиле. 

     2. Кыроо дегенди түшүндүрүп бергиле? 

     3. Автор күзгү күндү кандай жазыптыр?  

     4. Силердин көңүлүңөр кандай?  

Кайда ? Кайсы  жерде?  

Үй.... жымжырт. Биз зал.... кирдик. Биз аянт... кирип 

келдик.  

Балдар токой ... келишти . Шариптин кутуча .... 

кичинекей жылан ... бар эле.  Кышын ... бак дарак .... . 

укта... . Өрдөкт ... менен каз.... . эбак эле жыл... . жака 

учуп кетиш ... . Жаркын ашкана ... иштеп идиштер ... 

жуу... . Ферма ... көп уй... бар . Короо... балд... ойн .... 

жаты... .  Балд ... суу ...чы ... кетишти . 

Айканыш менен Айзада пар... барыш... . Ак кайың... 

кооз сөйкө... жалтыл... турат. Каныкей коньки... менен 

музду тээп жүрөт. Кара чыйырчык терезе... отур... . 

Эшикт.... аябай суук. Кичинек....  күчү... . Алтын...  

мектеп... оозун... күтүп отурат. Асыл мекте... баратат. 

Акыл Кочкор — Ата... болд...  Кичинекей Кенже... 

бала —  бакча... көтөрүп барыш ... . Үстөл... үстү .... 

шорполор... кой ...  . Күчүк  топ менен ойно ... Чычкан 

ийни... кир ... .  

Ким? Эмне? 

Кайсы сөздөр Ким? Эмнеге? Айткыла, жазгыла, 

окугула .  

Саат, шамал, бала,  абышка, учак, бейтапкана, бейтап 

кыз.   
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Көнүгүү ... Элестеткиле айткыла, жазгыла. 

1. Үйдөгү буюмдарды, класстык бөлмөдө.  

2. Уктоо бөлмөдө, ашканада,  спорт залда, китепканада.  

3. Дүкөндө, көчөдө, буста,  автобуста, поезде. 

4. Атоочко сөздөрдү тапкыла, кыймыл аракеттерди 

тапкыла. 

Эмне?         Эмне кылат?      Эмне болут  жатат? 

Үйдө — куту  илинип турат 

кийим шкаф    турат 

үстөл   турат 

сүрөт  илинип турат 

Эмне?        Эмне кылып  жатат ? 

Керебет   .......... …… 

Отургуч  …. .... …... 

күзгү ……………..  

Жаздык     … ..……….. 

Жууркан                        …   

Килемче                        ..... ..  

сүрөттөрдү көрсөтүү. 

Ким?  Эмне?  Эмне кылып жатат? 

Күн    жаайт, катуулайт, тийет, жалтылдайт жана 

башкалар. 

Окугула,  жазгыла.... 

    Күн.... нур. жар ... тий ... чөп... жашыл  …  жалтыл … 

. 

Түл ... чур ... бара ... оозун ачы. кудук . түш..., кет ... . 

Түл ... аябай кайгы... оту... кал... . Карлсон банка... 

шире... жеп жат...  кат... ойло... кал... . 

    Аттарын кат... чаап бара жатыш... калың адамдар 

аянтты көздөй ылдый чурка... . Ал басып келатты ары 

басып бери барат..., жыгылды, кайра, туруп алып кайра 
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жыгылды. Бул адам кандай жана эмне болгон адам 

сенин оюң? 

Эң бийик мунара кыйшай...., терме... бир секунд 

кармал... туруп анан кулап түштү. Тайга... трак...  

келип,  артынан үйчөсүн тартып, так аю... чээн... жаны.. 

келип токт.. калд. . 

 

Суроолорду койгула.  

Мисалы:   Шамал ыркырайт. 

Ышкырат — нөшөрлөйт — булак, муз, кар,  

учат — саргыштайт — күн, талаа, чагылган, 

кар 

Шамал 

Бубак 

Аяз 

Дарыя 

Жамгыр 

Машина     эмне        кылып        жатат? 

Машина     тыгылып   жатат.       Бала    укт... жатат.  

 

Көнүгүү. Баарыңар логопеддин артынан кайталагыла, 

жазгыла.  

Ал кыйкырат — алар кыйкырышат 

Ал баратат — алар бара...   

Жалгыз бара.... Экөө бара.... 

Уктайт — укта...., жазат — жазыш — ... 

1. ...... кый ...., бара ...., майла....,  уруш..., жаса....,  

ырылд ...., жуу..., чыга ..., сура ...., жаш... . 

2. ...... бара...,  унчук..., кур..., тиш ..., каз ..., чакы ..., 

уг ..., туру ...., жа ..., баш..., өкү...,жы ..., оку..., 

саты..., жү..., жай .... 
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3. ..... оту …,   жа … ,  баш …,  жаай .  ,  тазал …, 

жыг  …,   сынды …,  ыйла …., үр …,   жа  …,   тар 

…,   жат …,   оту …,    шаш …  . 

 

Көнүгүү:  Логопед менен айткыла, көптүктөн 

бирдикти түзгүлө.  

