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Аннотация. В статье рассматривается система коммуникативных упражнений,
основанных на материалах фольклорного творчества бурят. Яркие произведения устного
народного творчества созданы бурятами. Бурятский народ богат устным словесным
творчеством, среди которого можем отметить мифы, легенды, улигеры, пословицы,
поговороки, загадки, сказки и др. В данной статье материалами для разработки
коммникативных упражнений послужили пословицы, загадки и сказки. Коммуникативные
упражнения при изучении эпоса «Гэсэр» разработаны и представлены в статье «Изучение
бурятского героического эпоса «ГЭСЭР» в школе» в Международном информационноаналитическом журнале «Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык» № 4,
2019 г. [Содномов, 2019].
В процессе знакомства с малыми жанрами бурятского фольклора младшие школьники
познают жизнь, у них формируются умения художественного восприятия окружающего
мира.
В данной статье описаны шесть групп коммуникативных упражнений, которые
составляют систему. Данная система упражнений может быть использована педагогом
начального образования на занятиях по бурятской детской литературе в начальной школе.
Разработанная система коммуникативных упражнений направлена на формирование
интонационных умений, умений находить и применять в речи выразительные средства
бурятского языка, на формирование литературно-творческих умений и т.д.
Ключевые слова: младший школьник, устное народное творчество, родной
бурятский язык, литературное развитие на бурятском языке, развитие устной речи, система
упражнений, коммуникативные упражнения, выразительные средства родного бурятского
языка.
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Abstract. The paper discusses the system of communication exercises based on the
materials of small genres of the Buryats folk literature. Buryat folklore consists of myths, legends,
üligers, proverbs, sayings, riddles, fairy tales, etc. In this paper proverbs, riddles and fairy tales
served as materials for communication exercises. Communication exercises for the development of
verbal skills of primary schoolchildren in the study of the epic "Geser" were presented in the paper
"Studying the Buryat heroic epic "Geser" at school" in the International Information and Analytical
Journal "Crede Experto: Transport, Society, Education, Language" No. 4, 2019.
In the process of acquaintance with small genres of Buryat folklore, primary schoolchildren
learn about life, they develop the skills of artistic perception of the world around them.
This paper describes six groups of communication exercises that make up the system. This
system of exercises can be used by a teacher of primary school at the lessons of literary reading in
the Buryat language in order to enrich and develop the native Buryat speech of primary
schoolchildren. The exercises are aimed at the formation of intonation skills, the ability to find and
use the expressive means of the Buryat language in speech, at the formation of literary and creative
skills, etc.
Key words: primary schoolchild, folk literature, native Buryat language, literary
development in the Buryat language, development of verbal skills, system of exercises,
communication exercises, expressive means of the native Buryat language.

БАГА НАҺАНАЙ ҺУРАГШАДАЙ ХЭЛЭЛГЭ ХҮГЖӨӨЛГЭДЭ
ХЭРЭГЛЭХЭ КОММУНИКАТИВНА УПРАЖНЕНИНУУДАЙ СИСТЕМЭ
Introduction (Введение)
Эхин hургуулиин һурагшадай хэлэлгэ хүгжөөлгэдэ буряад аман зохёолой
бага жанрнууд дээрэ үндэhэлhэн упражненинуудай удха шанар ехэ гээд
тэмдэглэе.
Мүнөө үедэ буряад хэлэнэй шахардуу байдалда ороод байхада, хүүгэдэй
хэлэлгэ хүгжөөхэ аргануудые зохёохо эрилтэ манай ниитэ эрдэмтэметодистнарай урда табина. Энэ ушарhаа уламжалан бага наhанай hурагшадай
хэлэлгэ хүгжөөлгэдэ хэрэглэхэ упражненинуудай системэ зохёохо зорилго
урдаа табиhан байнабди. Ушар тиимэhээ, түрэл арадайнгаа аман зохёол
хэрэглэлгэ тон ехэ удха шанартай байна гэжэ онсодхон, тэдээн дээрэ
үндэhэлhэн коммуникативна упражненуудые зохёолго өөрын онсотой,
үүргэтэй, һурагшадай баян хэлэлгэтэй байлгадань нүлөөтэй байна гэжэ
тэмдэглэнэбди.
Упражненинууд коммуникативна шэглэлтэй байжа, «гол шухалань
уншалгын болон үгүүлбэриин онсотой илгаануудые сахин, аман зохёолой

текстнүүдые уншажа шадалга, өөрын үгөөр хөөрэхэдөө, өөрөө онтохонуудые,
оньһон үгэнүүдые, таабаринуудые зохёоходоо арадай аман зохёолой
зураглалгын болон уран болгодог аргануудые хэрэглэжэ шадаха болгоно»
[Содномов, 2018, с. 137].
Зохёогдоhон упражненинууд hурагшадые буряад хэлэнэй уран hайханай
аргануудтай танилсуулха зорилгоhоо гадна, зохёолнуудай үгүүлэл тайлбарилха,
уран аргануудые хэлэлгэдээ хэрэглэхэ арга олоно. Эпитет, метафора,
зэргэсүүлгэ г.м. бэшэшье арганууд hурагшадай ухаан болон бодолой гүйсэ
эршэмдүүлхэ, эдэбхи дээшэлүүлхэ болоно.
Discussion (Дискуссия)
Арадай аман зохёол үзэлгэтэй дашарамдуулан бага наhанай хүүгэдэй
хэлэлгэ хэлэлгэ хүгжөөлгэдэ олон эрдэмэй шэнжэлгэнүүд зорюулагданхай.
