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Кішкентай баламен қарым-қатынастың және оны үйретудің 20 ережесі  

Кохлеарлық имплантациялаудан кейін бала тілінің дамуы бір күн ішінде ересек 

адамдармен қарапайым іс істеу уақытында, сонымен қатар сурдопедагог/логопедпен сабақ 

кезінде дамиды. Балаға тілді түсінуді және сөйлеуді тез үйренуге көмектесу үшін ересек 

адамдар (анасы, әкесі, сурдопедагог және басқалар) онымен қарым-қатынасқа түскенде 

маңызды 20 ережені сақтаулары тиіс1:  

1. Баламен қарым-қатынас кезінде және әсәресе, мақсатқа бағытталған сабақ барысында 

балаға дұрыс қарап отырыңыз. Ересек адамның көздері баланың көздерімен бір дәрежеде 

болуы тиіс. Бұл үшін сіз онымен бірге еденге, кішкентай орындықтарға немесе диванға 

отыруыңызға болады.  

2. Баланың ересек адамның бетіне (көздеріне) қарай алуын (көзбе-көз) дамытыңыз.  

Сәби онымен араласып тұрған ересек адамның бетіне қарағанда, ол көбінесе ересек адамның 

сөзіне назар аударады, есіне сақтай отырып, ересек адамның айтқаны мен заттардың 

арасындағы байланысты аңғарады, ересек адамның одан нені қалап тұрғанын және оның іс-

әрекеттері мен қылығын қалай бағалағанын жақсы түсінеді. Оның ересек адамның 

артикуляциясына еліктеу мүмкіндіктері көбірек болады.    

3. Затқа немесе іс-әрекетке қатысты өзіңіздің және баланың назарын (көзбен қарауын) 

біріктіріңіз. Ересек адам сәбиді бір нәрсеге үйрете алуы үшін бала мен ересек адам затқа 

бірге қарауы тиіс. Бұл ретте бірлескен назардың пайда болуының бірнеше тәсілдері мүмкін 

болады.  

Бірінші тәсіл: ересек адам өзі сол затқа қарап отырады және баланың назарын сол затқа 

аударуға тырысады. Мысалы, сіз, сәбидің қасына отырып, резеңке ойыншық бақаны 

қолыңызға аласыз да: «Ой, қандай бақа! Қарашы. Бақа. Бақа “ква-ква” - деп айтады және 

секіреді (тиісті қимылдар жасайсыз)» - деп айтып, баланың назарын ойыншыққа аударуға 

тырысасыз. Осы уақытта сіз баланың көзбен қарауын ойыншыққа аудартуға тырысып, 

байқап отырасыз. Ол ересектің қимылына еліктей отырып, ойыншыққа ұмтылады, оны 

алады. «Иә, бақа секіреді. Бақа: “Ква-ква”» деп айтады» - деп баланың қимылына түсінік 

беруді жалғастырасыз.   

Екінші тәсілде бала қандай да бір затқа немесе ересек адамның қимылына қарап отырады, 

ал ересек адам оның көзқарасын байқай отырып, баламен бірге сол затқа қарай бастайды да 

сол туралы әңгімелей бастайды (келесі тарауды қараңыз).  

4. Бала назарының бағытымен ілесіп жүріңіз.  

Мысалы, сіз заттарды өлшемдері бойынша ара қатынасын белгілеуді үйрете отырып, онымен 

пирамидка ойынын ойнағыңыз келеді. Бірақ сәби бұл сәтте терезе алдындағы тақтайда 

тұрған гүлге қызығып кетіп, гүлге қарайды және оны алуға талпынады. Сіз баланың назары 

гүлге аударылғанын пайдаланып, оған гүл туралы әңгімелеп бересіз: «Гүл. Сен гүлді алғың 

келе ме? Гүл. Саған гүл ұнай ма? Әдемі гүл! Қарашы, оның жапырақтары жасыл түсті екен. 