 

Мисалы: 
Ала учат  -   Алар учушат.  
Уч …                   Чыгар ….              Тери……. 
Ал ….                  Жа ….                   Быш ….. 
Жа …                  Ышкы …               Таб …… 
Чогул …..           Ойно …..               Тымт……. 
Кыйкы …..          Асыл ….                Ызыл….. 
Баг ….                Кубан ….               Иште….. 
Жар ….               Сый……                Учу…… 
Жард ….             Карм….                 Ырг….. 
Ыйлаш  ….         Жого….                 Жырг….. 
Кир ….                Таза….                   Жалд….  
Ут  ….                 Кара…                    Басы….. 
Бер …                 Үшү……                 Жар….. 
Окугула,      жазгыла  …. 
Күн …. нур.  жар  …  тий  … чөп … жашыл  …     
жалтыл ….  . 
Түл ..    чур  …    бара …   оозун    ачы .  кудук.  түш ...    
кет ... . Түл..    аябай   кайгы…   оту…  кал…  .  
Карлсон    банка…    шире..    жеп    жат..    кат..    
ойло…   кал..   . 
Аттарын    кат..    чаап   бара   жатыш..   калың    
адамдар   аянтты  көздөй  ылдый  чурка… .   Ал   
басып  келатты  ары  басып  бери  барат...,  жыгылы...,  
кайр... .   Туруп   алып    кайра   жыгылды.    Бул  адам   
кандай  жана  эмне  болгон  адам сенин  оюң ? 
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Эң   бийик   мунара   кыйшай..,  терме…  бир  секунд   
кармал..   туруп   анан    кулап    түштү...  .   Тайга…    
трак..    келип,   артынан    үйчөсүн  тартып,  так    
аю…  чеен… жаны..  келип  токт..  калд.    
 

Суроолорду  койгула. 
 

Мисалы: 

Шамал     ыркырайт   . 

Ышкырат  - .... нөшөрлөйт - ...    булак,  муз,   кар, учат  

-  ...    саргыштайт  -  ....    күн,  талаа,  чагылган 

жылаңач  - ...     тоңот  -  ....        токой,   борон,    кёл, 

такырлайт  - ....      чагылгандайт, жалбырактар , 

жылытат - ...           жашылданат  - ...   шамал, 

жалтылдайт  -         шырылдайт    -      жамгыр, үйлөйт  

-                  жаркырайт    - 
 

Эмне?  Эмне кылып жатат?  

Күн жылытат. 

1. Ким?  Эмне?  Эмне кылып жатат?  

Айканыш жуунуп жатат Күн  - ...., дайра  - ...  .  

жаркырайт,  гүлдөйт,  Тала - ..., Ай - ... . күкүк -  …    

агат,  сайрайт,  тийет, Булбул -… . Айканыш - … 

жылытат, айдайт, Трактор ыйлайт.   

2. Дыйкандар  - ….  бышат,  кайтып,   Мөмөлөр- … 

Мугалим   - …      турат,  чогултат,  курат,      

Жер  жемиштер  - …                 токтотот,  ырдайт, 

өсөт 

Куруучу  -  ...   Корукчу  -  …     айланып,  өтөт.  

Жүк  - …   Ташуучу - ...   

Окуучу - ...  
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3. Каникулдар  - ... от - …,      3 . ызылдашат,  

мышыктар - …. шаарлар - ...,  тигүүчү  - ,  күйөт,   

тиш - ..., кеч  - ..., учактар …,  келе жатат,     учат, 

бычат,  ооруйт .    

Көнүгүү.    

1. Бул сүйлөмдөрдү, окугула, жазгыла.  

2 . Кыймыл  аракеттерди айткыла.   

Ким  отургучта  отурду ?  

Ким эшикти  карады ? 

Алтын  ырдады, Жаркын  унчукпады . 

Артык   бутун   кыймылдатты.    

2. Кесиптерди   : 

Ашпозчу -   …..               Догдур - …. 

Мугалим  - ….                 Сүрөтчү  -  ….   

Куруучу  - ….   

Көнүгүү.  Сол жактагы сөздөрдү оң жака:  

1. кыш  -..., бороон  - ... 1. ышкырат, уктайт,  келе    

тыйын    чычкан - ...,      жатат, секирет,  амалдуу,    

кар - ...,  шамал - ….,      муздайт,   катуулайт.  

Аюу- ...,   түлкү - … .  

2 . балдар  - ..., калың    2 .  тазалашат,  

кар - ..., карга  - ...,         жардамдашат,  короочу -  

…,бала  - ..., ойнойт,  турат, тырмалайт,  

- ..., бөбөк - ...,        кыйкырат,   

достук   - ...,  ыйлайт, күрөшөт,  жардам.  

3. жоокер - ...,   коен -  …., 3 .  сыйгаланат,  аткарат, 

коньки  - ...,   паровоз - ...,  чуркайт,  ылдам   жүрөт,  

Текчеде - ..., портфель - ...,асылып   турат,  турат,   

бал   муздак  - ...,   сүт- ...,  эрийт,  кайнайт,  жатат 

китеп - ..., . 
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Көнүгүү.   Сол жактан сөздөрдү талдап жаз . 

1.Жөрмөлөйт - ...,                 1 .  апа,  балдар,                                          

отурат  - ...,   бекинет  - ...,   күн,  машиналар,   

нур  төгүлөт - ...,                    бөбөк,   коен, 

кийинет  - ..., иштешет - ...,  карга, аюу, сүрөт    

сыйгыланышат  - ...,              балдар .                                                                   

сүйлөшөт - ...,  түшүрөт  - ...,   

 

2 . бийлешет - ...,                  2 .  окуучулар, бөбөктөр, 

ырдашат  - ...,  улуйт - ...,    карышкыр, бала,  бака,    

кычыратат - ...                        кар,булбул,  почтальон,    

кийинет  - ...,  ичет   - ...,      чымчык,  велосипедчен.   