Минии багша М.Р. Львов бага наhанай hургашадай хэлэлгэ хүгжөөлгэ «хэлэнэй
фонетическэ, лексическэ, грамматическа аргануудые эзэмдэлгэ» тухай
бэшэхэдээ, хэлэлгын соёлтой байха тухай тэмдэглэнэ. [Львов, 2011, с. 11].
Т.С. Троицкая «наблюдения над естесственным бытованием считалок»
хүүгэдэй хэлэлгэ хурса, дорюун болголгодо онсо үүргэтэй гэжэ бэшэнэ
[Троицкая, 2004, с. 31], арадай аман зохёолой элдэб жанрнууд дээрэ хүдэлэлгэ,
бага наhанай hургашадта «опыт общения с разными литературными
произведениями» олгодог байhаниинь тэмдэглэлтэй [Воюшина, 2007, с. 115],
арадай аман зохёол хүүгэдэй уншагшын шадабари хүгжөөлгэдэ онсо үүргэтэй
[Никитченков, 2013, с. 188]. О.А.Красильникова өөрынгөө эрдэмэй ажалнууд
соо онсо анхаралаа «үгын нөөсэ баяжуулгада, үгүүлэлэй характеристикада,
бодомжолжо hургалгада анхаралаа хандуулна [Красильникова, 2005, с. 11],
арадай аман зохёолой уран арганууд хэлэлгэ баян, оншотой бололгодо онсо
үүргэтэй [Аншакова, 2004], аман зохёол уншалга урлигай ондоо
hалбаринуудтай зэргэсүүлгэ ехэхэн нүлөө үзүүлнэ [Божок, 2011], аман зохёолой
хэлэндэ онсо анхарал хандуулга хүүгэдэй хэлэлгэ элбэгжүүлнэ [Сердюк, 2011].
Олон тоото эрдэмтэд ород хэлэ үзэлгэтэй дашарамдуулан аман зохёолой
жанрнууд дээрэ элдэб янзын упражненинуудые дүүргэхэ тухай бэшэдэг байна
[Бобровская, 2009; Кочерга, 2009; Соловейчик, 2010] г.м.
Монгол арадай аман зохёол хүүгэдэй хэлэлгэ хүгжөөлгэдэ мүн лэ
үүргэтэй, энээн тухай Шанжмятавын Гаадамба «Уран дүрслэл, уран хэрэглүүр,
үг хэллэг зэргийг ашиглан зохиол бүтээлийг ярихдаа өөрийн үзэл бодол, байр
сууриа жишээ баримтаар нотлон эшлэл, хэсэглэл ашиглан ярих» гэжэ бэшэнэ.
Эрдэмтэ фольклорист М.П. Хамагановай тэмдэглэhээр "юрэнхы хэлэhэн
олоной хэлэhэнэй хүсэтэй боложо, буряад хошоо үгэнүүд оньhон үгэнүүд
болохые" эрмэлзэдэг, болодогшье. "Залхуу хүн забагтаа хүрэхэгүй" гэhэн
хошоо үгэ юрэнхылгын ехэ хүсэтэй боложо, оньhон үгэ болоhон; "залхуу хүн
забагтаа хүрэхэгүй, заяанай муу уhандаа хүрэхэгүй" [Хамаганов, 1962, c. 105].
Фольклор hургуулида үзэхэ аргануудые шэнжэлhэн эрдэмтэн В.Ж.Хамаганов
ябаган болон мэргэн үгэнүүдэй илгаае онсолон тэмдэглэнэ: "Оньhон үгэнүүдтэ
удхаараа, байгуулгаараа дүтэрхы аман зохёолой үшөөнэгэ hалбари хошоо
үгэнүүд болоно. Эдэнэр (хошоо үгэнүүд) юумэнэй үйлэ, байдалай, хүнэй ямар

нэгэ тогтонижоhон онсо шэнжэ, шанарта сэгнэлтэ үгэдэг" [Хамаганов, 1983,
с. 70].
Materials and methods (Материалы и методы).
Хүүгэдэй литературна хүгжэлтэдэ коммуникативна упражненинуудай
онсо үүргэтэй байhаниинь мэдээжэ. Упражненинуудай системэ зохёон
байгуулхадаа профессор М. П. Воюшинагай тодорхойлhон литературна
хүгжэлтын гол зорилгоhоо уламжалнабди «целью начального литературного
образования будет являться литературное развитие учащихся, понимаемое как
двусторонний процесс, направленное на формирование читателя и развитие
литературного творчества детей» [Воюшина, 2007, с. 8].
Һурагшадай һуралсалай ажаябуулгын үйлэнүүд дээрэ үндэhэлэн
упражненинуудые удаадахи түхэлнүүдтэ хубаажа болоно гэбэл:
‒ аман зохёолой үгүүлэлнүүдые адаглалга, зарим хэһэгүүдые зэргэсүүлэн
жэшэлгэ;
‒ аман зохёолой удха, байгуулга, уран аргануудые анхарха,
үгүүлэлнүүдые тайлбарилха;
‒ аман зохёолой хэһэгтэ, тулгаха зүйлнүүдтэ үндэһэлэн үгтэһэн эхииень
hажаажа, үгүүлэлнүүдые зохёолго;
‒ удхаарнь, шэнжээрнь, жанраарнь зохилдуулжа багшын үгэһэн сэдэбээр
гү, али тодорхой бодолоорнь үгүүлэлнүүдые бүтээлгэ;
‒ аман зохёолой үгүүлэлнүүдые уран hайханаар уншаха шадабари
бүрилдүүлгэ;
‒ аман зохёолой үгүүлэлнүүдые үгүүлхэ, мүн аялгалха илгаае сахиха,
өөрынгөө үгөөр хөөрэхэ шадабари бүрилдүүлгэ.