Гүл қыш құмырада өседі. Міне қыш құмыра. Гүлді ұстап көрейікші. Жапырақтары тегіс … 

Гүл су ішкісі келеді. Гүлге су құйайық …» Бұл ретте сіз баламен бірге іс-әрекет жасай 

отырып (гүлге қарайсыз, жапырақтарды ұстайсыз, гүлді суарасыз) және осы әрекеттерді 

түсіндіре отырып, негізгі сөзді (гүл) бірнеше рет қайталайсыз. Баланың назары бір нәрсеге 

белсенді түрде аударылса, ол осы затқа байланысты ақпаратты жақсы түсінеді. Баланы 

ойлауға, тілді түсінуге және сөйлеуге үйрету үшін кез келген жағдаятты пайдалануға 

болады! Кез келген затты балаға арналған қызықты оқу құралына айналдыруға болады!  

5. Ойынға және баланың іс-әрекетіне шынайы қызығушылық танытыңыз. Ойын — баланы 

дамытатын, үйрететін және оқытатын қарапайым және ең жақсы тәсіл. Бала сіздің 

қызығушылығыңызды көріп, сіз дұрыс деп табатын іс-әрекеттерді жасауға тырысады. 

6. Өзіңіздің және баланың барлық іс-әрекеттерін қалыпты еститін баланың анасы сияқылды 

түсіндіріп отырыңыз.   
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Импланттанған баласының естімейтіндігіне үйреніп қалған анасы қарапайым жағдайларда 

онымен сөйлеспеуі жиі кездеседі. Олар: «Онымен қалай сөйлесемін? Ол ештеңені түсінбейді 

ғой» деп жиі айтады. Иә, КИ бар сәби естиді, бірақ ол басында сөзді ұқпай қалады. Бірақ, 

сөзді түсінуді үйрену үшін, ол сөзді үнемі естіп тұруы тиіс. Біз жаңа туған нәрестенің немесе 

бір жастағы сәбидің сөзді түсінетінін есептен шығарып аламыз ғой! Бірақ біз онымен 

сөйлескенде ол бізді түсінуді үйренетіндігін сеземіз. Сәбимен сөйлескенде біз өзіміздің 

сөзімізді оның мүмкіндіктеріне жанастырамыз. Алдымен біз қарапайым және қысқа сөз 

орамдарын айтамыз, баланың сөздік қоры мен сөзді түсінуі дамыған сайын біздің сөзіміз де 

күрделене түседі. 

Егер де бала сөзді бірнеше рет естісе және сол уақытта затты/қимылды көріп тұрғанда ғана 

ол сөздің мағынасын түсіне және есте сақтай алады. Ересек адамдар өздерінің іс-әрекеттерін 

немесе баланың әрекеттерін түсіндіруі баланың сөздер мен сөйлемдердің мағынасын 

түсінуін дамыту үшін ең оңды қарапайым жағдаят болып табылады. Мысалы, сіз таңертең 

баланы киіндіргенде (КИ процессоры киілген және қосылған!) өзіңіздің және оның іс-

қимылын түсіндіріп отырасыз: «Кел, жеңіл жейдені киейік. Міне, оның жағасы! Қолдарыңды 

жеңіл жейденің жеңіне салу керек. Міне жеңдер! Жеңіл жейдені кидік. Әдемі жеңіл жейде. 

Ал енді шолақ шалбарды киейік. Сашаның шолақ шалбары қайда екен? Дұрыс, міне шолақ 

шалбар! Көк шолақ шалбар. Қарашы, шолақ шалбарда қоянның суреті салынған екен. Оның 

құлақтары бар екен. Иә! (Бала шолақ шалбарды дұрыс ұстамайды) Қоян алдында. Міне 

осылай. Дұрыс! Шолақ шалбарды ки. Жарайсың! Жеңіл жейдені шолақ шалбарға сал. Жоқ, 

дұрыс емес. Кел, саған көмектесейін. Енді бәрі әдемі болды. Жарайсың!». Бұл жерде сіз 

баланың назарын тиісті заттарға аударасыз.  

7. Балаға жауап беру мүмкіндігін беру үшін өзіңіздің сөз орамдарыңыздың арасында міндетті 

түрде үзіліс жасап отырыңыз.  

