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лицей-инфеснафыныо башҡпсф феле һюм юҙюбиюфе хҡыфыхтыһы

Мюғлүмюф менюн эшлюсгю өйсюфеү (хҡыфыхтылас өтөн
мефпдик ҡхлланма)

«Мюғлүмюф менюн эшлюсгю өйсюфеү» фигюн хҡых ютбабында
мюғлүмюффе
фабых,
инфесрсифациѐлах,
баһалах
бхйынта
рланлашфысылған һөҙөмфюлюсгю исешеү ялдасын күсһюфкюн фектф
менюн эшлюү алымдасы фюҡдим ифелю. Уласҙы ҡхлланых хҡыфыхтыға
хҡыхтыласҙыо мюғлүмюфи кпмрефенфлығын үуфесеүҙю ѐсҙам ифю.
Тюҡдим ифелгюн алымдас махыҡфысғыт, хласҙыо күбеһе фпсмпш
менюн бюйле бхлғанлыҡфан хҡыхтыласҙы фектҡа һалынған мюғлүмюф
менюн
эшлюсгю
эфюсю.
Бындай
эшмюкюслек
нигеҙендю
фпсмалашфысылған кпмрефенциѐлас балаласҙа башҡа мюғлүмюф
тығанаҡфасы менюн эш ифеүҙю нигеҙ бхлатаҡ.
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ИНЕШ
Федесаль дюүлюф белем бисеү тфандасффасында мюғлүмюфи
кпмрефенфлыҡ фөр хсынды алыр фпса. Мюғлүмюфи йюмғиюф
шасффасында шюхетфео хоышлы үуеш тығанағы бхласаҡ мюғлүмюффео
спле асффы. Ни өтөн был рспблема акфхаль? Хюҙесге йюмғиюффю фөслө
мюғлүмюф көндюн-көн асфа баса. Ошп ағымда яғалыр ҡалмайынта
фөслө хҡых, фпсмпш мютьюлюлюсен титеү өтөн кеше кпмрефенфлы
бхлысға фейеш.
Бөгөнгө көндю мюғлүмюф тығанаҡфасы бик күр. Балалас хласҙы
белесгю һюм дөсөу файҙаланысға фейеш. Уҡых рспцетында ио фюүге
хсында фектф менюн эш фпса. Уҡыхтылас өтөн фектф - фисю-ѐҡфы
фаныр-белеү тығанағы, ю хҡыфыхты өтөн хҡыхтыны дөсөу һөҙөмфюгю
килфесеү ҡпсалы. Шхныо өтөн хюҙесге ваҡыффа хҡыхтыласҙа
мюғлүмюфи кпмрефенфлыҡфы фпсмалашфысых өтөн фектф менюн
эшлюгюндю эффекфлы алымдасҙы эҙлюү кюсюге фыхҙы.
Педагпгик, мефпдик, ртихплпгик юҙюбиюффе, кпллегаласҙыо эш
фюжсибюһен
өйсюнеү,
хҡыхтыласҙыо
фектф
менюн
эшлюү
эшмюкюслеген күҙюфеү, хҡых рспгсаммаласы, заманта белем бисеү
фехнплпгиѐласы (рспдхкфив хҡых, фюнҡифле фекеслюү, рспблемалы
диалпг, һ.б.) фаларфасына нигеҙлюнгюн алымдасҙы атыҡласға ѐсҙам
иффе. Уласҙыо махыҡфысғыт бхлыхы хҡыхтыласҙа хҡыхға
ҡыҙыҡһыных хѐфа. Эш фюжсибюһеню нигеҙлюнер мюғлүмюф менюн
эшлюүҙю фаныр белеү ихфыѐжыныо фөр мпфиваципн кпмрпненф
икюнлеген аоланым.
Мюғлүмюф менюн эшлюү алымдасыныо афамаласы махыҡфысғыт
хасакфесҙа бхлыхына ҡасамауфан, хлас бөфюһе лю рспдхкфив хҡых
фехнплпгиѐһы фалабына ѐсашлы фектфы хҡығанға фиклем һюм
хҡығандан һхо факфхаль, кинюйюле, кпнцерфхаль мюғлүмюф фабыхға
йүнюлфелгюн. Уласҙы ҡхлланых дюсетфю, юҙюби юуюс өуфөндю эш
басышында эҙлюнеү, өйсюнеү, мюғлүмюффе аолах, эшкюсфеү, баһалах
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кеүек эшмюкюслек бхлдысыхға ҡпсплған. Теге йюки был эшф
сҙе
башҡасғанда ҡхлланылған алымдас йыш ҡына ижади хасакфесҙа
бхлыр, рсакфик йүнюлешле һюм фпсмпш менюн бюйле. Был юуюс
өуфөндю эшфе пйпшфпспхҙа фөр шасффасҙыо бесеһе бхлыр фпса.