Эдэ түхэлнүүдые баримталан коммуникативна упражненуудай системэ
зохёон байгуулаад, бага наhанай hурагшадай хэлэлгэ хүгжөөхэ арга ологогдобо.
Нэгэдэхи бүлэг упражненинуудай зорилгонууд гэбэл:
‒ аман зохёолой сэдэб, гол hанал, уран аргануудые нэрлэн тодорхойлхо
шадабари бүрилдүүлхэ;
‒ аман зохёолой үгүүлэлнүүдые, үгүүлэлнүүдэй хэһэгүүдые найруулгын,
жанрай, байгуулалгын талаар илгаруулха.
Аман зохёолой үгүүлэл анхаралтайгаар уншаха, найруулгыень адаглаха
шадабари бүрилдүүлгэ буряад арадай онтохон дээрэ үндэһэлэн ябуулжа,
онтохонуудые сэдэбээрнь бүлэглэхэ, эхииень болон түгэсхэлыень олохо, уран
үгэнүүдые илгаха шадабаритай болголго болоно.
Түрүүшын упражнени аман зохёолой үгын сан ойлгуулха зорилготой.
Онтохоной хэһэг соо «онтохоной» үгэнүүдые болон холбоонуудые олохо,
удхыень тайлбарилха.
Υгытэй үншэн басаган баян хүнэй сар адуулдаг байба. Баян хүн сараа
гаргаха гэжэ бодобо. үншэн басаган сартай эжэлшэhэн байгаа.
Басаган сараа хайрлажа, хажуудань ошоод бархирхадань, тэрэнь
асууба:
– Ши юундэ бархирнабши?
Тиихэдэнь басаган харюусаба:

– Манай эзэн шамайе аллаха гэжэ байна.
Сар урдаhаань иигэжэ хэлэбэ:
– Намайе алахадань ши зүрхэн сооhоомни гоё hайхан шулуу абаад, хүнэй
ябаагүй газарта булаарай, тиихэдэшни үнгын сэсэгүүд ургаад, дуратай
юумыешни үгэхэ. үнишье болонгүй сарнь алуулжа, тэрэ басаган зүрхэн
сооhоонь гоё шулуу абажа, хүнэй ябаагүй газарта булаба. (Буряад арадай
онтохон «Үгытэй үншэн басаган») [Гунгаров, 1983].
Онтохоной хэһэг сооhоо удхаараа дүтэрхы гү, али харша удхатай
үгэнүүдые бэдэрэн олохо, ямар зорилготойгоор хэрэглэгдэнэб гэжэ
тайлбарилан хэлэхэ.
Урдын урда сагта Алтай хангайн хормойдо, Ара голой эрьедэ аха дүү
хоёр ажаhуудаг байгаа. Ахань үгытэй, харин дүүнь баян hэн.
Нэгэтэ аха дүү хоёр нэгэ үнеэ буляалдаба. Дүүнь ахадаа үнеэ үгэхэ
дурагүй байжа, хаанда ахаяа зааба. Хаан хоюулыень дуудажа асараад:
– Хэнтнай гурбан таабари таахаб, тэрэтнай энэ үнеэ абаха, – гэбэ ха.
Тиигээд «Дэлхэй дээрэ юун эгээл зөөлэн бэ?», «Дэлхэй дээрэ юун эгээл
тарган бэ?», «Дэлхэй дээрэ юун эгээл хурдан бэ?» гэhэн таабари гурбан хоног
соо таагаад ерэхыень даабари үгэбэ (Буряад арадай онтохон «Гурбан таабари»)
[Гунгаров, 1983].
Удаадахи упражненинууд онтохон соо хэрэглэгдэhэн уран аргануудые
илган олохо, адаглаха шадабари бүрилдүүлхэ гэhэн зорилготой, гэхэтэй хамта
зохёол шэнжэлхэ арга олгоно гээд тэмдэглэхэ шухала.
Эртэ урда сагта элдин буряад нютагта баян Балда алдартай, баггүй
хажар hамгатай айлайхи hууhан юм. Тэрэ айлайхи эхэ эсэгэhээ гээгдэhэн үншэн
ганса басагые үргэжэ хүн болгохомнай гээд, хамаг зөөритэйнь хам шүүрэн
абаба. Багахан тэрэ басагые баянай hамган харшалжа, хоол, хубсаhаар
илгадаг, хүхихэ наадахыень хоридог, хүндэ ажалда зарадаг байба.
Набша сэсэг дэлгэhэн нажарай hайхан нэгэ үдэр, наранай орохын хирэндэ
үйhэн hуулга барюулаад, уhанда басагаяа эльгээбэ. Басаганай уhанай эрьедэ
ошоод, ургы сэсэг түүхэдэжэ, уянгатай дуугаа дуулажа, удаахан наадажа
hуутарнь, гааруу хажар эхэнь гартаа бургааhа далайгаад, галзуу шангаар
хашхарба:
– Юундэ үни болобош, юу хэжэ hуубаш? Юрэндэг буруутай шамайе hара
наран абаашаhай! – гэhэн харша hамганай хараал шэрээл дуулахадаа,
сохюулхаяа байhан тэрэ басаган гүйжэ бодохо зуураа:
– Аюулта энэ байдалhаам абарыт намайе, hара, наран! – гэжэ аhан
шадалаараа ооглоод, үшөөhэн hөөг өөдэ гарашаба (Буряад арадай онтохон
«hарада гараhан hайхан басаган».