Ол бірдемені екілене былдырлауы, өзінің қимылына сіздің назарыңызды аударуы, сіздің 

сөздеріңіз бен қимылдарыңызды қайталауға тырысуы, сіз оның қимылдарын 

мақұлдауыңызды көруі мүмкін. Кішкентай бала баяу ойланады және қимылдайды, сізге 

жауап беру үшін оған уақыт керек. Бала әлі ештеңе айтпаса да осыны әрқашан жасау керек.  

8. Өзіңіздің және баланың іс-қимылдарын түсіндіре отырып, балаға жиі сұрақ қойыңыз. Бұл 

баланың сөйлеу арқылы сөзді түсіну және сөйлесе алуын дамытуға көмектеседі. Сөйлесу — 

бұл ең алдымен диалог. 

6-тармақтағы түсіндірмелер міне осылай болуы тиісті: «Кел, жеңіл жейдені киейік. Оның 

жағасы қайда екен? (Баланың реакциясы үшін үзіліс) Міне, оның жағасы! Қолдарыңды жеңіл 

жейденің жеңіне салу керек. Оның жеңдері қайда екен? (Баланың реакциясы үшін үзіліс) . 

Міне жеңдер! Жеңіл жейдені кидік. Әдемі жеңіл жейде. Ал енді шолақ шалбарды киейік. 

Сашаның шолақ шалбары қайда екен? (Баланың реакциясы үшін үзіліс) Дұрыс, міне шолақ 

шалбар! Көк шолақ шалбар. Қарашы, шолақ шалбарда қоянның суреті салынған екен. Оның 

құлақтары бар екен. Ал сенің құлақтарың қайда? (Баланың реакциясы үшін үзіліс) 

Жарайсың, Дұрыс! Ал менде бар ма? (Баланың реакциясы үшін үзіліс) Иә! (Бала жеңіл 

жейдені дұрыс ұстамайды). Қоян қарында, алдыңғы жақта. Сашаның қарны қайда екен? 

(Баланың реакциясы үшін үзіліс) Осылай. Дұрыс! Ал енді шолақ шалбарды ки. Жарайсың! 

Жеңіл жейдені шолақ шалбарға сал. Жоқ, дұрыс емес. Кел, саған көмектесейін. “Анашым, 

көмектесші!” - деп айт. (Баланың реакциясы үшін үзіліс) Енді әдемі болды. Жарайсың!». 

Бала қалай жауап беру керектігін білмеуі мүмкін. Мұндай жағдайларда жауапты қайталауды 

сұрап, үзілістен кейін оның орнына жауап беруге болады немесе осы сұрақты басқа ересек 

адамға қоюға болады.  

Екінші нұсқа балаға бір адам сұрайды, ал екінші адам оған жауап беретіндігін көруге 

мүмкіндік береді, және қайталамай жауап беру керектігін тез түсінуге көмектеседі!  

9. Баламен сөйлескен кезде оның айтқан сөзін қайта құраңыз. Сөйлемейтін немесе нашар 

сөйлейтін бала жиі сұраққа жауап береді және жауап бергісі келеді, бірақ не айту керектігін 

және қалай айту керектігін білмейді. Сондықтан, оның реакциясы үшін үзіліс жасай отырып, 

оған көмектесіңіз. Бұл ретте сіз ол сөйлегенде айтуға тиісті сөздерді айтасыз. 7-тармақтағы 
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баламен диалог осылай аяқталу керек: «Жеңіл жейдені шолақ шалбарға сал. Жоқ, дұрыс 

емес. Кел, саған көмектесейін. “Анашым, көмектесші!” - деп айт (Баланың реакциясы үшін 

үзіліс) Бала: “Анашым, көмек…” деп айтады. Дұрыс: “ Анашым, көмектесші!”. Енді әдемі 

болды. Жарайсың!». 

10. Сәбиге үйреткіңіз келетін ымдарды, қимылдарды, ым-ишараны, дыбыстарды, сөздерді 

бейнелеңіз.  

