
“Өлкөнүн келечеги” коомдук фонду 

1 

Бирге окуган сонун»  долбоору USAIDдин каржылоосу  жана БУУнун Балдар Фондусунун (ЮНИСЕФ)  
техникалык колдоосу менен ишке ашырылат 

2020-жыл 

 

 

 

 

 

Алфавитти үйрөнүү боюнча 

башталгыч класстар үчүн  

көнүгүүлөр жыйнагы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Өлкөнүн келечеги” коомдук фонду 

2 

Бирге окуган сонун»  долбоору USAIDдин каржылоосу  жана БУУнун Балдар Фондусунун (ЮНИСЕФ)  
техникалык колдоосу менен ишке ашырылат 

2020-жыл 

 

1. Башка тамгалардын ичинен керектүү тамганы боё. 
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Тамгалардын ичинен үнсүз тамгаларды таап, боё. 
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Тамгаларды гана таап, боё. 
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2. Табышмактуу тамгалар 

Табышмактуу тамгалар көнүгүүсү тамгаларды тез жаттап, көлөмүнөн, өңү-

түсүнөн, графикалык деталдарынан, бири-биринен айырмалоого жардам берет.  

Ошондой эле, бул көнүгүү бала жазуунун кандай гана түрү болбосун, тез жана 

жеңил окуп үйрөнүп кетүүсүнө колдонулат.  
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3. Керектүү тамганы башка тамглардын арасынан тап.  

Мугалим барактын бетине тамгаларды ар кандай кылып жайгаштырат. Ал 

тамгалардын ичинен каалаган бир тамганы атайт, ал эми окуучу аталган тамганы 

табышы керек. Балдар өзүлөрү каалаган тамагалрды атап, тапкысы келгенде, баш 

тартпай, макул болгонду унутпаңыздар.  

4. Керектүү тамганы сүрөттүн ичинен тап. 

Бул көнүгүүдө тамгалар сүрөт катарында жайгаштырылат. Мисалы, сүрөттө үй, 

бактар, гүлдөр, селкинчек тартылып турса, “П” тамгасы селкинчек, “М” тамгасы 

чөп, “К” тамгасы бутак сымал болушу мүмкүн. Бул көнүгүүнүн татаал түрүн 

сүрөттөн керектүү тамгадан башталган буюмдарды таап өткөрсө болот. Сюжеттүү 

сүрөттөрдү колдонуу сунушталат. 
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5. Бир көлөмдөгү, түстөгү тамганы таап, атап бер. 

Барактын бетинде түркүн түстөгү жана көлөмдөгү тамгалар жайгаштырылат. Бала 

ошол тамгалардын арасынан окшош тамгаларды таап, атап берүүсү керек.  

6. Тамгаларды чогултуу. 

Тамганы барактын бетине баткандай кылып тартып, боеп, аны ар түрдүү 

квадратка, үч бурчтука, түркүн формаларга бөлүп кесип коюу керек. Баланын 

максаты ошол майда бөлүктөргө бөлүнгөн тамганы чогултуу. Тамганы тартып, 

боеп, кескенди бала дагы аткарса болот.  

Андан сырткары, балага тамгаларды өз алдынча жасоону сунуштаса болот. 

Мисалы: пластилинден же камырдан жасап, картондон жасалган тамганы 

тыйындар, топчулар, шурулар менен кооздоп, колдонулуучу буюмдар менен да 

жасаса болот (бутактан, жалбырактардан, конфеттерден ж.б.). ошондой эле, 

тамгаларды кумга, манкага тартып үйрөнсө да болот. 

 

7. Тамгалар менен оюндар. 

Тамгаларды барак бетине чыгарып, эмеректерге, тамга илип коюп, балага аталган 

тамганы табуу сунушталат. 

8. Жумшак пазлдар менен оюндар. 

Мугалим кезеги менен тамгаларды атайт. Ал эми бала кайсыл тамга аталса, ошол 

тамганын үстүнө турат. Эгерде ким жаңылбастан аткарса, ошол жеңүүчү аталат. 

Бул оюндун дагы бир жакшы жери, тамгалар ар кандай болуп жайгаштырылган. 

Балдар тамгаларды кандай гана абалда турганына карабастан туура таанып 

билүүгө үйрөнүшөт. 
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9. Сөздөрдү толукта (сабактын темасына ылайыкташкан сөздөрдү колдонсо да 

болот). Ошондой эле, көнүгүүсү сүрөттөр жана жазуусу бар сүрөттөр менен 

өткөрсө болот. 
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