Нэгэ сэдэбтэй үгүүлэлнүүдые илгаруулха шадабари бүрилдүүлжэ,
онтохоной үгүүлэлнүүдэй онсо илгааень ойлгон абаха шадабари олгохо.
«Ойн модод утатай, богонитой, олон зон hайтай, муутай» гэжэ урдань
хүнүүд хэлсэдэг байгаа. Энээниие буруушааха аргагүй. Ой соо уташье,
богонишье модод олон байдаг. Мүн тэрэшэлэн арад зоной дунда hайншье,
муушье хүнүүд үзэгдэдэг гээшэ ааб даа.

Урда сагта Заган нютагта ажаhуудаг ухаасайтан угай нэгэ ноён байhан
юм. Тэрэ ноён хатуу харуу hамгатай, хүүгэдгүй аад, эд зөөреэр ехэ баян байгаа
гэхэ. Тиимэhээ гэртэхи ажалаа хүүлэжэ байхын тула Хитаахан гэдэг хүбүүе
зараса болгон гэртээ байлгаба ха. Хүбүүн хамаг ажалыень хээд лэ байдаг hэн.
(Буряад арадай онтохон. «Хитаахан хүбүүн») [Гунгаров, 1983].
Буряад арадай дунда дэлгэрhэн таабаринууд байгаалиин үзэгдэлнүүд,
гэрэй ба зэрлиг амитад, хүнэй бэеын хубинууд, ажабайдалай хэрэгсэлнүүд,
эрдэм hуралсал, Эхэ орон тухай гэхэ мэтэ темэнүүдтэ зорюулагдаhан байдаг
(Буряад арадай таабаринууд тухай) Аман зохёолой үгүүлэлнүүдые,
үгүүлэлнүүдэй хэһэгүүдые найруулгын, жанрай, байгуулалгын талаар
илгаруулха бүрилдүүлхэ упражненинууд.
Υгтэһэн үгүүлэлнүүдые анхаран уншаад, алиниинь онтохоной үгүүлэл бэ
гэжэ элирүүлэгты
а. Оньһон үгэнүүд хүндэ hургаал, заабари хэлэhэн аман зохёолнууд.
Оньһон үгэнүүд элдэб олон темэнүүдтэ зохёогдоһон байдаг.
б. Үглөөгүүр саhан бургажа эхилбэ.
– Шубуунай зада оробо. Шубууд дулаан ороноо бусахань, – гэбэ эжы.
Үдэ багта гаан-гуун гэhэн дуун хойто ой тээhээ дуулдаба.
Энэ үедэ би түлеэгээ оруулжа байгаа hэм. Галуудай абяан бүри дүтэ
болобо. Тиигэhээр зэлэ татан хушуураад, галууд ниидэнэ. Тэдэнэй далинуудаа
дэбихэнь дуулдана. Олон гээшэнь! Янгар дээшээ хараад, һүүлээ шарбан
гангинаба.
– Баяртай, галууд! Уулзатараа! – гэжэ һүхирбэб.
Хүгшэн эжы хэрэлсы дээрээ гаража, хойноhоонь һарабшалжа:
– Ай, хөөрхы, доогуур ниидэжэ ошобо. Тарганаа орхёо. Малнай тарган
ондо орохонь, – гэнэ.
Галууд hужааг дээрэ ошожо hууба. Тиигээд үдэшэ багта һүрэглэн ниидээ
hэн.
в. Хаанай зарасануудай ерэхэдэ, баянайхи хараажа байжа үншэн басага
гаргаба. үмэдхүүлжэ үзэхэдэнь, ехэ зохидоор таараба. үншэн басаган үнөөхи
шулуундаа ошожо хубсалаад, хаанайда ошохо зэргэтэй болобо. Тиигэжэ
үгытэй үншэн басаган хаанай бэри боложо, олон үритэй амар жаргажа
hуугаа hэн. (Буряад арадай онтохон. «Үгытэй үншэн басаган»).
Υгүүлэлнүүдые анхаран уншаад, алиниинь оньһон үгэ бэ гэжэ
элирүүлэгты.
а. Шэжэр алтаар хубсалhан
Шэлдэг hайхан хуhад соо
Гал дүлэн үнгэтэй
Ганса модон улайна.
б. Тоншоноб, тоншоноб,
Толгоймни үбдэнэ.
Тоншоогүйдэм
Гэдэhэмни үлдэнэ.
в. Зүбыень хэлэхэдэ,
Зүрхэ хадхаха.

Yнэнииень хэлэхэдэ.
Yлэ алдаха.
Онтохоной хэһэг ямар янзын онтохондо хабаатайб?
а) амитад тухай
б) ажабайдалай
в) шэдитэ.
Урда сагта Заган нютагта ажаhуудаг ухаасайтан угай нэгэ ноён байhан
юм. Тэрэ ноён хатуу харуу hамгатай, хүүгэдгүй аад, эд зөөреэр ехэ баян байгаа
гэхэ. Тиимэhээ гэртэхи ажалаа хүүлэжэ байхын тула Хитаахан гэдэг хүбүүе
зараса болгон гэртээ байлгаба ха. Хүбүүн хамаг ажалыень хээд лэ байдаг hэн.
Оньhон үгэнүүдэй удха тайлбарилагты.
а) Биб гэhэн гансаараа,
Бидэ гэhэн олоороо.
б) Горхо хараагүй аад,
Гуталаа тайлаба.