Керең баладан біз нені сұрап тұрғанымызды оған түсіндіру, тіпті ол осыны түсінуге тырысып 

тұрса да, өте қиын. Баланың істеуге тиіс қимылын басқа бір ересек адам жасап, оның рөлін 

ойнаса ғана, ол түсінеді.  

Мысалы, біз баланы барабанды бір рет және бірнеше рет ұрғандағы дыбысты ажыратуды 

үйреткіміз келеді. Педагог барабанмен баланың алдына отырады, баланың қасында оның 

анасы отырады. Педагог балаға көрсете отырып, бір саусағын көтеріп, барабанды бір рет 

ұрады да: «Бір» - деп айтады. Содан кейін педагог көтерілген қолдың саусақтарын 

жыбырлата отырып, барабанды бірнеше рет ұрады да: «Көп-көп» - деп айтады. Ол бұл іс-

қимылдарды 2–3 рет қайталайды. Содан соң педагог: «Енді қазір анаң тыңдайды» - деп 

айтады. Ол тағы да барабанды бір рет ұрады (бала қимылды көреді), ал анасы, құлағын 

көрсетіп — «Мен естіп тұрмын» - дейді де: «Бір» деп айтады және сұқ саусағын көрсетеді. 

Педагог: «Жарайсың!» - деп анасын мақтайды. Келесі жолы педагог барабанды бірнеше рет 

ұрады, ал анасы, құлағын көрсетіп: «Мен естіп тұрмын» - деп айтады, «Көп-көп» - деп 

айтып, көтерілген қолдың саусақтарын жыбырлатады. Анасы бұл жағдаятта баланың 

қимылын бейнелейді, бұл баланың тапсырманы және одан күтілетін қимылдарды түсінуіне 

көмектеседі. Келесі кезеңе бала тапсырманы өзі орындайды немесе анасының аздаған 

көмегімен орындайды. Баланың тапсырманы түсінгені белгілі болған соң, бала барабанды 

ұрған қимылды көрмей, жаттығуды тек естігенде ғана орындайды. Баладан күтілетін іс-

қимылдарды бейнелеу КИ процессорын күйге келтіруге дайындау кезінде баланың дыбысқа 

деген шартты-рефлекс реакциясын үйрету үлгісі болып қызмет етеді. 

11. Баланың қимылдарына/ымдарына/ым-ишарасына ұқсауға тырысыңыз, сонымен қатар 

бала сіздің қимылыңызға/ымыңызға ұқсауға тырысуын мақтаңыз.  

Сәби ересек адамның қимылдарына/ымдарына ұқсауға тырыса және еліктей отырып, түрлі 

нәрселерді үйренеді. Сондықтан баланың еліктеу белсенділігін қалыптастырудың маңызы 

оның дамуында өте зор. Мысалы, сәби допты лақтырады, сіз оның қимылына еліктеп, 

ойынға қосыласыз да допты лақтырғанда «Оп!» - деп айта отырып, оның допты жай бір 

жаққа қарай лақтырмай, сіздің қолыңызға қарай лақтыруды үйретесіз. Ал егер де доп немесе 

бала құлап қалса, бір мезгілде қолыңызбен «құлап қалды» дегенді көрсете отырып, «Бах, 

құлады» - деп айтыңыз. Сәби сізбен бірге ойнағысы келеді және сондықтан сіздің оған допты 

лақтырады деп күтіп, допты сіздің қолыңызға лақтырады. Келесі жолы сәби допты 

лақтырғанда сізге еліктеп: «А!» - деп айтса, оған күлімсіреңіз, ол дұрыс жасағанын «Оп! 