 секирет  - ...,  түшөт  - ...,                

билдирет  - ...,  жатат  - ...,       
 

3 . шашат  - ...,  үрөт  - ...,  3 .  троллейбус,   ит,    
ыйлайт - ..., окуйт - ...,        карапуз,  мугалим, 
жардамдашат  - ...,              чоң   эне,   короз,    
жууйт  - ..., карайт  - ...,      кыз,  балдар.   
устачылык  - ..., чокуйт - ... .   
 
Көнүгүү.   
Сол жактагы топтон Ким?  же  Эмне?  
 Оң жактагы сөздөрдөн кандай?    Жана башка сөз 
таап жазгыла 
1. Көйнөк  - ...,  балдар  - ...,  1.  таптаза,  көптөн,   
машина  - ...,   суу  - ...,           ачуу,   жупжумшак,  
бөбөк  - ...,  мый  - ...,              карамдуу, күткөн,   
мый  - ...,                                   ойноок,  чындык   - ...,                                                                              
белек  - ...,  булак  - ...,            айрылган,  жаңы,  таза,                                                                                            
2 . Күчүк - ...,  бак -...,               2. таза, узун, кир,  
себет - …   чоң  апа - …           ыңгайлуу, сүйүктүү,   
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шире -...    чөлпөк,                   даамдуу,  киргил- 
жамгыр -…  карын -…              кыска, нөшөрлөгөн   
шыйрак - ...,  жол - ... .             самсаалаган,  
3. Үй  - ...,  дарбаза,              3 . жапыз,  жылуу, терең,  
арык  - ...,   көз  - ...,                күнөстүү,   мееримдүү, 
ашкана  - ...,  апа  - ...,            даамдуу,  жылдыздуу, 
шорпо  - ...,   жаздык  - ...,      жумшак,  кырчылдаган,   
кырчаңгы,   кеч  - ..., 

Схема боюнча  сол жактагы сөздөрдү жазгыла.  
Сол жактагы сөздөрдү кандай? 
Деген суроолорго оң жактагы сөздөрүн ким эмне? 
Схема боюнча жазгыла. 
Кандай?       Ким эмне? 
1 . Узун  - ...,  кир  - ...,          1 . шыйрак,  үйдүн  жылуу  
- ..., жардыруу  - ...,  түтүн,  жол,  чаң,  төбөсү, Кыштуу   
- ..., кабактуу  - ...,  ( сарай,  төлө, )  взвод. атылуу  - ... ,  
боевой.             самтырактар, бала .  
2.  темирдей  - ...,                 2  .  көлчүк,  таш,    
чытырман  - ..., кызыл  - ...,  сөздөр, көк , үй,   уйку. 
токойлуу - ...,   акыркы  - ...,  кара  - ...,  үйдүн - ...,   
кичинекей,  шатмандуу  - ...,  сабак,   кутуча,   имарат, 
жалтылдак  - ..., катуу  - ... .   погоны.  
3 . эркиндик  - ...,  шаан          3 . саат,  майрам,   
шөкөтүү - ...,  кооз - ...,           балаты,  шаарлар,   
ар   түрдүү - ...,                         жалтылдак,  
алтындай  - ...,  сулуу  - ...,     жамгырлар, 
күмүштөй  - ...,                         сүрөттөр, коңгуроолор, 
накта  - ...,  абдан  чоң- ...,     зал, оттор,  чырактар.   
Көнүгүү.    
Сол жактагы сөздөрдү. Схема боюнча жазуу  

Ким?  Эмне?                                     Кандай? 
Чоң   апам            сүйүктүү              жалгызым  
чоң   апа               шыңгыраган        баладай 
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апа                        көк                        картаң                                                                                                            
уй                          ак                          тездет                                                                                                      
балаты                  таттуу                   жемиштүү                                                                                         
үн                          чоң                        жаңы                                                                                                   
отун                      жылуу                   темирлүү                                                                                           
короз                    кайыңдуу              абдан  чоң                                                                                          
кыйылган             отун                      сулуу     үндүү                                                                                                       
кол   кап               шыңга   бойлуу    жумшак                                                                                                  
лыжи                    картаң                   жакыным                                                                                                        
бал   муздак         каардуу                 көлөкөм                                                                                                         
парашют              боорум                  бир   өзүң                                                                                         
токой                    кургак                   тикенектүү, 
ийнеликтүү    
 
Көнүгүү.   
Бул сүйлөмдү уккула:  
1. Кайсы сөздөр бул суроолорго жооп берет? 
Ким?  Эмне?  Эмне кылат?  
Кыш  эле. Катуу суук. Ызгаар  чырылдайт,  ызгаар 
ыйлайт,  ызгаар  терезеде.  
Мүйүзү менен  шилтеп берки буту менен 
таканчыктады.  Короодо чуркап, ырды ырдайм. 
Жайында  Садыр  айылда жашады. 
 
Көнүгүү.   
Бул сөздөргө суроо коюп жазгыла.  
Шак арчаныкы - арча кандай ? 
Арчанын  шагы кандай?  
Жыттуу.  
Балдын даамы кандай? Эмендин кабыгы  кандай? 
Мектептин  багы  кандай? Алмуруттун көлөмү кандай? 
Чиркейдин үнү   кандай? 
Короз  кандай кыйкырат? 
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Булбул  кандай  сайрайт? Күндүн нуру кандай? 
Жамгырдын  жаашы кандай? Айдын  жарыгы  кандай? 
Токойдун жаныбарлары кандай? Үй жаныбарлары  
кандай?  
Сүйлөмдөрдү толук жазгыла. 
 