Хоёрдохи бүлэг упражненинууд бага жанрай аман зохёолой уран
аргануудые элирүүлхэ, тэдэнэй үүргэ ойлгохо, тайлбарилха шадабари
бүрилдүүлхэ зорилготой. Аман зохёолой үгүүлэлнүүдэй хэлэн дээрэ
хүдэлхэдөө, зохёолой байгуулга ойлгохо, үгүүлэл шэнжэлжэ һураха хэрэгтэ
дадхаан оруулха арга олгохо. Онтохоной, таабариин, оньһон үгын онсонуудые
ойлгожо, тусхай онсоорнь илгаруулха дадалтай болохо. Иимэ шадабари
хожомоо өөһэдынгөө үгүүлэлнүүдые зохёоходонь үндэһэн боложо үгэхэ байна.
Онтохоной үгүүлэл дээрэ хүдэлхэдөө, үгүүлэлэй гол бодолой сэдэб,
хэлэнэй баялигай, синтаксисай, болон абяанай талаар онсотой байдаг байгуулга
ойлгохо. Онтохоной лексическэ аргануудые, синтаксисай түхэл хараадаа абажа,
хабаадагша нюурнуудай үүргэ, сюжедүүдэйнь hэлгээ элирүүлжэ hураха болоно.
Тусхайлбал, «Хулгана тэмээн хоёр» гэhэн онтохо уншагты, үгын
дабталгануудые элирүүлжэ, хаана, али үедэ hэлгээнүүд болоноб гэжэ
элирүүлэгты. Ямар үгэнүүдээр хэлэнэб?
Онтохонуудай удха тайлбарилжа гол hанал бодол, сэдэбыень
тодорхойлогты, эдэ шадабаринуудые удаадахи упражненинуудаар элирүүлжэ
болоно. Жэшээнь, «Хулгана тэмээн хоёр» гэhэн онтохо уншагты, ямар оньһон
үгэнүүд онтохоной гол бодолыень тодрхойлноб?
1. Yндэр хадын орой хооhон,
Ɵөдэрхы хүнэй толгой хооhон.
2. Ахань ахашаг байхадаа hайн,
Дүүнь дүүшэг байхадаа hайн.
3. Зүбыень хэлэхэдэ,
Зүрхэ хадхаха.
Yнэнииень хэлэхэдэ.
Yлэ алдаха.
Оньһон үгэнүүдэй гү, али үхибүүдэй өөһэдынь һанаһан гаршагуудай
туһаар үгүүлэлэй хэһэгүүдтэ нэрэ үгэхэ. Жэшээнь: Онтохон шагнагты. Ямар
нэрэ үгэбэл зохид байхаб?

Иимэ аргануудые, модельнуудые хэрэглэжэ, бага наhанай hурагшадай
хэлэлгэ хүгжөөхэhөө гадна, тэдэнэй литературна хүгжэлтэ эршэдэнэ,
үгүүлэлнүүдые илгаруулжа hурана.
1. Хэһэг уншаад, онтохоной уран найруулгауудые ологты.
Алтан наран ахань: «Арюухан басагаяа харгын хани болгожо, хажуудаа абажа
ябаарай» – гээд, hара дүүдээ үгэhэн юм. hуулга бариhан басаган hөөгэй хажууда
зогсон, мүнгэн сагаан hарада хүрэтэрөө мүнхэрөө.
Тэрэ сагhаа хойшо түби дэлхэйн арад зон үншэн хэнзэ багашуулые
өөгшөөн хайрладаг болоhон юм. (Буряад арадай онтохон. «hарада гараhан
hайхан басаган».
2. Таабариинууд соо хэрэглэгдэhэн уран аргануудые ологты.
Хамаг юумэнhээ бага аад,
Халуун далайда тамардаг.
3. «Yнэгэнэй хани нүхэсэл» гэһэн онтохо анхаралтайгаар шагнаад,
өөһэдөө оньһон үгэнүүдые зохёогты.
Гурбадахи бүлэг упражненинууд эхин hургуулиин hурагшадта багшын
дурадхаhан модельнуудаар, тулгаха үгэнүүдээр, үргэлжэл бэшэхэ үгүүлэлэй
хэhэгүүдээр аман зохёолой үгүүлэлүүдые зохёохо хэлэлгын шадабари
бүрилдүүлхэ зорилготой. Онтохон соо зураглагдаһан геройнуудые элирүүлхэ,
баатарнуудта нэрэ һанаха, бусад зүйлнүүд дээрэ үндэһэлэн өөрын онтохо
зохёохо даабаритай упражненинууд болоно.
Онтохо үргэлжэлүүлэн зохёохо шадабаритай болоно. Жэшээнь, эртэ урда
сагта элдин буряад нютагта баян Балда алдартай, баггүй хажар hамгатай
айлайхи hууhан юм.
Хоёр гурбан адлирхуу удхатай онтохонуудые удхаарнь хамтаруулжа
өөрын онтохо зохёохо шадабари ололго болоно. Тиигэжэ хоёр-гурбан
онтохонуудай гол геройнуудай нэрэнүүд нэгэ зэргэдэ абаха. Жэшээнь, Шарлай,
Хитаахан, Балда баян, Yншэн басаган, хаан баабай г.м. тиихэдээ нэгэ
онтохондо гурбан геройhоо олониие hанахагүй.
Мүн энэ бүлэг упражненинуудта бүлэг бүлэгөөр хүдэлхэ арга олгогдоно,
тиихэдээ hурагшад бэе бэеэ шагнаха, тэсэмгэйгээр хандаха, бэе бэеынгээ үгэ
дуулаха шадабаринуудтай болоно. Илангаяа һургалгын эхин үедэ хамтадаа
хүдэлхэ шадабари бүрилдүүлгын эхи табиха. Тиихэдэ, hурагшад хүдэлмэриеэ
өөһэдөө түсэблэжэ hураха. Нэгэдэхи бүлэгынь хэлэлгын байдал тогтоохо гү,
али тэрэниие зураглаха, хэлэлгын даабари зохёохо, хэрэглэгдэхэ материал
бэлдэхэ. Нүгөө бүлэгынь эбтэйгээр хүдэлжэ, даабарииень бэелүүлхэ. Гурбадахи
бүлэгынь хиналгын ажал ябуулжа, хоёр бүлэгөө ажал сэгнэхэ. Литературна
уншалгын хэшээлдэ бэеэ бэеэ hэлгэхэдэнь болохо.