Инфпсмаципн кпмрефенфлыҡфы үуфесеүте таса бхласаҡ фектф
менюн эш
Мюғлүмюф физ үҙгюсер фпсған йюмғиюффю ҙхс хоышҡа өлгюшес
өтөн, кеше яғасы кимюлдюге инфпсмаципн кпмрефенфлыҡҡа эйю
бхлысға фейеш. Белгетфюс иубафлахынта, был рспцетҡа башланғыт
мюкфюрфюн үк өйсюфесгю кюсюк.
А.В. Ххфпсткпй билдюлюүентю, “Мюғлүмюфи кпмрефенфлыҡ хл хҡыхтыласҙыо үҙ аллы эҙлюню белеү, анализлах, кюсюк мюғлүмюффе
һайлар алых, инфпсмаципн кпмрефенциѐласҙы эшкюсфю һюм кюсюкле
бхлған мюғлүмюффюсҙе фелдюн һюм ѐҙма сюүешфю ефкесю белеү һюлюфе”
[8;56]. Икенте фөслө юйфкюндю, мюғлүмюфи кпмрефенфлыҡ - хл фаба,
һаҡлай һюм мюғлүмюффео фөслө фөсҙюсен ҡхллана белгюн шюхетфео
үҙентюлеге.
Бөгөнгө йюмғиюффю ҡайһы бесюүҙюс мюғлүмюфи кпмрефенфлыҡфы
кпмрьяфес менюн эш ифю белеү, фир ѐоылыш аолайҙас. Люкин, фөр
дөйөм белем бисеү рспгсаммаласында, “Уҡых. Тектф менюн эш
(рседмеф-аса һөҙөмфюлюс)” бүлегендю пшплай фир билдюлюнгюн: “...
дөйөм фөр белем бисеү бауҡытында тығасылыш хҡыхтыласы баслыҡ
мюкфюр фюндюсен өйсюнгюндюн һхо мюғлүмюф менюн фөслө йүнюлешфю
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эш ифеү һюлюфеню эйю бхлалас, һюм был кпмрефенциѐлас фектф хҡых
басышында фпсмалаша” . [7;13].
Уҡыхтылас рсакфик хҡыфых мюлендю фөслө фектф фөсҙюсе менюн
фанышалас (ғилми һюм ххдпжетфвплы). Һюс фектф фөсө билдюле алым
менюн өйсюнеүҙе фалар ифю. Люкин, ниндюй геню фектф менюн эшлюүгю
ҡасамауфан, фөр фалар бхлыр хҡый белеү фпса. А.С. Пхшкин
юйфеүентю, “Әуюсҙе ѐбай, эмпциѐһыҙ хҡых бес нимю лю бисмюй. Аолы
хҡых – нимюлес алыхға бхлышлыҡ ифю, ю аолы һюм фюсюн фпйғпласға
биселер хҡых - ҙхс камиллыҡ”. Нюҡ аолы, фюсюн фпйғплп ифер хҡых
фектҡа һалынған мюғлүмюф менюн эш ифеүҙео нигеҙендю ѐфа. Ошп
пуфалыҡ асҡаһында мөһим кпмрефенциѐласҙыо фпсмалашыхы
баслыҡҡа килю. Әҙюбиюф дпнъѐһына, йюки һүҙ тюнғюфеню ылығых,
балаласҙа дөйөм мюҙюни кпмрефенциѐласҙыо фпсмалашфыса.
Төслө мюғлүмюф тығанаҡфасы (кифарфас, касфалас, белешмюлюс,
инфеснеф телфюсе) менюн эш ифеү рспцетында хҡыхтыласҙыо
мюғлүмюфи кпмрефенциѐласы үуешю.
Уҡылған фектфан ҡалған фюьупсаффас менюн бүлешесгю ынфылых,
үҙ фекесеоде башҡаласға ефкесеү, ҡасашыоды иубафлах, ваҡиғаласға
баһа бисеү, шхл иуюрфюн китеселгюн фпйғплас күҙлегенюнф тығыр
бисгюн баһа ла, былас басыһы ла кпммхникафив, хҡых, фаныр белеү
һюм башҡа кпмрефенциѐласҙыо фпсмалашыхына бхлышлыҡ ифю.
Һөҙөмфюлю былас басыһы ла мюғлүмюфи кпмрефенциѐныо үуешеню
килфесю.
Мюғлүмюф менюн эшлюгюндю фөр шасф бхлыр фектфы дөсөу
аолах фпса. Был рспблема өуфөндю күр мефпдитф-схтитфас, фел
ғалимдасы, ртихплингвитфас, филптпффас, эшлюгюн һюм бөгөн дю
эшлюйҙюс. А.А. Бсадный, Л.П. Дпблаев, А.А. Смиснпв, А.А. Лепнфьев,
А.Н. Спкплпв һюм башҡалас фектфы аолах һюм үҙлюшфесеү рспцетын
фикшесгюндюс, А.С. Шфесн фектфы үҙлюшфесеү механизмдасын
анализлағандан һхо, мини-фектф бхлыр фпсған, “мөһим һүҙҙюс”
кпнцерциѐһын эшлюр тығаса. К.Д. Ушинткий , В.Г. Гпсецкий,
М.Р. Львпв, Н.Н. Свефлпвткаѐ, Т.А. Ладыженткаѐ, О.В. Спбплева,
М.И. Омпспкпва, М.С. Сплпвейчик, М. П. Впяшина, О.В. Джежелей,
Г.Г. Гсаник, Т.Г. Егпспв һ.б аолы хҡых һюм хныо фпсмалашых
алымдасы
фхсаһында ѐҙғандас. Г.Г. Гсаник һюм лабпсафпсиѐ
хеҙмюфкюсҙюсе хҡыхтыласҙыо ххдпжетфвплы фектфы аолар хҡых
өлкюһендю фөслө фикшесенеү эшфюсен үфкюсҙелюс. Уласҙыо фикшесеү
һөҙөмфюлюсе “Кпгда книга хчиф”, “Как хчифь сабпфафь т книгпй”,
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“Дпспга к книге” эшфюсендю килфеселгюн. Л.С. Выгпфткий,
А.Н. Льпнфьева,
В.В Давыдпвфасҙыо
фепсиѐласына
фаѐныр,
М.И. Омпспкпва менюн И.А, Раррпрпсффасҙыо эшфюсе фектфы ѐҡшы
үҙлюшфесес өтөн күнегеүҙюс титфемаһын үҙ этеню ала. О.В. Спбплева
аолы хҡых рспблемаһы өуфөндю эшлюй. Үсҙю һаналыр кифкюн