Көнүгүү.    
Жат жазууну жазгыла.          
1)   Көк  топ.  2)  Кызыл  шар.  3)  Күз  келди.  
4)  Алмуруттун  даамы.     5)  Баладын даамы.  
6)  Эмендин   кабыгы.       7)   Менин   чоң   атам.  
8)  Токой    күйдү.               9)   Булактар   акты.   
10)   Жаз   келди.             11)   Кыш   суук.   
12)   Мына   кыш.             13)   Токойдун   жаңгагы.   
14)  Арчанын     жыты.     15)   Начар    көрөт.  
16)   Турналар   жанданышты.  17)   Биздин     Балтек.   

18 )  Жылуу   кеч.             19)  Ыр  ырдадык.  

20)  Окуучулар    окушту. 21)  Сыйлык    алышты  

22)   Жаш    бала.             23)  Алтын   шаты.  

24)   Чилде  чыкты.           25)  Катуу  суук.    

26)  Ак  аюу.                       27)  Кар   кетти.     

28)  Күндун  шооласы.     29)   Ал  коркок.   

30)  Жүндүү  жемпир.       31)   Кашы  кара.   

32)  Кундуз   тебетей.      33)    Мектептин  коңгуроосу.   

34)   Кубанычтуу  окуя.    
Бул сүйлөмдөрдөн Ким?  Эмне?  Кандай?  

Эмне кылып жатат?  Деген суроолорго. 

Миссалы:   

Эмне?     Күз?  Эмне кылды?   Күркүрөп  келди.   

Ким?       Ороз     Эмне кылды?  Катуу   чуркады.   

Ким?       Жаныш  кандай ?   Коркок.  

Суроолорду коюп дептерлериңерге жазгыла.    

1) Күз   күркүрөп  келди.   
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2)    Менин  чымчыгым  бар.  

3)    Асан  китепти  окуду.       

4)    Тыйын  чычкан  менен  карышкыр.    

5)    Осмон  катуу чуркады.    

6)    Чычкан  арстанды куткарды.     

7)    Асыл  козу  карындарды кургатты.                    

8)    Булуттар  жайылып  кетти.  

9)    Жардам  тез  келди.   

10)  Балтек  катуу үрдү.    

11)  Балдар  уя  салышты   

12)  Жамиля  нан алып келди.                         

13)  Акбермет  шырдакты  шыпырды.      

14)   Чоң  атам  журналды  окуду.              

15)   Чек  арачылар күзөттө  турушат.  

16)   Апасы кызын мактады.   

17)   Адилет тамгаларды  билет.    

18)   Өсөр  коркок.         

19)   Чоро  чоркок.                       

20)   Жаныш    коркок.    

21)   Кубанычтуу  кабар  келди.   

 

1. Мына  жаңы жыл да  келди. Садыр чымчыктарга уя 

салды. Мен  Бишкекте  жашайм. Талаада  чымчыктар  

көп. Балтек шимшилеп тамак издеп жөнөдү.  Жайнагүл 

курбусуна белегин берди. Кыпкызыл четиндин  

шиңгилдери көздү уялтат. Сайкал майда 

кумурскаларды  көрдү. Токойдо жаңгактар көп. Шамал 

шуулдап жалбырактарды учуруп жаты. Жай гана 

аппак кар жаап жатты. Нестандын  куурчагы бар эле. 

Нестан  куурчагын     

 “кызым”  дечү.  
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Күн  күркүрөп  жаан  жаады.  Чычкан  ийнине  кирип  

кетти.  Чоң  дайраны көрдүк.  

1) Жалбырактардын   астынан  кирпи чыгып  келди.  

2) Касым менен Кудайназар чаналарын алып тоого 

чыгышты.   

3) Түлкү айылга ууга чыкты. Айылда тооктор жана 

каздар көп. 

4) Тоодо ар кандай чөптөр өсөт. Жалбырактардын 

астында  көп курт -  кумурскалар жашашат. 

5) Сыйкырдуу  токойдо  укмуштуу чымчыктар сай - 

рашат. Мергенчинин ити кичинекей балапанды 

жыттап коюп кетип калды. Капысынан ары  жагынан 

чычырканактардын  ичинен эки  ак  куу учуп чыгышты  

6) Чоң апасы небересине кызыл беретти белеке берди. 

Небереси кызыл  беретин башынан  түшүрбөй  кийип  

жүрдү.  

7) Бүгүн  аба  ырайы  жылуу  болду.  

8) Кичинекей  таргыл  өрдөк  энесинен  калбай ээрчип 

жүрдү.   

9) Биз  катуу музду жана  карды  күрөк  менен тазалап  

чыктык. 

 

Бул сүйдөмдөрдүн  арасынан атоочту бир сызык, 

сын атоочу толкун менен, этишти эки сызык 

жөнөкөй калем менен, сызып чыккала. 

Көнүгүү: 

Уккула. Чекиттердин  ордуна Ким? Эмне?  

Деген суроолорго кашаадагы сөздөрдү жазгыла. 

Үчүнчү абзацтагы сөздөрдү. Схема боюнчу жазгыла.. 

1.  (Ай,  күн  ) …..  жаркырап тийип турду.   

2.  ( поезд, апам, машина ) станцияга  жакындап калды     
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3.  Эртең  менен … (ит,  мышык,  абышка,  чычкан )    

     короого  чыкты. 