1. Онтохоной хэһэг уншаад, зурагдаһан үгэнүүдые нэгэ түрэл хөөршөөһэн
удхатай үгэнүүдээр һэлгэгты.
Хаанай хүбүүн дурлажа, тэрэ басага байлгахын тула үүдэндээ харуул
табиба. Нааданай тарахын урда, басаганшье баригдангүй гэртээ ябашаhан
байба.
2. Онтохоной үгүүлэл соо ушарhан юумэнэй нэрэнүүдтэ тэмдэгэй
нэрэнүүдые һанагты.

Yбгэнэй нүхэнhөө гараад харан гэхэдэнь, хубсаhаншье угы,
мориншье үгы, үнэгэншье үгы байгаа гэхэ.
3. Yгүүлэлэй эхи онтохоной үгүүлэл болгогты. Ямар тэмдэгүүдээр
тэмдэглэхэбта.
4. Тараһан таабари суглуула.
Хүбүүн, сагаахан, дуугай, ерэхэдээ, хэбтэхэдээ, бусахадаа, даруухан,
бархирдаг.
5. Онтохон үргэлжэлүүлэгты.
Урдын урда сагта үбгэн хүгшэн хоёр ажаһуудаг һэн ха. Тэдэ...
6. Υгтэһэн үгэнүүдые хэрэглэжэ онтохоной эхи зохёогты.
Yглөөгүүр болоходо, үни урда с а г т а , нэгэтэ, баян х о й м о р т о о ,
хаанай, үбгэн хүгшэн.
Дүрбэдэхи бүлэг упражненинууд хүүгэдэй үгэ хэлэ баян болгохо гэhэн
шэглэлтэй.
Синономуудай болон антонимуудай тоодо ородог үгэнүүдые хэрэглэжэ,
өөhэдынгөө онтохоной үгүүлэлнүүдые зохёохо. Аман зохёолой бага жанрнууд
болохо таабаринуудые болон оньһон үгэнүүдые зохёолгоходо үгын нөөсэ
элбэгжэдэг, тиимэ зохёолнуудые зохёохын тула hурагшад амитадай абари зан,
заншал мэдэхэ, ондоо элдэб юумэнүүдэй дүүргэмээр үйлэнүүдые, онсолиг
мэдэхэ ёhотой болоно. Тэдэнэй кругозорынь үргэн, гүнзэгы байха болоно.
1. Адалирхуу үгэнүүдээр таабариин үгэнүүдые ондоо болгон һэлгэжэ,
шэнэ таабари зохёогты.
Алтан аяга
Харахада дүтэ,
Хазахада холо.
2. Yгтэhэн оньһон үгын үгэнүүдые харша удхатай үгэнүүдээр һэлгэгты.
Yнэншэ хүн олондо этигэлтэй,
Худалша хүн хамагта этигэлгүй.
3. Yгтэhэн таабари анхаралтайгаар уншаад, үгэнүүдэйнь удха сэгнээд,
ондоо үгэнүүдээр hэлгэжэ, баабгай, шоно, миисгэй, нохой, хонин, ямаан, үнеэн
г.м. амитад тухай таабаринуудые зохёогты.
Yбэр, үбэр эреэхэн,
Эреэн элжэгэн жороохон,
Һүүл дээрээ сагаантай,
Һүүжэ дээрээ ногоонтой.
4. Онтохоной үйлэдэгшэ нюурнуудай абари зангыень, заншалыень
һэлгээд «урбалдашаһан» онтохо зохёогты.
Табадахи бүлэг упражненинууд уран hайхан уншалгын шадабари
бүрилдүүлхэ гэhэн зорилготой [Содномов, 2018].
Уран hайханаар уншажа шададаг дүршэлтэй болгохо зорилготойгоор
шабинараа тусхай (аялгын һубарилай) тэмдэгүүдые табижа һургабал hайн.
Иимэ шадабаритай болгоо hаа, hурагшад арадай аман зохёолой үгүүлэлнүүдые
hайнаар уншаха шадабаритай болохо байна.
1. Уран уншалгада бэлдэхэ упражненинууд.

а) Зогсолтонуудай тэмдэгүүд.
«найгаhан нэгэ зурлаа» богонихон зогсолто
«найгаhан хоёр зурлаа» удаанхан зогсолто
Анхаралтайгаар уншаад, «/» гү, али «//» зурлаануудые табижа, богони
болон удаан зогсолтонуудые табигты.
Yнэгэн эжы хуурмаг мэхэеэ гаргажа, шонынгоо мяхые э д и ж э
ябаhан хубаарита мяхыень
барабаб гээд, б а а б г а й н
абажа
Уданшьегyй баабгайн абажа ябаhан мяхан
а м тар ха жа эдилсэбэ.
дууhаба. Тэдэнэр х о ё р хоног с о о хооhон шахуу ябаад, г у р б а д а х и
хоногынь болобо.
б) Удхын сохилто табиха тэмдэгүүд.