авфпсҙасҙыо эшфюсен өйсюнеү һюм анализлах, хҡыфыхтыға балаласҙы
мюғлүмюфле фектф менюн эш ифеүҙе дөсөу пйпшфпспсға ѐсҙам ифю.
Мюғлүмюф менюн эшлюү ялдасы шхлай хҡ башҡпсф
ғалимдасыныо мефпдик хеҙмюффюсендю лю фюҡдим ифелгюн. Был
хеҙмюффюс дөйөм мефпдика фюне бхйынта ѐҙылһа ла айысым
бүлекфюсендю күсһюфелгюн фема бхйынта йүнюлешфюс биселгюн.
Мюуюлюн: Аҙнағплпв Р.Ғ. Башҡпсф фелен хҡыфых мефпдикаһы”,
Ғафаспв Б.Б. “Әҙюбиюф хҡыфых мефпдикаһы”, Иҙелбаев М.Х.
“Мюкфюрфю юҙюбиюф дюсетфюсе”, Итҡхжина Ф.С., Вюлиева Г.Д. “Башҡпсф
фелендю фектф фепсиѐһы һюм мефпдикаһы”, Сөлюймюнпв Ә.М.,
Хөббифдинпва Н.Ә. “Әҙюби юуюсҙе фикшесеү ялдасы” хеҙмюффюсендю.
Уҡыхтыласҙыо инфпсмаципн кпмрефенфлығын
фпсмалашфысыхҙағы мефпдик шасффас
Башҡпсф феле һюм юҙюбиюфе хҡыфыхтыһы алдында фпсған, мөһим
мютьюлюлюсҙео бесеһе –хл аолы хҡыхтыны фюсбиюлюү, йюғни
инфпсмаципн кпмрефенфлыҡфыо фпсмалашых нигеҙендю хҡыхҙыо
фөр тифафы бхласаҡ аолылыҡ ѐфа. Был рспцетфыо һөҙөмфюһе
балаласҙыо эшмюкюслеген пуфа пйпшфпсплғанда ғына яғасы бхла.
Бындай шасффасға фүбюндюгелюс иню:
- хҡыхтыны мюғлүмюф менюн эшлюүгю ҡыҙыҡһындысых;
- фектф менюн эшлюгюндю, хҡыфыхтыныо хюҙесге заман белем бисеү
фехнплпгиѐласын эффекфлы ҡхлланыхы;
- фектфағы мюғлүмюффео 3 фөсөн хҡыр фөҙюфеү эшен пйпшфпспх:
• факфхаль мюғлүмюффео (фектфа атыҡ ифер биселгюн мюғлүмюф);
• фектф асфында йюшеселгюн мюғлүмюффео (фектфа атыҡ
юйфелмюгюн хюбюсҙе, ѐҙыхҙа юйфер бөфөсмюгюн хйҙасҙы фпфпр алых,
кинюйюне аолах);
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• кпнцерфхаль мюғлүмюффео (фектфыо фөр фекесе, мөһим
мюғюнюһе).
Уҡыхҙыо фөслө фөсҙюсен ҡхлланых:
• ҡасар тығых (фектф менюн фанышых, күҙҙюн үфкюсеү), маҡтафы хҡылатаҡ мафесиал һюм фектфа ҡасалған һпсахҙас феҙмюһе фхсаһында
дөйөм фөшөнтю алых, күҙ алдына килфесеү;
• эҙлюнеү, маҡтафы ─ фектфа мөһим бхлған хсындасҙы фиҙ асала
фабых (факффас, хасакфеситфикалас, һан күсһюфкетфюсе, йюғни кпнксеф
мюғлүмюффюс);
• өйсюнеү, маҡтафы ─ фектфа бхлған мюғлүмюффе фхлыһынта, дөсөу
ифер һюм фюнҡифле аолах;
• фанышых, маҡтафы ─ фектфағы мөһим мюғлүмюффе фабых,
ҡыҙыҡһындысған һпсах бхйынта нимю юйфелгюнен күсһюфеү,
йөкмюфкеһен дөйөм күҙаллах;
• һайланма, маҡтафы ─ аолафых, фасазлах, фекеслюү фпсмаласында
фектҡа аолафма бисеү;
- “Уҡых. Тетф менюн эш” рспгсаммаһыныо фюҡдимдюсен үфюү;
- кпмрефенфлы һюм эшмюкюсле ҡасаш нигеҙендю мюғлүмюф менюн
эшлюсгю өйсюфеү.
Пспфеттпс Н.Н.Свефлпвткаѐныо рспдхкфив хҡых фехнплпгиѐһы
бхйынта фектф менюн эш пйпшфпспхҙыо үҙентюлекфюсе
Уҡыхтыласҙыо инфпсмаципн кпмрефенфлығын фпсмалашфысых
өтөн хюҙесге заман хҡыфыхтыһыныо эффекфлы ҡпсалы бхлыр белем
бисеү фехнплпгиѐласы фпса. Был фехнплпгиѐлас фектф менюн эш ифеү
өлкюһендю көфөлгюн һөҙөмфюлюсгю исешесгю ѐсҙам ифю. Пспдхкфив
хҡых, ѐҙых һюм хҡых аша фюнҡифле фекеслюүҙе үуфесеүте,
рспблемалы-диалпгик, хҡых ҡаҙанышфасын баһалахты һюм башҡа
фехнплпгиѐ
фөсҙюсен
ҡхлланыр
эшлюгюн
хҡыфыхтылас,
хҡыхтыласыныо фектф өуфөндю ҙхс ҡыҙыҡһыных менюн эшлюүҙюсен,
мюғлүмюффе эҙлюү, эшкюсфеү һюм фөслө хюлдюсҙю ҡхлланых менюн
бюйле бхлған күнегеүҙюсҙе башҡасғанда яғасы һөҙөмфюлюс
күсһюфеүҙюсе фхсаһында ҙхс ышаныт менюн юйфю алалас.
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Пспдхкфив хҡых фехнплпгиѐһыныо маҡтафы бхлыр дөсөу
хҡых эшмюкюслеген фпсмалашфысых, фектфы үҙ аллы аолай белесгю
өйсюфеү фпса. Был фехнплпгиѐ кпммхникафив хҡых эшмюкюслеген
фпсмалашфысыхға, хҡығанды аолафыхға, үҙ ҡасашыоды аныҡ юйфю
белеүгю, авфпсҙы аолахға, фектфы ҡытҡысыр (ишеффесер) һюм үҙ аллы
(этфюн) аолы хҡый белеүгю йүнюлфелгюн; фаныр белеү эшмюкюслеген,
йюғни - фектфан мюғлүмюффе һайлар ала белеү һюлюфен үуфесеүгю
ҡпсплған.
Тектф менюн эш өлөшлюр үфкюселю
I эфар. Уҡых алдынан фектф менюн эш
1. Анфицирациѐ
фысышых).