Иә!» - деп көрсетіңіз. Сәби бірте-бірте осы ойында сіздің ымыңызға және сөзіңізге еліктейді, 

ал «бах» (а, ба, бах), «құлады» (құ, ла, лады, құлады) ымдарын бірнәрсе құлап қалғанда түрлі 

жағдайларда қолданатын болады. Баланың сөйлеуін дамыту және адамдармен сөйлесуге 

үйрету үшін баланы қарым-қатынас ымдарына (ымдар: «жарамайды/ай-я-яй», «жоқ», 

«жақсы/жарайсың», «бер», «мә», «әзірге сау бол», «сәлем», «мына жерде», «ана жерде» және 

т.б.) еліктеуді үйрету маңызды. Есте сақтаңыз: ымдар тиісті сөздермен міндетті түрде ілесіп 

жүреді. Баланы сіздің кез келген ымыңызға, қимылыңызға, сөздеріңізге еліктеуге және сізбен 

бірге әрекет жасауға талпынғаны үшін оны мақтаңыз. 

12. Баланың айтқан дыбыстарына еліктеңіз (2 жасқа дейінгі балалар), сонымен қатар сіздің 

айтқан сөздеріңізге, сөз орамдарыңызға баланың еліктеп және қайталағанын мақтаңыз.  

Бұл ереже баланың еліктеу белсендігін дамытуға бағытталған алдынғы ереженің жалғасы 

болып табылады. Бұл ереже баланың тіл дыбыстарын, сөздерді, сөз орамдарын дыбыстауын, 

дауыс ырғағын бақылауын, дауыс күшін және тіл тынысын дамытумен көп деңгейде 

байланысты болады. Мысалы, 1,5 жастағы сәби өзінің жақсы көретін ойыншығы - 

қонжықпен ойнайды. Ойын барысында ол сезімді әсермен «А!» дегенге ұқсайтын дыбысты 
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айтады. Сіз сөз ырғағымен (оған еліктей отырып) «А!» деп қайталайсыз, содан кейін сәбиге 

«Қонжық! Қонжық қалай жүреді?» - деп еліктеу үлгілерін бере отырып, осы диалогты 

жалғастырыңыз. Сіз баламен ойынға кірісіңіз де қонжық қалай жүретінін теңселе басып 

көрсетіңіз және осы жүрісіңізді «Топ-топ-топ-топ…» - деп дыбыстаңыз. Бұл ретте балаға 

сіздің қимылдарыңыз бен сөздеріңізді қайталауы үшін үзіліс қалтырыңыз. Оның осыны 

қайталауға кез келген талпынысына сіз күлімсіреңіз және ол айтқан дыбысты қайталаңыз да: 

«Иә, топ-топ» - деп айтыңыз. Осындай өзара әрекеттесу үдерісінде бала өзінің естігенін 

салыстыра отырып, сөзді айтуды бірте-бірте нормативтік айтуға жақындастырады, өзінің 

артикуляциясын айқындайды. 

13. Балаға үйреншікті, қайталанатын жағдаяттар мен іс-қимылдар жасаңыз.  

Баланың бүткіл күні күннен-күнге қайталанып отыратын істерден тұрады — оянды, киінді, 

жуынды, тамақтанды, анасымен  серуендеді (дүкенге, бала бақшаға) және т.б. бұл оның 

істерді есте сақтауға, оларға заттар мен қимылдардың арасындағы байланысты түсінуге 

мүмкіндік береді. Мысалы, егер де ол анасының сөмкесін алғанын көрсе, ол ең дұрысы, 

анасы дүкенге баратынын біледі. Егер де ол анасы оны жуынатын бөлмеге апарса, онда 

қолдарын жуатынын біледі. Егер де ол анасы оның қолдарын жуса, оның қолдары кір 

болғанын немесе тамақтанатынын біледі. Осының барлығы баланың жағдай мен іс-

әрекеттерді болжауды және оларға дұрыс әрекет етуді үйретеді. Егер де біз баланың назарын 

сөздер мен қимылдарға аударта отырып, қимылдарды сол бір айтылған сөздермен айтып 

істесек, бала тиісті сөздерді есінде сақтап қалады. Біз үйреншікті, қайталанатын жағдаяттар 

мен іс-қимылдар жасай отырып, баланың қоштасарда бәрімен «әзірше, сау бол» және 

көріскенде «сәлем» деген сөздерді айтуға, «бер» және басқа сөздерді айтуға үйретеміз. 

