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Мээ аралык байланыш деген эмне? 

Эмне үчүн мээ аралык байланышты өнүктүрүү керек? 

Мээ аралык байланыш — оң жана сол мээнин биригип алып барган  

иш аракети. Мээ аралык байланыш мээнин жакшы иштешине жана мээнин бир 

бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө маалыматты жеткирүү үчүн керек. Канчалык мээ 

аралык байланыш жакшы өнүккөн болсо, ошончолук психикалык процесстер 

(эс тутум, көңүл буруу, ой жүгүртүү, кабыл алуу) жакшы иштейт.   

Мээнин оң бөлүгү эмнеге жооп берет: 

 - маалыматты иштеп чыгууга, эмоцияга; 

- музыкалык жана адабий жөндөмдүүлүкө; 

- мейкиндикте багыт алууга; 

- метафораларды түшүнүүгө (макал-лакаптардын, тамаша катары айтылган 

сөздөрдүн маанисин,); 

- өтө көп маалыматты бир убакта иштеп чыгууга, интуицияга; 

- элестетүүгө; 

- дененин сол жак тарабына. 

Мээнин сол бөлүгү эмнеге жооп берет: 

- логикага, эс тутумга; 

- абстрактык, аналитикалык ой жүгүртүүгө; 

- вербалдуу маалыматты иштеп чыгууга; 

- маалыматты анализдөө, чечим чыгаруу; 

- дененин сол жак тарабы үчүн. 

Эгер мээ аралык байланыш жакшы өнүккөн эмес болсо, 

ал эмнеге алып келет: 
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Кабыл алынган маалымат туура эмес иштелип чыгып, бала окууда бир канча 

кыйынчылыкка туш болот ( жазуусунда, ооз эки кебинде, эстеп калууда, эсеп 

жагынан оозеки да, жазуу да түрүндө, ошондой эле жалпы маалыматты кабыл 

алууда кыйынчылыктар болот) 

Мээ аралык байланыштын жакшы өнүкпөй 

калгандыгынын бел гилери: 

 тамагаларды жана сандарды тескерисинче жазат; 

 кыймыл-аракеттин эпсиздиги, олдоксон; 

 агрессия; 

 эс тутуму начар; 

 таанып билүү шыктандыруунун жоктугу; 

 өзүн алып жүрүүсү кичине бала сымал 

Мээ аралык байланышка көнүгүүлөр 

Көнүгүүлөрдү күндө 5-10 минутадан жасап туруу керек. Бул көнүгүүлөр мээ 

үчүн көнүгүүлөр болуп саналат. Чоңдөр үчүн да, кичине балдар үчүн да 

мааниси абдан чоң.  

1.      Жайбаракат оң колу менен, андан кийин сол колу менен үстөлдү 

тыкылдат. 

2. Үй. Эки колдун манжаларын түздөп бириктириңиз. Оң колуңуздун 

манжалары менен сол манжаларыңызды катуу басып, андан кийин 

тескерисинче. Бул кыймылдарды ар бир жуп манжалары үчүн өзүнчө 

машыктырыңыз. 

3. Пластилинден жасалган кичинекей үзүндүнү оң колуңуздун манжалары 

менен, андан кийин сол колуңуз менен үстөлдүн үстүнө сүрүңүз. 

4. Карандашты алгач оң колдун манжалардын ортосу, андан кийин сол колдун 

манжалары менен айлантыңыз (баш бармак менен сөөмөйдүн ортосунда; 

сөөмөй менен ортон; ортон жана аты жок; аты жок жана чыпалак; андан кийин 

карама-каршы багытта). 
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5. Колдоруңузду алдыга сунуңуз, алакандарды өйдө-ылдый бүгүңүз. Андан 

кийин эки колуңузду чеңгелин (кисти рук) саат жебеси боюнча жана саат 

жебесине каршы айландырып (алгач бир жактуу, андан кийин көп багыттуу), 

эки колдун манжаларын бириктирип жана ажыратып. Кол кыймылдары менен 

бир эле учурда оозуңузду ачып-жапканга аракет кылыңыз. 

6. Көзүңүз менен элестүү форманын контурун (тегерек, үч бурчтук, квадрат) же 

сандардын схемасын кайталаңыз. 

7. Көнүгүү өнөктөш менен аткарылат: карама-каршы туруңуз, алаканыңды 

өнөктөшүңүздүн алаканына тийгизиңиз. Велосипедге окшош кыймылдарды 

жасаңыз 

8. Казына. Бөлмөдө оюнчук же момпосуй жашынып жатат. Аны 

машыктыруучунун буйруктарынын негизинде табыңыз, мисалы: "Эки кадам 

алдыга, бири оңго ж.б." 

9. Көздүн жана тилдин биргелешкен кыймылдары. Оозуңуздан тилиңизди 

сунуп жана көзүңүз менен, жаткан сегиз санынын траекториясы боюнча 

тегерете айлантып, эки тараптан тең биргелешкен кыймылдарды жасаңыз. 