(хҡылатаҡ

фектфы

алдан

хҡ

күсю

белесгю

2. Тектфыо мюғюнюүи, фемафик, хитле йүнюлешфюсен билдюлюү,
юуюсҙео һюм авфпсҙыо итеме, атҡыт һүҙҙюс бхйынта, алдан
хҡылған фектфыо иллятфсациѐласына һюм хҡыхтыныо хҡых
фюжсибюһеню фаѐныр геспйҙасҙы бүлер күсһюфеү.
3. Уҡыхтыласҙыо эшкю дөйөм юҙеслекфюсен (хҡыхға, дюлиллюүгю,
эмпципналь, ртихплпгик фпспшфпсын) иуюркю алыр дюсетфео
маҡтаффасын билдюлюү.
II эфар. Уҡых басышында фектф менюн эш
1.Тектфы бесенте ҡаф хҡыр тығых.
2.Уҡыхтыласҙыо фектфы бесенте ҡаф хҡығандан һхо нитек
аолахҙасын атыҡлах. Уҡылған фектфыо йөкмюфкеһе, эмпципналь
фөумөсөню хҡыхтыласҙыо бесенте фасаздасына фхса килеүкилмюүен атыҡлах.
3.Тектфы ҡабаффан хҡых. Ҡабаланмай “енфекле ифер” ҡабаффан
хҡыр тығых (фхлы фектфы йюки айысым өҙөкфюсен геню).
4. Тектҡа анализ. Һюс бес мюғюнюле өлөшкю аныҡ һпсах ҡхйых.
Тектфыо йөкмюфкеһе бхйынта юогюмю пйпшфпспх.
5.Тектфыо айысым фсагменффасына мөсюжюғюф ифеү (кюсюк
бхлғанда ғына).
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6. Татхиси хҡых.
III эфар. Уҡыр тыҡҡандан һхо фектф менюн эш
1. Тектф бхйынта кпнцерфхаль (мюғюнюүи) юогюмю пйпшфпспх.
2. Тектфыо идеѐ-рспблемафикаһын, йюғни фөр мюғюнюлюсенео
күрлеген билдюлюү.
3. Яҙыхты менюн фанышых. Уныо фхсаһында һөйлюү. Яҙыхты
шюхете фхсаһында һүҙ алыр басых.
4. Кифарфағы мафесиалдас, өуфюлмю тығынаҡфас менюн эш
ифеү.
5. Тектфыо итеме, иллятфсациѐласы менюн эшлюү. Итемдео
мюғюнюһе фхсаһында юогюмю алыр басых.
6. Уҡыхтыласҙыо юҙес иллятфсациѐласға мөсюжюғюф ифеүе.
7. Уҡыхтыныо күҙҙалахын авфпсҙыҡы менюн тағышфысых.
8. Уҡыхтыласҙыо хҡых эшмюкюслегеню фаѐныр эшлюнгюн
ижади күнегеүҙюс ( хит-фпйғп, фасаз ифеү, хҡығанды аолах,
фөслө ижади эшфюс).
Яҙых һюм хҡых аша хҡыхтыласҙыо фюнҡифле фекеслюү
ҡеүюһен үуфесеүте фехнплпгиѐласҙыо алымдасы (авфпсҙасы –
Часльз Темрл, Джинни Сфил, Кхсф Меседиф)
Был фехнплпгиѐныо маҡтафы хҡыхтыласҙыо хҡыхҙан фыш,
көндюлек фпсмпшфа ҡхллана алыслыҡ фекеслюү күнекмюлюсен
үуфесеү. Бындай алымдас кпмрефенфлы ҡасаш менюн хҡыхтыласҙы
хҡысға һюм фюсбиюлюсгю мөмкинтелек бисю.
Технплпгиѐ фүбюндюге белем һөҙөмфюлюсеню өлгюшес өтөн
ҡпсплған:
- белем өлкюһендюге көндюн-көн асфыр һюм ѐоысыр фпсған
мюғлүмюффюс ағымы менюн эшлюй белеү;
- эсгю-фисюлюге кешелюсгю үҙ фекесеоде (ѐҙма һюм һөйлюү
фелмюсендю) аныҡ, ышандысыслыҡ, дөсөу ифер ефкесю алых;
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- фөслө фюжсибю һюм фөшөнтюлюсгю фаѐныр үҙ фекесеоде юйфеү;
- мютьюлюлюсҙе титю белеү; үҙ аллы хҡых өуфөодю эшлюй белеү;
- хеҙмюффюшлек һюм фөскөмдю эшлюй белеү; кешелюс менюн
кпнтфсхкфив мөнютюбюф бхлдыса алых.
Тектф менюн эшлюү алымдасы:
- интесф
- клатфес
- һеҙ ышанаһығыҙмы
- идеѐлас кюсзине
- фал ағаты
- мөһим һүҙҙюс
- БТБ (белюм, фелюйем, бхлдыса алам)
- көндюлекфюс һюм бпсф жхсналы
- рлят, минхт, ҡыҙыҡ
Тюнҡифле фекеслюү ҡеүюһен үуфесеүте фехнплпгиѐ һюм башҡа
алымдас ҡхлланых үҙентюлекфюсе фхсаһында ҡхлланманыо килюһе
биффюсендю ѐҙыла.
Тпсмпш менюн бюйле һюм ҡыҙыҡлы фектф менюн эшлюү
алымдасы
Уҡыхтыныо эшмюкюслегендю, шхл иуюрфюн фектҡа һалынған
мюғлүмюф менюн эш ифкюндю, фаныр белеү ихфыѐжыныо фөр тюбюбе –
маҡтаф бхлыхы күрфюн иубафланды. Уҡыхтыныо ҡыҙыҡһындысған
һпсахҙасға ѐхарфасҙы фабых фелюге, шхныо менюн үҙенео аоын
киоюйфеү, хҡых һюм фпсмпш маҡтаффасы менюн алған мюғлүмюффе
ҡхллана белеү һюм асфабан фаршысых, титфемафик хасакфесҙа
өуфюлмю мюғлүмюф эҙлюү фелюге – былас басыһы ла хҡыхтыныо фектҡа
мөсюжюғюф ифеүенео тюбюбе бхлыр фпса. Д.Б. Элькпнин бындай
мпфивациѐныо баслыҡҡа килеүен дөсөу пйпшфпсплған эшфео емеше
фир билдюлюй [9;110]. Түбюндю килфеселгюн алымдас фектф менюн эш
басышында хҡыхтыласҙа ҡыҙыҡһыных хѐфа, бесентенюн, хласҙыо
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афамаласы ҡыҙыҡлы, икентенюн, хлас фектф менюн бюйлюнмюгюн,
хҡыхтылас был алымдасҙы көндюлек фпсмпшфа ҡхлланых
фюжсибюһеню эйю ( «Реклама»,
«Рякзак»,
«Мин-сюттам»). Был
һүҙҙюсҙео фектф менюн бюйле бхлыхын белеү фелюге, хны хҡых
хҡыхтыласҙы дюсфлюндесю, хласҙыо фаныр белеү эшмюкюслеген
асффыса. Ҡабафлар юйфкюндю, мюғлүмюф менюн эшлюү алымдасыныо
бөфюһе лю рседмеф, рседмеф-аса һюм шюхти һөҙөмфюлюсгю исешеү
маҡтаффасына ҡпсплған. Был һөҙөмфюлюс эшмюкюсле һюм
кпмрефенфлы ҡасашфы фпсмпшҡа ашысыхға фаѐныр эшлюнгюн.
Был алымдасҙы башҡасғанда хҡыфыхты үҙ алдына ниндюй
маҡтаффас ҡхѐ икюн?
«Сүкеш» - хҡых басышында хҡыхтылас аолашылмаған һүҙҙео
мюғюнюһен һпсар, йюки атыҡлах фелюге менюн фхҡфар (“түкеш” менюн
өуфюлгю һхғыр), авфпсға һпсах бисю алалас;
«Мин-авфпс» - авфпс сплен үҙҙюсеню алыр, хҡыхтылас, фектф
этендюге бесюй факффыо, геспйҙыо, пбсазлы тағылышфыо дөсөу
ҡхлланышын иубафлайҙас, фектфыо ниндюй маҡтаф менюн ѐҙылғанын
һөйлюйҙюс;
«Смайлик» - хит-фпйғп аша геспйҙасға, ваҡиғаласға, фектфыо
феленю мөнютюббюффюсен белдесюлюс;
«Исекле микспфпн»
- хҡыхтылас фектфыо жансы,
рестпнаждасҙыо юхлаҡи тифаффасы, юуюсҙео фөр фекесе, фектфағы
мюғлүмюффео юһюмиюфе фхсаһында фекесҙюсен белдесю;
«Реклама» - хҡыхтылас ѐҙма йю һөйлюү фпсмаһында хҡылған
фектф бхйынта секлама күсһюфюлюс, фектфыо фел байлығы, рсакфик
ҡхлланылышы, фюһемлеге күҙ хныода фпфпла;
«Һпсахҙас

йпмғағы»

фектфы

мюғюнюүи

өлөшфюсгю

бүлгюндю

ҡхлланыла (Кем? Ҡайҙа? Нимю эшлюй?).
«Мин - сюттам» - ижади хасакфесҙағы эшфюсҙе башҡасғанда билдюле
бес хюсюкюфкю ҡасаған ххдпжетфвплы пбсаздасҙы һүҙҙюс ѐсҙамында
һүсюфлюү, иллятфсациѐ, декпсациѐлас фөҙөү.
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«Асҡа

мхҡтаһы”.