Мысалы, таңертең немесе күндізгі ұйқыдан соң балаға КИ процессорын кигізерде, сіз, оны 

қосып, «Па-па-па, Саша естиді» - деп әрқашан айтыңыз. Бұл ретте сіз оның құлағын көрсетіп, 

қуанғаныңызды білдіресіз: есту деген — неткен тамаша! Бірнеше күннен кейін сәбилердің 

көбі оған процессорды кигізіп және қосқаннан кейін құлағын көрсетіп, басын изейді де: «Па-

па-па» - деп айтады.  

Мақсатқа бағытталған сабақтар кезінде және күні бойы үйреншікті, қайталанатын 

жағдаяттар мен іс-қимылдар жасау баланың талап етілетін қимылдар мен айтылатын 

сөздерді есте сақтауын жеңілдетеді.  

14. Үйрету барысында баланы таң қалдыратын жағдаяттарды қолданыңыз.  

Алдыңғы тармақта біз баланы үйрету үшін үйреншікті, қайталанатын жағдаяттар мен іс-

қимылдар жасау маңыздылығы туралы айтқан едік. Баланы таңдандыратын жағдаяттарды 

жасаудың да маңызы зор. Мұндай жағдаяттар баланың сабаққа деген қызығушылығын 

сақтайды, сөздерді, сөз орамдарын, басқа оқу материалын есте сақтауын жақсартады.  Олар 

эмоционалдық қызуды тудырады, сондай кезде сәби тілдің дамуына өте қажетті көп дыбыс 

шығарады. Мысалы, мен балаларды «теңіз тастары» деп аталатын кәмпиттермен 

таңдандыруды жақсы көремін. Бұл шынында да әртүрлі теңіз тастарына ұқсас кішкентай 

кәмпиттер. Балалардың көбі оларды көрмеген. Егер де сәби бірінші танысу кезінде қарым-

қатынасқа түспесе, мен кәмпиттерді алып, балаға көрсетемін. Олардың біреулері лезде қатты 

қуанып, бірнәрселерді былдырлай бастайды. Біз оның анасымен қуанған- таңданған кейіп  

танытамыз, аһылаймыз, «Ой, қандай дәмді!» - деп дәмін татып көреміз. Егер де бала түстер 

мен сандарды білсе, әртүрлі кәмпиттерді көрсете отырып, олардың түсін айтамыз, оларды 

санап көреміз. Болды, қарым-қатынас жасалды, эмоционалды қозып кеткен бала анасына 

және маған кәмпиттерді көрсете отырып, бірдеңе айтуға талпынады, мен оған кәмпитті үйіңе 

алып кетесің деп сөз беремін.   

Басқа мысал. Баланың шартты-рефлекс реакциясын жасап шығару кезінде тастарды, 

түймелерді, прирамидаларды жиі қолданады, бірақ олар баланы жалықтырып жіберсе, тиын 

салынған қорапты алуға болады. Балалар ұсақ ақшаны өте жақсы көреді, белсене түседі және 

өте қуанады. Өзіңіздің қимылдарыңызды түсіндіре отырып, онымен  ақшаларды жан-

жағынан қарауға болады, қорапта сылдырлаған тиындардың дыбысын естуге болады және 

кейін сәби жаңа қызығушылықпен оларды банкаға салады.  
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Ал сәбидің қорапшаларды ашуға құмартып тұратындығы қорапшаға ол күтпеген заттарды 

салуға мүмкіндік береді, сол заттарды кейін сәбимен атын атауға, олар қалай жұмыс 

істейтінін қарауға, олар туралы әңгімелеуге және т.б. болады.  

15. Үйрету кезінде кездейсоқ жағдаяттарды қолданыңыз.  