«дээшэнь татаhан зурлаа» шангаханаар уншалга;
«доошонь татаhан зурлаа» һулаханаар уншалга;
«үгэнүүдэй доогуур зураха» утаханаар татажа уншалгаа;
хоёр үгэ нэгэмүһэн, түргэхэн уншалга);
«долгитуулhан зурлаа» энеэдэтэй байхаар, шогложо, ёгтолжо,
байгаад уншахаар үгэнүүд.
Онтохоной хэhэг анхаралтайгаар уншаад, тусхай тэмдэгүүдые табигты.
Yнэгэн эжы баабгайгаа хүтэлөөд саашаа ябаба. Тэрэнээ д а х у у л
дахуулhаар, нэгэ б а й с а хабсагайн эрмэг дээрэ асараад:
– Оройхон боложо байна. Эндэ хонолго бариха болохомнай гү? – гээд,
хэбтүүлжэ, өөрөө нүгөө т аладань
баабгайгаа хабсагайн э р м э г дээрэ
хэбтэбэ.
Тиигэжэ хэбтэhээр:
– Яагаа зайгүй юм даа. Нэгэ заа с а а ш а х а н а а болоод хэбтэл даа,
– гэбэ үнэгэн эжы.
Баабгайнь саашаа м у х а р и н а б г э э д , э г с э х а б с а г а й hаа хуу халин
унаад үхэшэбэ.
Мэхэшэ үнэгэн баабгайнгаа мяхые хэhэг хэhэгээр хубаажа, тэрэнээ
б а й с ы н хүндыдэ зөөнэ, зүргэдэнэ.
Тэрэ мяханайнь үнэрөөр хулганаанууд хаана-яанаhаа ерэдэг болобо.
Yтэлhэн үнэгэн э ж ы а р г а мэхээрээ хулганаануудые барижа, хоолоор
дутахаяа болибо.
үнэгэнтэй нүхэсэхэ гээшэ и и м э л байна бшуу.
Муу м э х э т э й
(Буряад арадай онтохон «Үнэгэнэй хани нүхэсэл») [Гунгаров, 1983].
2. Зохёол уншахатай дашарамдуулан гүйсэдхэхэ зорилго элирүүлжэ
һургаха упражненинууд
а) Онтохоной хэhэг анхаран уншагты, али үгэнүүдые хоолойн аялгаар
илгажа уншахабта, гэжэ тодорхойлогты?
Yнэгэн э ж ы , ш а н д а г а н , шоно, баабгай дүрбэн нэгэдээд, hубарин

саашалба. Тиигэжэ ябаhаар үнэгэн баабгайдаа дүтэхэн ошоод, шэхэндэнь
иигэжэ шэбэнэбэ:
даа! Шамдаа эдеэрхэнэ ха.
– Абгай, саада ш а н д а г а я а харал
Юундэ урал амаа долёоноб.
Баабгайн о б ё о р о н харахадань, нээрээшье шандаганай hэтэрхэй
у р а л зармалзажа х а р а г д а н а . Баабгай сухалаа хүрөөд, шандагаяа хахара
удара татажа, тэрэнээ г у р б у у л а н д а а хубаажа эдеэд, с а а ш а а ябабад
ха.
б) Сэдьхэлэй байдал харуулха үгэнүүдые онсолон тэмдэглэгты, хэһэг
уншахадаа сэдьхэлэй ямар байдал харуулхабта?
Һамгад hэльбэдэнэ, hэльбэдэнэ, эрьенүүдые хараашална. Харин үнэгэн
түрсүүгэй хажууда арhан олбогоор хушаад хэбтэшэбэ. Унтааша болоод,
талха эдижэ эхилбэ.
– Yнэгэн, yнэгэн! Харыш, голдо хүрэбэбди, – гэжэ hамгад hүхирэлдэбэ.
– Энэ голтнай Эчэльго – «Эхилээдүйб». Саашаа тамарагты.
в) Аман соогоо аалихан уншаад, юрэ хөөрэһэн маягтайгаар уншалга
бэлдэгты
Хүн тархяа г у н х ы л г а а д , аалихан гэр тээшээ галгиба. Зуурандаа
нохойгоо абажа, нэн түрүүн тэрэнээ эдеэлүүлбэ. Хаяhан шэрдэгээ абажа
эбхээд, хуурай газарта абаашажа табиба.
Энээнhээ хойшо тэрэ хүн хүргэhэн туhа гээшые hайнаар харюулдаг
болобо.
г) Гайхаhан, шоглоhон маягтайгаар уншалга бэлдэгты
Баянайда хүрэжэ ерэхэдэнь. Баянайхимнай барлаг басагаяа нюугаад,
өөhэдынгөө басагадта үмэдхүүлжэ, тааруулжа ядаба, теэд яажашье
тааража үгэбэгүй.
Хаанай зарасанууд hөөргөө бусажа:
– Нэгэшье хүндэ таарабагүй, харин нэгэл үгытэй басаганда гутал
үмэдхүүлжэ үзөөгүйбди, – гэжэ хэлэбэд.
– Ошогты, тэрэ басага олоод, үмэдхүүлжэ үзэгты, – гэжэ хаан захирба.
Хаанай зарасануудай ерэхэдэ, баянайхи хараажа байжа үншэн басага
гаргаба. үмэдхүүлжэ үзэхэдэнь, ехэ зохидоор таараба. үншэн басаган үнөөхи
шулуундаа ошожо хубсалаад, хаанайда ошохо зэргэтэй болобо. Тиигэжэ
үгытэй үншэн басаган хаанай бэри боложо, олон үритэй амар жаргажа
hуугаа hэн. (Буряад арадай онтохон. «Үгытэй үншэн басаган») [Гунгаров,
1983].