Был

мхҡтай

дюсетфео

сефлектиѐ

эфабында

ҡхлланыла. Мхҡтай ҡхлдан-ҡхлға фаршысыла. Уҡыхтылас юуюсҙе
өйсюнеү басышында ниндюй белемгю эйю бхлған, нимю хюфесҙюсендю
ҡалған, ниндюй юхлаҡи нпсмаласҙы үҙлюшфесгюн – шхл фхсала
һөйлюй.
Мюғлүмюфи кпмрефенфлыҡ үуешеню йүнюлфелгюн «Уҡых.
Тектф менюн эш» рспгсаммаһыныо рланлашфысылған
һөҙөмфюлюсе
Мюғлүмюф, фектф менюн эшфе пйпшфпспхҙа хҡыфыхты “Уҡых.
Тектф менюн эш” рспгсаммаһына фаѐна, фир алда юйфелгюйне. Был
рспгсамма мюғлүмюф менюн эш фөсөн геню билдюлюр ҡалмай, ниндюй
эш фпсмаһы, билдюле бес йүнюлешфю кпнксеф һөҙөмфюлюсгю
исешеүҙю эффекфлысаҡ алым ҡхлланысға кюсюк икюнлеген күсһюфю.
«Мафсица. Тектф менюн эш» фаблицаһында фектф менюн эшфео фөслө
эфарфасында ҡхлланысға мөмкин бхлған алымдас күсһюфелгюн.
Мафсица.
Тектф менюн эш
Тектф менюн эшкю
йүнюлеш бисеү
Тектф өуфөндю эш:
мюғлүмюф эҙлюү
һюм хҡылғанды
аолах

Планлашфысылған
һөҙөмфюлюс
o Тектфан кпнксеф
мюғлүмюффе, факффасҙы
фабых
o Тектфыо фемаһын һюм
фөр фекесен атыҡлах
o Тектфы мюғюнюүи
өлөшфюсгю бүлеү, рлан
фөҙөү
o Тектфа биселгюн фөр
ваҡиғаласҙы фабыр
фюсфиркю һалых
o Тектфа биселгюн
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Мефпдик алымдас










Ахкципн
Тесюк һүҙҙюс
Блхм кхбы
Сүкеш
Мейе шфхсмы
Фал ағаты
Интесф
Клатфес
Ышанаһығыҙмы
һеҙ?
 Мин – авфпс
 Идеѐлас кюсзине

o

o

o

o

o

o

Тектф өуфөндю эш:
мюғлүмюффе
үҙгюсфер ҡпспх
һюм

пбъекффасҙы билдюлюсе
бхйынта бес-бесеһе
менюн тағышфысых
Йюшесен мюғлүмюффе
аолах (мюуюлюн, фектфан
сауланған фекесҙе
дюлиллюүте бес нитю
миуал фабых,
фөскөмлюр биселгюн
элеменффасҙыо дөйөм
билдюһен фабых)
Төслө фпсмала
биселгюн мюғлүмюффе
аолах : фаблица, тхема
диагсамма һ.б.
Тектфы жансы,
фөҙөлөшө, һүсюфлюү
тасаласына фаѐныр
аолах.
Эш басышында
маҡтафҡа ѐсашлы
фанышфысых, өйсюнеү.
эҙлюнеү кеүек хҡых
фөсҙюсен һайлах
Уҡыхтыласҙы
һүҙлекфюс һюм
белешмюлюс менюн эш
ифесгю өйсюфеү
Бес нитю мюғлүмюф
тығанағы менюн эшлюү
һюм фабылған
мюғлүмюффе
тағышфысых

o Тектфы фелдюн енфекле
йю ҡыуҡата һөйлюү,
ѐҙма сюүешфю бисеү
o Факффасҙы фектфыо
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 Таныш бхлмаған
фаныш

 Блхм кхбы
 Тесюк һүҙҙюс
 Белюм, белесгю
фелюйем. белдем

инфесрсефациѐлах
(мюғюнюһен
атыҡлах)

o

o

o

o

Тектф менюн
эшлюү:
мюғлүмюффе
баһалах

o

o

o

дөйөм идеѐһы менюн
фар килфесеү, хнда
атыҡфан-атыҡ
күсһюфелмюгюн
бюйлюнешфюсҙе
бхлдысых
Тектҡа фаѐныр, ѐбай
һығымфалас ѐһах,
һығымфаласҙы
дюлиллюүте
асгхменффасҙы фабых
Тектфыо фөслө
өлөшөндюге мюғлүмюффе
дөйөмлюшфесеү һюм
тағышфысых
килютюкфю ҡхлланых
маҡтафында хҡылған
фектфан кюсюкле
мюғлүмюффе ѐҙыр алых
хҡылғандасға ѐҙма
аннпфациѐлас һюм
баһалама бисеү
Уҡылған фектҡа ҡасафа
үҙ фекесен белдесеү,
баһалах
Тектфыо йөкмюфкеһен,
тфсхкфхсаһын һюм
фелмюс үҙентюлекфюсен
баһалах; биселгюн
иллятфсациѐласҙыо
фектфы аолахға
бхлышлыҡ ифеүҙюге
сплен билдюлюү
Бхлған белемгю, фпсмпш
фюжсибюһеню
нигеҙлюнер, фектфа
биселгюн
мөғлүмюффюсҙео
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алымы
Көндюлек һюм бпсф
жхсналдасы
Плят, минхт,
ҡыҙыҡлы
Һүҙҙю ҡхнаҡфа
Һпсахҙас йпмғағы

Исекле микспфпн
Реклама
Этте
Иуфюлек фөйөнө
Мин – авфпс
Блхм кхбы
Белюм, белесгю
фелюйем,белдем
алымы
 Смайл
 Тамамланмаған
һөйлюм

o

o

o

o

дөсөумө, фүгелме
икюнлеген билдюлюй
алых; фхлы бхлмаған
мюғлүмюффе фпйпмлар
фхлыландысых
Уҡылған,йюки
фыоланылған юуюсҙюс
бхйынта фекес
алышыхҙа ҡафнашых
Төслө ҡасашфасҙа
фхҡфалыр, бес фекесгю
килеү
Авфпс рпзициѐһы
менюн үҙ фекесеоде
тағышфысых
Бес йюки бес нитю
тығанаҡ менюн эшлюү
басышында дөсөу йюки
ҡасшылыҡлы
мюғлүмюффе атыҡлах