4.  ( бала,  токой,  алма  бактар ) … чоңойду.     

5.     … (ийнеликтер,  чымчыктар,  балдар)   шайыр       

     ырдап   жатышты.     

6.… чырылдашкан  чымчыктарды  кууп  жолго  түштү      

 (  ит,  мышык,   мергенчи   жана   мен  ).                                                                                          

1)   …. Садырды  станцияга  жөнөттү  (  жолдошу,   

энеси,   эжеси,  агасы).                                                                                                                                                                               

2)  …( кууш  жол, из  менен,  жол  менен )  токойду     

аралап   кеттик.                  

3)   Токойдун   ичинен ... чыкты.  ( адам, ит,  өрт).    

4)    ….үй  жаныбарлрды   абдан  жакшы  көрөт  

(Асан,  апам,  Балтек ).                           

5) ….өрт  өчүргүчтөр  менен  өчүрүп  жатышты      

(элдер  өрт  өчүргүчтөр, балдар).         

1. Эртең менен катуу … ( жаан, нөшөрлөп ) жаады. 

2.… ( асман, эртең  менен ) чайыттай ачылды.  

3.  ( жай, айы, август ) бүттү.  

4. Бат эле … ( кар, жамгыр ) жаап, жатты. 

5.  Токойго бат эле ( караңгы, кар ) кирип калды. 

  

Балдарга зат атоочтор боюнча аңгемелерди 

түзгөнгө үйрөтүү. 

Аңгемени эки жол боюнча түзсө болот 

     Биринчи жолу суроо -  жооп боюнча түзсө болот. 

     Экинчи жолу ал жөнүндө таянычтуу сөздөр жана  . 

Максаты:  Мындай көнүгүүлөрдүн  жардамы ар бир 

балага жеке өзү   аңгеме түзө алганга шарт түзөт. 

Мисалы:    Логопед балага бадыраңдын сүрөтүн 

көрсөтөт. 
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Биринчи жолу:     

Суроолору   түшүнүктүү болсун.   Жооптору : 

1) Бул эмне? (Сүрөттөн эмнени      1) Бул бадыраң.  

көрүп жатасың ?    (Сүрөттө бадыраң         

    экен.)                                                    

2) Бадыраң кайсы топко кирет?     2)Бадыраң жер     

                                                          жемиштерге кирет.  

3)  Бадыраң кайсы жерде өсөт?  3)Бадыраң короодо  

                                                          же парникте өсөт. 

4) Бадыраңды эмнеден өстүрөт?   4)Бадыраңды    

                                                   уруктан өстүрөт.  

5) Бадыраңдарды кантип   5) Уруктарын  

  өстүрөт?                                         жумшак жерге сееп  

                сугарат,  жумшартат,           

                                        жылуулайт.       

6) Бадыраңдын сырткы көрүнү -    6) Бадыраңдын  

    шүн  айтып берчи ?         сырты жашыл  сүйрү,               

                                                          быдырала, узуну да     

                                          кыскасы да болот.   

     Жыттуу, катуу, 

 жеп                             

                     жатканда   

         кыртылдайт, өзгөчө        

         даамы   бар.   

 7) Кайсы убакыттарда бышат?   7) Короодо  

         бадыраңдар жайдын  

           орто чендеринде        

     бышат, парниктерде     

  болсо жыл бою     

  бышат  

8) Бадыраңдан  эмнелерди           8) Бадыраңдан  
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жасаса  болот?          салаттарды жасаса 

         болот, өзүн жууп      

        болот.     

Экинчи жолу: 

Балдарга чынынын  сүрөтүн көрсөтүү. 

Суроолорго  жооп алгандан кийин чакан аңгеме 

түзгөнгө аракеттенүү. 
Бул чыны же пиала. (айырмасы жок ) Чыны идиш 

аяктарга кирет. Ал жапыз, тегерек. Чыныны карападан, 
чоподон, фарфордон, жыгачтан жасаса болот. Бул 

чыны фарфордон жасалган. Чыны менен чай ичишет. 

Мындай чыныны чарба дүкөндөрдөн сатып алса болот. 
Биринчи жолдогу суроолору акырындап бириндетип 
ошол нерсени толук мүнөздөмөсүн берүүгө 
багытталган. Ошондой жеңил суроолор менен гана 
үйрөтүп, анан чакан аңгемелерге өтүү. 

 
Көнүгүү :  Уккула,  айткыла!  

    Сүрөттөр : пиала, кеда, телевизор, көйнөк. 
Бул нерселерди айтып бергиле. Чакан аңгеме түзүш 
үчүн бул суроолорду керектегиле. 
1.  Эмнени көрүп жатасыңар? 
2.  Кайсы топторго киргизесиңер? 
3.  Сырткы келбеттерин айткыла? 

а) бул нерсе эмнеден жасалган экен? 
б) өңү кандай экен? 

4.  Эмне үчүн керектелет? 
5.    Бул буюмду кайсы жерден сатып алса болот? 

 
Көнүгүү :   
Бул  сүрөттөрдөн эмнелерди көрүп жатасыңар? 

Буудай, карагат, бадыраң. 
1. Бул өсүмдүктөр жөнүндө айтып же жазып бергиле. 
Бул суроолорду пайдалангыла, аңгемелерди түзгөнгө. 