Сабақ уақытында немесе күнделікті істер кезінде кездейсоқ жағдаяттар балаға маңызды 

нәрсені тез түсінуге немесе есте сақтауға жиі көмектеседі. Мысалы, таңертең киіндіріп 

жатқанда анасы балаға екінші шұлықты кигізуді ұмытып кетеді, бала мұны байқап қалады да 

анасына шұлықтың жоқтығын көрсете бастайды. Анасы түсінбегендей кейіп танытып, оның 

шұлығы бар деп көрсетеді, содан кейін өзінің аяқтарына қарайды да аңғарғандай болып, 

баланы мақтайды: «Иә, дұрыс, 2-ші шұлық керек. Сенде неше аяқ бар? 2 аяқ — бір (аяқты 

көрсетеді) және екінші (аяқты көрсетеді). Сондықтан 2 шұлық керек. Анаңда неше аяқ бар? 2 

аяқ (көрсетесіз). Менде де 2 шұлық бар. Қуыршақта нешеу екендігін қарап көрейік …». 

Сөйтіп, кейін осыларға қолдар мен қолғаптарды қосамыз. Ал 2 санына қарама-қарсы етіп, 

басты және бас киімді көрсетуге болады.  

16. Баланың сіз күткен іс-қимылдары немесе осы қимылдарды жасауға талпынғаны үшін оны 

әрқашан мақтап отырыңыз.  

Сіздің мақтауыңыз баланың ненің жақсы екендігін түсінуге көмектеседі және осы 

талпыныстарды қайталауға ынталандырады. Баланың жасы мен тілінің даму деңгейіне қарай 

«жарайсың», «жақсы», «әдемі», «дұрыс», «ақылды», «ойдағыдай болып шықты», қол 

шапалақтау, «алақай!» деп айқайлау және т.б. сөздері баланы мақтауға қолданылады. 

Әлібетте, барлық бала үшін ең жақсы марапат — бұл сіздің оның жетістіктеріне шынайы 

қуанғаныңыз, күлімсіреуіңіз, басынан сипауыңыз, бетінен сүйгеніңіз. Алдыңғы тармақта 

күнделікті киіну кезінде осыларды қалай жасау керектігіне мысал келтірілген.  

17. Баламен сөйлескен кезде онымен қысқа сөз ормадармен ақырын, анық артикуляциямен, 

тез емес (бөлек сөздермен емес), сөйлемдегі негізгі сөздерді мәнерлеп   және қайталап 

айтыңыз.  

Қалыпты еститін баланың анасы дәл осылай, баланың сөзді қабылдауын, сөзді бөліп айту 

және есте сақтауды жеңілдете отырып, сөйлеседі. Осындай сөйлеу әдеті қалыпты еститін 

сәбилерге дәлме-дәл болып табылады және оны КИ бар балалар анағұрлым жеңіл 

қабылдайды. Ересек адамның сөзі шынайы болуы тиіс, бірақ та тез, аса көп қатты, бірақ 

ақырын да емес болуы керек. Жақын жерден сөйлескенде ақырын, тіпті ойнай отырып, 

сыбырлап сөйлеуге болады, бірақ тез емес, анық.  

18. Әдетте қалыпты еститін сәбимен жасайтын сияқылды сәбиге сезімдік әсер етуді күшейту 

және оның ересектердің өтінішін түсіну үшін сөзіңізді кәдімгі ымдармен айтыңыз. Біз сәбиді: 

«Маған қарай кел» деп шықырғанымыз жөн емес пе — және бұл ретте сөйлеу мәнерлілігі 

үшін күлімсірейміз және қолымызды өзімізге қарай бұлғаймыз. Немесе бірнәрсені дұрыс 

жасамаған сәбиге «жарамайды» деп айта отырып, біз басымызды шайқаймыз, түрімізді 

қатайтамыз да саусақпен сес көрсетеміз. Ым-ишараны, ымдауды және сөзді тіркестіру 

арқасында бала сөздің мағынасын жеңіл есте сақтайды және содан кейін бала «жарамайды» 

деген сөзді ести сала, іс-әрекетін тоқтатады. Есіңізде сақтаңыз: ым сөзден/сөз орамынан кеш 

жүруі керек, әйтпесе көру арқылы хабардар болуға әдеттенген керең балаға тыңдап керек 

жоқ, ол естімей жатып, бәрін ұғып алады. Алдымен оған «Маған қарай кел» - деп айтқан 

дұрыс, ал содан кейін сөздерді ыммен ілестіре отырып, қайталаған жөн.  