Фал ағаты
Авфпсы – Амесика хҡыфыхтыһы Дж. Беллант
Был тяжеффы күҙалллах, тяжеф басышын алдан күсю белеү
алымы
Әуюсҙе
хҡығанға
фиклем
хҡыхтыласҙыо хнда нимю фхсаһында һүҙ
басыхын күҙаллар ѐҙыр басыхҙасы.
Ағатфыо плпнп – фема, бпфаҡфасы –
ике
йүнюлеш
бхйынта
күҙаллах
“мөмкин”, “ихфимал” (“бпфаҡфас” һаны
тикле фүгел). Ә ѐрсаҡфас хйлағандасҙыо, феге
күҙаллахҙасҙыо дюлиле.
Тема: М. Кюсимдео «Оҙпн-пҙаҡ балатаҡ» юуюсе
Маҡтаф: хҡых күнекмюлюсен үуфесеү,
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йюки

был

Бхсытфас: хҡыхтыласҙы “Оҙпн-пҙаҡ балатаҡ” рпветы
менюн
фанышфысых, фаныр-белеү эшюмюкюслеген үуфесеү;
хҡыхтыласҙыо
ао
даисюһен
киоюйфеү,
фелмюсен,
күҙюфеүтюнлеген, хҡылғанды анализлах күнекмюлюсен үуфесеү.
Уҡыхтылас эшмюкюслеге

Уҡыфыхты эшмюкюслеге :
хҡыхтыласҙыо белемдюсен
,фелмюсен,күҙюфеүтюнлеген,юуюсҙе
анализлах күнекмюлюсен үуфесеү

Уҡыхтылас фекес алышалас,
фөскөмдюсҙю эшфюсҙе бүлешюлюс
Үҙ фекесҙюсе менюн
хсфаҡлашалас

Реклама
“Кифар – белем шишмюһе”
Ҡюҙесле дху! Һине кифарфас дпнъѐһына таҡысам! Һюм ҡайһы
бес

юуюсҙюсҙе

хҡысға

фюҡдим

ифюм.
-

Әгюс

кифарфас

ҙю

һин

хҡысға

күсенекле

юҙюби

ѐсафһао,

ѐҙыхтыласыбыҙҙыо

бик күр фемаласға асналған иу
кифкет мафхс юуюсҙюсе

менюн

фанышысһыо.
-

Ғайта

Хөтюйенпвфыо

“Алдас бафыс ҡиттаһы”рпветын
хҡыһао,

башҡпсф

халҡыныо

фасихы ҙхс ваҡиғаласға һюм фасихи шюхетфюсгю бай икюнен белесһео,
бафыслыҡ һюм ғпсхслыҡ дпнъѐһына элюгесһео.

Ижади эшеодю

һүсюффюсҙе үҙеою пҡшағанта ифер бхѐй алысһыо.
- “Усал бафыс” фөулө иллятфсафив альбпмында башҡпсф
халҡыныо данлыҡлы эрик ҡпмасфҡыһы менюн фанышысһығыҙ.
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- М. Кюсимдео “Оҙпн-пҙаҡ ” рпветын

хҡыһао, һин ѐныода

йюшюгюн кешелюсҙео ҡюҙесен белесгю өйсюнесһео.
- Олп мюғюнюгю эйю бхлған юуюсҙюс мөғжизюлюс дпнъѐһына алыр
басыс һюм фпсмпшфа йюшюсгю өйсюфес.
- З. Биишеваныо бафыслыҡ, мафхслыҡ, йпмасфлыҡ, һөйөү һюм
хыѐнаф кеүек мюогелек фемаласға ѐҙылған юуюсҙюсен хҡыр, үҙегеҙҙе
бпстпған һпсахҙасға ѐхар фабысһығыҙ.
Тхҡфалыш менюн хҡых
Был алымды ҡхлланых юуюсҙео йөкмюфкеһен үҙлюшфесгюндю
пфпшлп.
Уҡыфыхты алдан юуюсҙе мюғюнюһе ѐғынан өлөшфюсгю бүлер,
йөкмюфкеһеню ҡасар, һпсахҙас юҙеслюй. Тхҡфалыш ѐһағанда
хҡыхтыласға һпсахҙас биселю, хҡыхтылас юуюсҙю асфабан ниндюй хюлваҡиғалас бхлыхын күҙаллай.
Птихплпг Бенджамин Блхм фюнҡифле фекеслюүҙе үуфесеү
фехнплпгиѐһы һпсахҙасын фүбюндюгетю фөскөмлюй:
ѐбай (“кем?”, “нимю?”, “ҡатан?”, “ҡайҙа?”);
аолафыхты (“ни өтөн?”);
атыҡлахты (“мин дөсөу аолағанмынмы?..”, “дөсөумө?”);
баһалахты (“нимю менюн айысыла?”, “һин быға нитек
ҡасайһыо?”);
рсакфик (“һин ни эшлюс инео?..”);
ижади (“ни бхлыс, югюс ҙю?..”).
Ә ио мөһиме “асфабан нимю бхлыс һюм ни өтөн?” фигюн бхлысға
фейеш.
Мюуюлюн, Талха Ғиниюфхллиндыо
“Әтю һюм бала” хикюйюһен хҡығанда пшп алымды ҡхлланых пфпшлп.
Әуюсҙе өлөшфюсгю бүлер, фхҡфалышфас эшлюйбеҙ һюм һпсахҙас
бисюбеҙ.
1.Әуюсҙео итеменю ҡасар юйфегеҙ, хикюйю
нимю фхсаһында
басатаҡ?
2.һеҙҙеотю
ниндюй
бхлысға
фейеш?
3.Ҡыуҡағпйспҡ дөсөу эшлюнеме? Һин быға нитек ҡасайһыо?
4.Мин дөсөу аолағанмынмы? Ытын дхуфы фик һынар ҡасар ҡына
белер
бхла!
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5.Тесре хсынында бхлһао, һин ни
эшлюс
инео?
6. Асфабан Ҡыуҡағпйспҡ менюн нимю
бхлыс? Ни өтөн?
Клатфес
Был һүҙ
“бюйлюм”, “фюлгюш”
фигюнде аолафа, икенте фөслө хны “идеѐлас ѐланы” фир афасға
мөмөкин. Ул гсафик титфемалашфысыхҙы, билдюле бес феманы, һүҙҙе,
фөшөнтюне атыҡлахты бик күр мюғлүмюф йюки һүҙҙюс феҙмюһен үҙ
этеню ала. Әуюсҙе күҙаллағанда, ыоғай һюм кисе пбсаздасға
хасакфеситфика бисгюндю клатфес алымын хоышлы ҡхлланысға бхла.
Мюуюлюн, 8-те клатфа Зюйнюб Бейешеваныо“Һөнюсте һюм
Өйсюнтек”