 139 

a) Бул эмне? 
b) Кайсы топторго кирет? 
c) Кайсы жерлерде өсөт? 
d) Кантип өстүрөт? Кандай шарттарды түзүш 

керек? 
e) Даамдары жана сырткы көрүнүштөрү ( көлөмү, 

түсү, жана башка). 
f) Бул өсүмдүктөр эмне үчүн керек? 
g) Буларды кайсы жерден сатып алса болот? 
h) Бул өсүмдүктөрдүн кандай пайдасы бар? 
i) Бул өсүмдүктөрдү кайсы жерден көрдүңөр? 
j) Бул өсүмдүктөрдөн үйдөн эмнелерди жасашат, 

заводдордон эмнелерди жасашат? 
Көнүгүү :  
I. Жаныбарларды жана куштарды окуп айтып 

бергиле же сүрөттөн айтып бергиле. 
Кара чыйырчык,  тоок, карышкыр, улак. 
II. Чакан аңгеме түзгүлө куштар жана жаныбарларга. 

Бул суроолорду пайдалангыла. 
1)    Бул эмне? 
2) Кайсы топко кирет? ( үй жаныбаргабы, жапайы 

жаныбаргабы, кайсы куштарга )? 
3) Кайсы жерде жашайт? 
4) Эмнелер менен тамактанат? 
5) Сырткы көрүнүштөрүн айтып бер? 
6) Кандай пайда жактары бар? 
7) Алардын балдарынын аттарын айтып бергиле? 
8) Алар качан көзгө көрүнөт? 
9) Булар жөнүндө кандай аңгемелерди окудуңар же 

билесиңер?  
 
 Укканга жана окуп аңгемелешкенге тексттер. 

Төрт өң. 
Биринчи класста окуп жаткан Асан сүрөт тартып 

жатып чоң итти жашыл боек менен боеп салды, 
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карганы болсо сары боек менен боеп салды, коенду 
болсо кызылга боеду. 

Жанына басып келген атасы таң калып калды  
- “ Капырай, жашыл ит болчу беле, сары карга болчу 
беле, кызыл коен болчу беле”?  Бирок Асанда болгону 
төрт калеми гана бар болчу. Атасы ойлонуп туруп ага 
кызыл кызгалдакты, сары алмурутту, жашыл 
бадыраңды, көк дептерди тартып берди. 
 

( В. Головякиндики. ) 
Суроолор: 

1.    Биринчи класста окуган Асан эмнелерди тартты? 

2. Асандын атасы эмне деп айтты? 

3. Асандын канча калеми бар эле? 

4. Атасы ойлонуп туруп эмнелерди тартып берди? 

Күчүк. 

Кичинекей күчүктүн тумшугу тармалданып турду. 

Ичке куйругу оролгонсуп турду. Мен анын оролгон 

куйругунан тартып койдум эле. Бир убакта кичинекей 

күчүктүн башы ар жака бер жака шалкылдай:  

- “саламатсыңарбы, жакшы баргыла, дегендей ишаарат 

кылып жатты”. 

Көрсө бул күчүк оюнчук күчүк экен. Анын 

терисинин ордуна жумшак майда тармалданган 

материалдан жасалган экен. Куйругу болсо ичке 

зымды материалы менен чырмап коюптур. Мына 

ушундай күчүк да болот экен. 

( Б. Емельяновдуку. ) 

 

Суроолор жана тапшырмалар. 

1. Эгер жазуучу бул оюнчук деп жазбаганда, өзүңөр 

оюнчук экенин табат белеңер? Кайсы сөздөрдөн бул 
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күчүк оюнчук экенин билдиңер? Эмнеси менен нак 

күчүккө окшошту? 

2. Кандай? Деген суроого кайсы сөздөрдү айтасыңар 

жана жазасыңар? 

Каакым. 

Каакым күнгө окшош, алтындай шоолалары менен. 

Анын жанында аппак тоголок четин шариктери бар. 

Каныкей бир аппак шариктин жанына келип акырын 

үйлөп койду эле, кичинекей чатырчалары учуп кетти. 

Кичинекей аппак чатырчалары, булар каакымдын 

уруктары.  

Каныкей каакымдын сары гүлүнөн башына тегерете 

алтындай жаркыратып селде токуп, үйүнө кирип 

келди. Энеси неберсинин кооздоп соккон селдесине 

аябай кубанды. Кечинде Каныкей уктап калды. 

Башындагы алтындай селдесиндеги каакымдын 

гүлдөрү түнүчүндө жумулуп калды, эртең менен кайра 

чайыттай ачылып, жайнап кубулжуп, алтындай 

селдеси ого бетер, өңүн ачып, жарашып турду. 

 

Суроо: 
Кайсы зат менен каакымда салыштырды? 

Жаңы  үй. 

Биздин айылда абдан көп кооз үйлөр. Көчөлөрдүн 

бары бири бирине окшош, тегерек четинин баары 

гүлзарланган, кооздолгон, биринчи үй көп – көк, 

жанындагы үй сап — сары. 

Жалгасындын үйү болсо ап — апаппак, короосу, 

дарбазалары көк кооздолгон жыгачтан жасалган, 

көрүнүктүү үй. 
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Биздики дагы ак үй болот.  Атам жана Күнболот 

байкем биздин үйдү салып жатышат. Атам цементин 

салып берет Күнболот байкем кирпичин коет. Апам 

экөөбүз үйдүн кооз терезе пардаларын тигип жатабыз. 

 
Суроолор: 
1.  Айылда кандай үйлөр салынып жатат? 
2.  Жалгасындын үйү кандай? 