д) Геройн хэлэhэн үгэнүүдые сухалдаһан маягтайгаар уншалга бэлдэгты.
Тиигээд
гэртэнь о р о х о д о н ь , Шадамар б а р л а г у р д а а о б о о
собоо мяха т а б и ж а р х и н х а й , дуугархашье сyлooгyй эдеэлжэ hууба.
– Иихэдээ яаhан шолмобши? Юундэ тонилонгоо тонилообши,
м о р и м н и яаhан бэ? – гэжэ ба ян амяа татажа ядан хашхарба. (Буряад
арадай онтохон. «Шадамар Шалхагар хоёр») [Гунгаров, 1983].
е) Энэ хэhэг баярлаhан, омогорхоhон маяг гаргажа уншагты
Хүбүүн хуур дээрээ наадажа эхилбэ. тэрэ хуураа татажа, уйдажа
hууhaap зэрлиг басагадай гаража ябашаhыень мэдэнгүй үлэшэбэ ха. Ямар

хүнүүдээр уулзаба гээшэбиб гэжэ hанаагаа зобожо хэбтэhээр унташаба.
Тэрэ ехэ hайхан зүүдэ зүүдэлбэ ха: «Yбсүүндээ хүрэмэ hахалтай үбгэнтэй
уулзабаб, хүл можомни үбдэхэеэ болибо».
Тэрэ hэрин гэхэдээ, нэгэ баян хүнэй байшан соо хэбтэбэ.
Эрьелдэжэ харахадань, мүнөөхи үбсүүндээ хүрэмэ hахалтай үбгэниинь
хажуудань hуужа байба. Тэрэ үбгэн хүбүүнэй гарhаань татажа, «нүгөө
гэртэмнай орожо сай уугты», – гэбэ ха. Бодон гэхэдэнь хүлынь үбдэхэеэ
болишонхой байба. тэрэ хүбүүнэй гэртэ ороходонь, нэгэ хүгшэн сай аягалжа
үгэбэ, үнөөхи гурбан басагадынь hуужа hууба. (Буряад арадай онтохон.
«Хуурша хүбүүн») [Гунгаров, 1983].
ж) Баһуулһан, наадалуулһан маяг зан гаргажа уншаха.
Басаганай уhанай эрьедэ ошоод, ургы сэсэг түүхэдэжэ, уянгатай дуугаа
дуулажа, удаахан наадажа hуутарнь, гааруу хажар эхэнь гартаа бургааhа
далайгаад, галзуу шангаар хашхарба:
– Юундэ үни болобош, юу хэжэ hуубаш? Юрэндэг буруутай шамайе hара
наран абаашаhай! – гэhэн харша hамганай хараал шэрээл дуулахадаа,
сохюулхаяа байhан тэрэ басаган гүйжэ бодохо …(Буряад арадай онтохон.
«hарада гараhан hайхан басаган») [Гунгаров, 1983].
Зургаадахи бүлэг упражненинууд Хөөрэхэ шадабари бүрилдүүлхэдээ,
холбоо хэлэлгэ хүгжөөлгэдэ онсо анхарал хандуулагдана. Нэнэ түрүүн үгүүлэл
зүбөөр уншуулжа hургаха. Υгэнүүдые эли тодоор үгүүлхэ, мэдүүлэлнүүдые
зүбөөр аянгалан уншуулжа ehургаха. Υгүүлэл зүбөөр уншажа hураhан хойнонь,
дэлгэрэнгы хөөрэлгэдэ hургаха. Өөрынгөө үгөөр хөөрэхыень баадхаха. Дээрэ
хэлэгдэhэн э
лдэб аргануудые хэрэглэхэ, хүүгэдэй үгын, хэлэлгын сан элбэгжүүлхэ.
а) Yнэгэн баабгай хоёрой ябадал тухай өөрынгөө үгөөр хөөрэжэ үгэгты.
Буряад арадай онтохон. «Yнэгэнэй хани нүхэсэл».
б) Илгаһан үгэнүүдые һэлгэжэ, үгтэhэн хэhэг өөрынгөө үгөөр хөөрэжэ
үгэгты.
«Хүгшэрхэ сагни ерэжэ, үргэншэ хулганаагаа харахаяа болибо
гүб? Хүлнүүдни хүшэжэ, торхируугаа хүсэхэ шадалгүй болобо
гүб?» – гэжэ үнэгэн уйдан г а ш у у д а н ябаба гэхэ. «Иигээд байхадаа
ямар арга бэдэржэ, амин хоолзалгаха болохобиб» – гэжэ бодобо. (Буряад арадай
онтохон. «Yнэгэнэй хани нүхэсэл») [Гунгаров, 1983].
в) «Yнэгэнэй хани нүхэсэл» гэhэн онтохо hажаагаад, өөрын онтохо
зохёогты. Тиихэдээ эдэ геройнуудай орондо ондоо үйлэдэгшэ нюурнуудые
hанагты. Тэдэнэй абари зан, аяг ааша тухай бодомжологты. Ямар геройнууд
таанадта хэрэгтэйб?
Эндэ зохёон байгуулhан коммуникативна упражненинуудай системэ бага
наhанай hурагшадай аман хэлэлгэ хүгжөөлгэдэ аргагүй ехэ, онсо үүргэтэй
байhаниинь элирбэ. Манай дурадхаhан упражненинууд багай наhанай хүүгэдэй
аман хэлэлгэ хүгжөөхэhээ гадана, тэдэй ухаан бодолой гүйсэ хурсадхаха,
юрэнхы оршон байдал ойлгохо, сэдьхэлээ ханаха шадаринуудыень улам
гүнзэгырүүлхэ болоно.
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