юуюсенео

йөкмюфкеһен

үҙлюшфесгют,

геспйҙасға

хасакфеситфика бисеү “клатфес” алымы менюн башҡасыла.Һөнюсте
менюн Өйсюнтекфео ниндюй тифаффасға эйю бхлыхын атыҡлар,
хҡыхтылас үҙ аллы клатфес фөҙөй. Аҙаҡ тлайд ѐсҙамында хҡыфыхты
фөҙөгюн клатфес менюн тағышфысыр, хафаласын фаба, һығымфа ѐһай.
Бындай алым ѐсҙамында хҡыхты һүҙҙюсҙео мюғюнюһен аолай; үҙ
фекесен юйфесгю, тағышфысысға, һығымфа ѐһасға, һүҙҙюсҙео тинпним,
анфпним, пмпнимдасын фабысға һюм фелмюсҙю ҡхлланысға өйсюню.
Интесф
Был алым “таҡысых” тфадиѐһында ҡхлланыла. Ул хҡыхтыласҙы
үҙ аллы фекеслюсгю, һығымфа ѐһасға өйсюфю, мпнплпгик һюм диалпгик
һөйлюү фелмюсен үуфесю. “Интесф” алымын юуюсҙео йөкмюфкеһен
үҙлюшфесгюндю йюки ѐҙыхтыныо бипгсафиѐһы менюн фанышҡанда
ҡхлланых пфпшлп. Тюүҙю шасфлы фамғалас ѐсҙамында юуюсҙе үҙ аллы
хҡыйҙас, фөр фекесҙе фабыр, феманы билдюлюйҙюс, хҡыфыхты
юҙеслюгюн һпсахҙасға ѐхар бисюлюс, йюки үҙҙюсе юуюс йөкмюфкеһе
бхйынта һпсахҙас фөҙөйҙюс.
Мюуюлюн, 8-те клатфа Әмис Әминевфыо “Ҡыфайгпспд”рпветын
өйсюнгюндю, ѐҙыхтыныо фпсмпш һюм ижад ялын пшплай өйсюнесгю
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бхла. Шхлай хҡ “интесф” алымын йпмғаҡлах дюсетфюсендю ҡхлланых
ҙа пфпшлп.
Яҙыхтыныо фпсмпш ялы һюм
ижады

!- ѐоылыҡ белдем
?- аолашылмай
+ - миою билдюле

Әмис Әминев
- ѐҙыхты, “Ағиҙел”
жхсналы ныо баш мөхюссисе

Ул Ғафхси сайпнында фыхған

Хюҙесге көндю
баш мөхюссис
бхлыр эшлюй

Хикюйюлюс ,рпветфас ѐҙа

Балалас өтөн ѐҙылған кифарфасы:
“Алфын
фасаҡ”,
“Сюнткеле
күлдюк”,
“Ҡхсай”һ.б.

Айһылых
Йюғюфюспва
–
фюсжемюте.

Уныо
нагсадаласы:
Башҡпсфптфадыо
афҡаҙанған
мюҙюниюф
хеҙмюфкюсе, Башҡпсфптфандыо афҡаҙанған
мюғасиф хеҙмюфкюсе

Яҙыхты Ким Әхмюфйюнпв
итемендюге рсемиѐ лахсеафы

Белюм – белесгю фелюйем – белдем
Был алымға нигеҙ һалыхты – Чикагп рспфеттпсы Дпнн Огл. Уны
өт тфадиѐла ла ҡхлланысға мөмкин.
“Саҡысых” тфадиѐһында фаблицаныо “белюм”, “белесгю
фелюйем”, феманы үҙлюшфесгют, “сефлектиѐ” тфадиѐһында “белдем”
гсафаһы фхлфысыла. Уҡыхтыласҙыо һюлюфеню ҡасар, өтөнтө гсафаны
өйҙю фхлфысысға бисесгю мөмкин. Һөҙөмфюлю хҡыхтыныо ижади
фекеслюүе, фаныр – белеү һюлюфе, ѐҙых һюм һөйлюү фелмюсе үуешю; хл
ишефер –күсер белгюндюсен тағышфысысға, иубафласға, үҙ аллы
һығымфа һюм атыш ѐһасға өйсюфю.
Мюуюлюн, 7-те клатфа Илгизюс Диҡҡюффео “Башҡпсф көтө”
хикюйюфен хҡығанда ҡхлланых пфпшлп.
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Белюм

Белесгю
фелюйем

Бес бөсфөк фөскөмгю ҡалған
башҡпсффас дпшман ҡхлына
элюкһюлюс
ҙю
баш
эймюй,ғюйсюфле хан алдында
үҙҙюсен ғпсхс һюм көтлө заффас
ифер фпфа.

Башҡпсффпо
көтөнөо
тесе
нимюлю?
Ҡайҙан килгюн
хға был көт?

Белдем
?

Синквейн
Синквейн (фс. cinquains, ингл. cinquain) – алымы ла “сефлектиѐ”
тфадиѐһында бик файҙалы алым. Синквейн – сифмалашмаған биш
яллыҡ шиғыс.
Ул ѐбай шиғыс фүгел Уны ѐҙыхҙа фүбюндюге
ҡағиҙюлюсҙе күҙ хоында фпфпсға кюсюк:
1 ял– тинквейндыо фемаһын белдесгюн итем.
2 ял – фөр фекесҙе белдесгюн ике тифаф.
3 ял – фемала һүсюфлюнгюн эш- хюсюкюффе белдесеүте өт ҡылым.
4 ял – билдюле бес фекесҙе белдесгюн фсаза.
5 ял – итем фпсмаһында һығымфа (бесенте һүҙ менюн
аттпциациѐ).
Мюуюлюн, 7-те клатфа Талха Ғиниюфхллиндыо “Әтю һюм бала”
хикюйюһен хҡығандан һхо, хҡыхтылас ютюй фемаһына тинквейн
фөҙөйҙюс.
1 ял– ютюй
2 ял – ҡюҙесле, һөйкөмлө
3 ял – бешесю, үуфесю, фөҙөй
4 ял – Әтюйҙео ҡхлдасы алфын.
5 ял – ҡпѐш.
Шхлай ифер, фюнҡифле фекселюүҙе үуфесеү фехнплпгиѐһы
ѐсҙамында хҡыхтыныо мафесилды алдан хҡ күҙаллах, хй-фекесен
ирфюшфюсеню ефкесеү мөмкинлеге фыха; һүҙ байлығы асфа,
бюйлюнешле һөйлюү фелмюсе үуешю.
Блхм кхбы
Күсенекле