 
Коңгуроолор. 

Чытырман токойдон чыгып, көк жайыкка чыктым, 
айланага көз чаптырып карасам,  кандай бейиштин 
төрү! Кандай түрдүү гүлдөрдүн түрлөрү бар экен! Бул 
жайнаган гүлдөрдүн баарына суктанып, карап айлана 
чөйрөге көз чаптыртып, кандай сулуулук, кандай 
майрам, бизге жаратылыш белегин берип жатат! 

Көк шиберинде ап — аппак жайнаган гүлдөрү, сап 
— сары алтындай себилген каакымдары, көп — көк 
майда буурчактай себилген гүлдөрү килемдер 
төшөлгөндөй жайкалып, мына отургула деп кулпунуп 
турушту. 

Андан ары көк жайыкта, көк килемчедей, сыя 
гүлдөр,  кулпунуп, коңгуроолорун кагышып: — 
“Келгиле мейманга, отургула деп, чайпалышып,  
жүгүнүшүп, жаны алдары калышпай ийилип күтүнүп 
тургансыды. 

Жайлата бул гүдөр гүлдөп жайнап биздин кооз 
мейкинибизди ого бетер кооз жаратылышка өзгөчө бир 
ажайып, сулуулугун бирден бир көрүнүштөрү. 
Суроолор: 

1. Эмне себептен каарман таң калды? 
2. Кайсы сөздөрдү сүрөттөгөнгө каарман пайда- 

ланды? 
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Ландыштар. 
 Бактардын көлөкөсүнүн арасында жашыл чоң 
жалбырактардын арасынан кылайып тизген аппак 
мончоктордой четин,  жыттуу, ажайып өзүнө караткан 
ландыш деген гүлдөрдү учуратабыз. Эки чоң 
жалбырактардын ортосунан чыккан, тал чыбыктай,  
кенедей аппак коңгуроолорун илип алгансып,  мени 
карагылачы, дегенсип турушат. Бул өзгөчө кооз,  назик 
жыттуу гүлдөр,  май айында гана гүлдөйт. Гүлдөп 
бүткөндөн кийин мөмөлөй башташат. 

  Биз бул кооз,  жыттуу гүлдөрдү абдан жакшы 
көрөбүз, белекке туулган күндөргө алып барабыз. 

  Ландыштын мөмөлөрү күзүндө бышат. Мөмөлөрү 
чоң кызыл тоголок шариктерге окшош болот экен. 
Алар ачуу уулу болот.  

  Ландыштардан дарыларды жасашат экен. 
(Ю. Дмитриевдики ) 

Аңгемени айтып бергиле. 

а) суроолорду өзүңөр коюп жазгыла. 

 

“Пландаштыруу.” 

Даярдалган план боюнча окуп чыгуу.  

Окуганын айтып берүү.  

Кыскартылган тексти окуп берүү.  

Чынжырланган сүйлөмдөрдү окуу.  

Үндү акырын чыгарып окуу.  

Сүрөттөргө карата текстен окуп берүү.  

Суроолорго жооп берүү.  

Суроолорго үзүндүлөрдөн окуп берүү.  

Эң кооз жерин окуп берүү. 

Башталган сүйлөмдү окуу, акыркы сүйлөмдү оку.  

Макал лакап айтыла турган үзүндүнү окуп бер.  

Эң негизги мазмунду тап.  
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Эмнеси чындык, эмнеси калп.  

Диафильмге сценарий түзүү.  

Эмнеси жакты? 

Дагы мындан башкача аңгемеге ат койсок кантет?  

Ролдор менен окуу. 

Мындай сүйлөмдөрдү тапкыла ... ? ! ....  

Конкурс боюнча декломацияларды айттыруу.  

Сага жаккан үзүндүүнү окуп бер. 

Тексттен кайсы сүйлөмдү эң катуу бийик басымы 

менен окуса болот, акырын, бат, жай окуу.  

Сүйлөмдөрдү кооз сөздөр менен камтуу, жайылтуу  

жана мааниси окшош сөздөр менен, карама каршы 

сөздөр менен сүйлөмдөрдү жайылтуу.  

Эрежеге ылайыктуу сөздөрдү табуу.  

Эң узун сүйлөмдү тап, эң узун сөздү тап .  

Тексттен атооч + атооч, атооч + сын атоочторду тап. 

Ташымалдуу сөздөрдү окуп бер. 

Сөздүктөргө ылайыктуу сөздөрдү таап окуп бер ( күз, 

эмерек, мүнөз жана башка )  

Алмаштырып окуу ( мугалим - окуучу ). 
 

Сөз кадыры.  

Жакшы сөз сүйкүм угулат,  

Жакшы сөз күндөн жылуураак. 

Жакшы адам сөзгө түшүнөт,  

Жакшы адам сөзгө жыгылат. 

Картаңбы, жашбы, балабы, 

Таанылат сөздөн абалы.  

Сөздөргө маани берчү экен,  

Байкасаң ата - бабаны. 

Алардан калды көп макал,  
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Баарысы алтын сөз макал!  

 

Карасаң, бирөө мындай дейт  

« Карынын сөзүн капка сал »   

Ж. Садыков. 
   

Китебим.  
Асыл акыл издесем,  
Китептерден табамын.  
Китебим жок кундөрдө,  
Төмөн түшөт кабагым.  
Жалгыз жүрсөм сүйлөшкөн,  
Акылдашым китебим.  
Жолдош кылам ар качан,  
Жазгычтардын китебин.   