Биринчиден, бир багыттуу кыймылдар, андан кийин көп багыттуу кыймылдар 

практикаланат. 

10. Эки колдун манжалары тийип тургандай кылып алаканды бир нече жолу 

чапкыла. Андан кийин оң колдун муштуму менен сол кол алаканына алмак-

салмак чапкыла.  
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11. Көздү жумуп. Сиздин колуңузга бериле турган кичинекей нерсени 

аныктоого аракет кылыңыз. Башка колуңуз менен кагазга тартыңыз (абада 

жазыңыз). 

12. Көнүгүүнү эки киши аткарат: Бири-бириңизге  карап туруңуз. 

Өнөктөштөрдүн бири кыймылдарды колу же буту менен жасайт, экинчиси 

аларды чагылдырышы(кайталашы) керек. 

13. Күзгү сүрөт. Столдун үстүнө таза кагазды коюңуз. Эки колуңузга карандаш 

же фломастер алыңыз. Бир эле учурда эки колуңуз менен сүрөт  тарта 

баштаңыз,(симметриялуу чиймелерди, тамгаларды). Бул көнүгүүнү жасап 

жатып, көзүңүздүн жана колуңуздун эс алуусун сезиңиз. Качан мээнин эки 

жарым шарынын иш-аракеттери синхрондоштурулганда, бүт мээнин 

натыйжалуулугу бир кыйла жогорулайт. 

14. 10-15дей  карандашты үстөлдүн үстүнө коюңуз. Бардык карандаштарды 

бирден колго алып, бир муштум менен чогултуу керек. Андан кийин аларды 

бир-бирден столдун үстүнө коюңуз. 

15. Шакекче. Кезек-кезеги менен жана мүмкүн болушунча тезирээк манжаларга 

тийип, аларды баш бармак менен тегиз жана кезектешип, ырааттуу сөөмөй, 

ортон жана башка манжалар менен байланыштыруу керек. Көнүгүүнү аткаруу 

алдыга (сөөмөйдөн чыпалака карай) жана артка (чыпалактан сөөмөйгө карай) 

тартипте жүргүзүлөт. Алгач техника ар бир кол менен өзүнчө, андан кийин 

чогуу аткарылат. 

16. Кулак - мурун. Мурундун учун сол колуңуз менен, ал эми оң колуңуз менен 

карама-каршы кулакты кармаңыз. Кулагыңызды жана мурдуңузду бир эле 
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учурда бошотуп, алаканыңызды чапкылаңыз, колуңуздун абалын 

"тескерисинче" өзгөртүңүз. 

17. Наполеондун позасы. Оң жана сол колубузду жогорку жана төмөнкү 

позицияларда өзгөртүп, колубузду оройбуз 

18. Лезгинка. Сол колдун муштумун түйүңүз , баш бармагыңызды калтырыңыз, 

манжаларыңыз менен муштумуңузду өзүңүзгө буруңуз. Оң колуңуздун  

алаканы менен горизонталдык абалда  сол колуңуздун чыпалагына  тийиңиз. 

Андан кийин, бир эле учурда оң жана сол колдун абалын өзгөртүңүз. 6-8 жолу 

кайталаңыз. Позициялардын өзгөрүшүнүн жогорку ылдамдыгына жетишүү 

зарыл 

19. "Симметриялык сүрөттөр" Баланын эки колуна фломастерлерди берип, эки 

колу менен симметриялык сүрөттөрдү тартууну өтүнүңүз. Эгер көнүгүүнү 

аткаруу татаал болуп жатса,, көңүлүңүздү чөгөрбөңүз.  

20. Кадамдар. Баланын  бутунун кыймылы карама-каршы колунун кыймылы 

менен бир учурда кыймылдай тургандай кылып координациялайбыз. Басканда 

оң колдун алаканы сол тизеге, сол колдун алаканы оңго тийет. Жүрүүдө оң 

колдун чыканагы сол тизеге, сол колдун чыканагы оңго тийет. Мен сол бутумду 

солго карай бурсам, оң жана сол колдорум оңго, сол кыймылдаганда сол 

бутумду оңго бурабыз, эки колубуз солго бурулат - жана кайчылаш кадамдын 

башка модификациялары. 

21. "Экинчи саат" Белгилүү бир убакыт аралыгын тандап (10-20 мүнөт) жана 

ойготкуч (будильник) белги бергенге чейин, баардыгын сол кол менен жасоо 

керек (эгер бала сологой болсо, оң колу менен). Бардык иш-аракеттерди 

өзүңүздүн үстөмдүк кылбаган колуңуз менен жасаганга аракет кылыңыз. 
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Кулак-мурун                 Карама –каршы кыймыл аракеттер 

 

                  Жылан                                       Сегиз 

 