амесика

редагпгы
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һюм

ртихплпгы

Бенджамин

Блхмды «Уҡых маҡтаффасыныо» фактпнимиѐһы авфпсы бхласаҡ
белюлюс. Күрфюс Блхмды бес нитю псигиналь редагпгик фехник
алымдасҙыо авфпсы бхласаҡ фаный. Шхласҙыо бесеһе «Блхм кхбы».
Кхбфыо ѐҡфасында һпсахҙасҙыо башы ѐҙыла:
«Ни өтөн»
«Аолаф»
«Әйф»
«Тюҡдим иф»
«Уйлар тығас»
«Усфаҡлаш» һ.б.
Уҡыфыхты (йюки хҡыхты) кхбикфы фашлай. Кхбикфыо ниндюй ѐғы
фөшю, хҡых мафесиалына ѐсашлы һпсах фөҙөсгю кюсюк.
Күр птсаҡфа һпсахҙас Амесика редагпгы һюм ртихплпгыныо
кифарфасыныо фөр идеѐласына фар килю. Блхм фекесентю, мюкфюрфю
алған белемдюс фпсмпшфа птсаѐтаҡ рспблемаласҙы титесгю ѐсҙам
ифесгю фейеш. Тактпнпмиѐныо (инфеллекфыо күр фөслөлөгө
фхсаһындағы фепсиѐ) фөр рсинцибы хныо хҡыхтыласҙы рспблеманы
хюл ифесгю өйсюфкюндю лю, хҡых һөҙөмфюлюсен баһалағанда ла рсакфик
хҡыфыхты ҡхлында эффекфив ҡпсал бхлыхында. Был идеѐлас Блхм
кхбында фпсмпшҡа ашысыла. Мюуюлюн, «Әйфер үф...» фир башланған
һпсах серспдхкциѐ йюки белемдюсҙе фикшесеү кимюленю фхса килю.
«Ниою....» фир башланған һпсах рспцеттхаль белемдюсгю фар
килю. Уҡыхты был птсаҡфа тюбюр-һөҙөмфю бюйлюнешфюсен фабысға һюм
рседмеф йюки күсенешфео рспцетын һүсюфлюсгю фейеш.
«Аолафыр бис<» һпсахына ѐхар бисгюндю хҡыхты ѐоы
тифхациѐла рсинцирфасҙы һюм аолафмаласҙы, ҡанхндасҙы, кпнксеф
рсакфик тифхациѐласҙа фепсиѐласҙы ҡхллана һюм мефпд йюки
рспцедхсаныо ҡхлланышын күсһюфю. Әлбиффю «Тюҡдим иф<», «Уйлар
тығас..», «Усфаҡлаш..» кеүек күнегеүҙюс хкыхтыныо хйлах һюлюфен
акфивлашфысыхға йүнюлфелгюн. Ул билдюһеҙ фасаздасҙы айыса, факф
һюм
һөҙөмфю
асаһындағы
айысманы
күсһюфю,
анализлай,
биселешфюсҙео юһюмиюфен баһалай, фөслө өлкюлюсҙюге белемдюсен
ҡхллана, алдағы биселешеню һюм һөҙөмфюһеню иғфибас ифю.
Баналь ѐфлах хкыхтыға хҡых мафесиалын һөҙөмфюле
үҙлюшфесеүгю ѐсҙам ифмюүе атыҡфан-атыҡ.
Был алым ике сежимда ҡхлланылысға мөмкин:
Уҡыфыхты фхса килгюн һпсахҙас бисю.
Уҡыхтылас һпсхҙас хйлайҙас.
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Рерспдхкфив хасакфесҙағы һпсахҙасға ѐхар фабыхы еоел.
Ахысысағы тюбюр-һөҙөмфю бюйлюнешен эҙлюүгю йүнюлфелгюн һпсахҙас
фөҙөү. Тағы ла ахысысағы «Тюҡдим иф<», «Уйлар тығас<»,
«Усфаҡлаш<» фигюн һүҙҙюс менюн башланған һпсах-күнегеүҙюс
хйлах.
Әлбиффю ,хҡыфыхты һюс хҡыхтыныо хеҙмюфен фөслөтю баһаласға
фейеш. «Блхм кхбы»н үҙ аллы йюки «акфив-рспдхкфив хҡых»
фехникаһы өлөшөндю лю ҡхлланысға бхла.
Мин - сюттам
Ижади эш башҡасых: хҡылған юуюсҙюсҙюге пбсаздасҙы фелдюн
һүсюфлюү, юуюсҙюс йөкмюфкеһе бхйынта һүсюф фөшөсөү, декпсациѐлас
юҙеслюү.
Д. Бхсаҡаев “Усал фахҙасы” – иллятфсациѐлас
Д. Бхсаҡаев “Усал фахҙасы”. Усал - бейек фахҙас, фекю ҡаѐлас,
фаҙа һыхлы йылғалас иле. Ул ҡхйы, хсмандасға, ххш еуле тюткюлюсгю,
фөслө кейекфюсгю, һюм балыҡфаға бай ил. Усал ике кпнфиненффы –
Евспра менюн Азиѐны бүлер ѐфа.
Ғ.Хөтюйенпв “Алдас бафыс” – иллятфсациѐ
А. Йюғюфюспва “Дхулыҡ менюн шаѐсмайҙас”. Ҡыуҡағпйспҡ
итемле ҡхѐн балаһы һюм Тесренео дхулығы фхсаһында һүҙ баса.
Ҡыуҡағпйспҡ дхулыҡфы һынас өтөн Тесрене фөслө ѐҡлар фикшесер
ҡасай. Был дхулыҡфыо фасҡалыхына килфесю. Ҡыуҡағпйспҡ – үҙен
геню ѐсафҡан, ютю һүҙеню ҡплаҡ һалмаған, башҡаласға фалартан...ҡхѐн
балаһы. Тесре ихлат, ѐсҙамтыл, фпғсп, ифюҙюфле, ирле һ.б....
Шхлай ифер, йюмғиюф ҡысҡа үҙгюсешфюс китесгюн птпсҙа
башҡпсф фелен һюм юҙюбиюфен хҡыфых мефпдикаһы (йөкмюфкеһе,
тфсхкфхсаһы, мефпдфасы һюм алымдасы) заманға ѐсашлы ѐоысфых
фалар ифю. Уҡыхтыласҙы үҙ аллы эшлюсгю өйсюфеү, фпсмпшҡа
ѐсаҡлаша белесгю, яғалыр ҡалмауҡа, индивидхаль үҙентюлеген
һаҡласға һюм үуфесеүгю йүнюлеш бисеү өтөн хҡых-хҡыфых рспцетын
ѐоыта пйпшфпспсға кюсюк. Был ютбарфа фюҡдим ифелгюн хҡыфых
алымдасы хҡыхтыныо тхбьекфив фюжсибюһе нигеҙендю үҙ көтө менюн
ѐоы белем үҙлюшфесеүгю, фөслө тифхациѐласҙы хоышлы үфесгю,
үҙенео фекесен иубафлай белесгю ѐсҙам ифесгю фейеш.
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