А. Токомбаев. 
 

  Сенин да жүгүң көтөрөм.  
Басканга жери түгөнбөс,  
Казганга кени түгөнбөс.  
Айтканга сөзү түгөнбөс.  
Ырдоодон ыры түгөнбөс. 

Кыргызым менен түгөйлөш,  
Кыргызым менен бир өңдөш,  
Кымбатым, боорум казагым !  
Кыргыздай мага буйрук бер,  

Таалайың болуп өтө кең,  
Тамылжый берсин бешенең.  
Кенже кемпир - чалдарың  
Өз апам менин ез энем. 

Шат күлкү сайран эмгекте,  
Жыргабайм сенсиз жеке мен.  
Сенин да жүгүң көтөрөм. 

Байдылда Сарногоев. 



 147 

                                                                                                                Кошумчалар  2  
Бул  сүрөттөрдү так айт.  “С” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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http://www.xranitvernost.ru/Sao/sobaka-so-niz.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Samovar.silver.jpg/319px-Samovar.silver.jpg
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                                                                                                              Кошумчалар   2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “С” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат?
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                                                                                                                   Кошумчалар  2     

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “З” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 

 

   
 

 
 

 

 

Зергер 
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                                                                                                                     Приложение 2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “З” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                     Приложение 2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Д” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                  Приложение 2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Т” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                   Кошумчалар 2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Т” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                     Кошумчалар 2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Ж” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                     Кошумчалар 2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Ж” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 

 

 
  

100 
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                                                                                                                    Кошумчалар 2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Ш” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                     Кошумчалар 2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Ш” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                   Кошумчалар 2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Ч” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                     Кошумчалар 2 

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Ч” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                   Кошумчалар 2  

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “К” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                    Кошумчалар 2  

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “К” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                    Кошумчалар 2  

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “К” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                    Кошумчалар 2  

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Г” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                    Кошумчалар 2  

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Б” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 

 

ссо    

 0  
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                                                                                                                   Кошумчалар 2  

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Б” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 

 

 
 

 

 
0   
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                                                                                                                    Кошумчалар 2  

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “П” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 

 

 
Пе   

Ттттттт 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

ттЧ....   

+ 
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                                                                                                                    Кошумчалар 2  

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Р” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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                                                                                                                   Кошумчалар 2  

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Р” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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    Кошумчалар 2  

Бул  сүрөттөрдү так айт.  “Р” тыбышы сөздүн кайсы жеринде турат? 
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          Кошумчалар  2   

Бул  бактардын атын атап чык?            
сосна

 

 

кедр

 

 
 

клен 

 

ясень 

 
береза елка  

дуб  пихта Рябина 

http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s02/e0002106/pic/000001.jpg
http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s02/e0002106/pic/000001.jpg
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          Приложение 1 
Тил жөнүндө жомок. 

 Илгери – илгери  Тил жашаган экен. 
 Тилдин дагы өзүнүн үйү бар богон экен. Ал эртең 
менен эрте турганды жакшы көрөт экен. Туруп алып 
эле өзүнүн ак жүздүү устүңкү  тиштерин тилинин учу 
менен аябай таза тазалап чыгат экен. Андан  кийин 
астыңкы ак жүздүү тизген мончоктой болгон 
тиштерин тилинин учу менен таза тазалап чыгат экен, 
ошондой эле ал эртең, мененки машыгуучу 
көнүгүүлөрдү дагы жасаганды жакшы көрөт экен. 
Үйүнүн жанында калың бактар өсөт эле.  
Ал чуркап бакка келет. Тил чөң аттап - өйдө үстүңкү 
тишке бир такап, астыңкы тишке бир такап жатып 
бакка чуркап жетет. Ал жерде отуруучу Көк жайыгы 
болот эле, себеби чуркап  келе жатып чарчап калды. 
 Отурду – тилди астыңкы эринге жайып жылбай эс 
алып жатты,  “Бул күрөкчөгө” окшоп калды. 
        (күзгү менен) 
Эс алып бүткөндөн кийин саатын карады:  
“Тик – так”. “Тик – так”   Тилди эки ууртунан онго 
солго жасады. Дагы “оңго – солго”  жасады: 
-  “Дагы убакыт бар экен деди”. – деп  Көк жайыгында  
отуруп  калды. 
 Аңгыча болбой кичинеден  шамал  жалбырактарды 
шуулдатып:  - Ш – ш- ш – акырын, жай  угулуп  калды. 
Андан кийин  жалбарактардын  астынан бир  кара 
чегиртке -  Чү! – Чү! -  Чү! –  деп астынан  учуп 
жоголду. 
 Бир убакытта асманды кара булут каптап жамгыр 
жаай баштады: - Кап! – Кап! – Кап! - Жамгыр акырын 
себелеп баштады.  
 Аңгыча эле жалбырактардын астынан чоң кара 
коңуз учуп:  Ж – ж – ж – деп жыбырап, дыңылдап учуп 
кетти. 
 Аңгыча бир аз  өтпөй эле ызылдаган үн чыкты:  
З – з - з – ызылдап чиркей  учуп  баратып Тилди  аз 
жерден чагып   ала жаздады. Тил чоочуп   кетти. 
Чиркейден араң кутулганына сүйүнүп турганда алай – 
дүлөй болуп жамгыр катуулай баштаганда көк 
жайыгынан туруп үйү көздөй бет алып өзүнүн үйүнө 
чуркап  жамгырдан коркуп кирип  кетти. 
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