19. Сәбимен сабақ жүргізгенде қоршаған кеңістікті дұрыс ұйымдастыру керек. Баламен бірге 

ойын-сабағы кезінде оның көңілін басқаға аударатын керек емес заттарды алып тастау керек. 

Бірақ, сәл кеш пайдалануды жоспарлаған заттар қол жетім жерде орамалмен жабулы тұруы 

тиіс.  

20. Мақсатқа бағытталған сабақтарды таңертең өткізген дұрыс.  

Кішкентай балалардың көбі, әсіресе КИ-ді қолданғанудың бастапқы кезінде, кешке қарай  

мазасыздана, еркелей бастайды, тез шаршайды. Сондықтан сабақтарды таңертеңгі уақытта 

өткізген дұрыс, бұл кезде бүлдіршіндер анағұрлым белсенді болады және сабаққа деген 

қызығушылығын жоғалта қоймайды.  
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20 ПРАВИЛ ОБЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА 

 

Развитие речи у ребенка после кохлеарной имплантации происходит в течение всего 

дня при общении со взрослыми во время обычных дел, а также на занятии с 

сурдопедагогом/логопедом. Чтобы помочь ребенку быстрее научиться понимать речь и 

говорить, взрослые (мама, папа, сурдопедагог и другие) при общении с ним должны 

следовать 20 важным правилам2:  

1. Правильно располагайтесь по отношению к ребенку во время общения и особенно во 

время целенаправленного занятия. Глаза взрослого должны находиться на одном уровне с 

глазами ребенка. Для этого вы можете сидеть рядом на полу, на маленьких стульях или на 

диване.  

2. Развивайте у малыша умение смотреть на лицо (глаза) взрослого (контакт «глаза в глаза»).  

Когда малыш смотрит на лицо взрослого, общающегося с ним, он больше обращает 

внимание на речь взрослого, лучше улавливает связь между предметами и тем, что говорит 

взрослый, запоминая слова, лучше понимает, что взрослый от него хочет и как оценивает его 

действия и поступки. У него больше возможностей подражания артикуляции взрослого. 

3. Устанавливайте совместное внимание (взгляд) ребенка и свое на предмете или действии.  

Ребенок и взрослый вместе должны смотреть на предмет, чтобы взрослый смог чему-нибудь 

научить малыша. При этом возможно несколько способов возникновения совместного 

внимания.  

Первый способ: взрослый сам смотрит на этот предмет и пытается привлечь к нему 

внимание ребенка. Например, вы, сидя рядом с малышом, берете в руки резиновую игрушку-

лягушку и говорите, пытаясь привлечь его внимание к игрушке: «Ой, какая лягушка! 

Смотри. Лягушка. Лягушка говорит “ква-ква” и прыгает (делаете соответствующие 

движения)». Все это время вы следите за взглядом ребенка, стараясь сосредоточить его на 

игрушке. Он тянется за игрушкой, берет ее, пытаясь подражать действиям взрослого. Вы 

продолжаете комментировать действия ребенка: «Да, лягушка прыгает. Лягушка говорит: 

“Ква-ква”».  

При втором способе ребенок смотрит на какой-либо предмет или действия взрослого, а 

взрослый, следя за его взглядом, начинает смотреть на этот предмет вместе с малышом и 

рассказывать о нем (см. след. пункт).  

4. Следуйте за направлением внимания ребенка.  

Например, вы хотите играть с ним в пирамидку, помогая ему при этом научиться соотносить 

предметы по размеру. Но малыш в этот момент заинтересовался цветком, стоящим на 

подоконнике, и смотрит или потянулся к нему. Вы пользуетесь тем, что его внимание 

привлечено к цветку, и рассказываете ему про цветок: «Цветок. Ты хочешь цветок? Цветок. 

Тебе нравится цветок? Красивый цветок! Смотри, у него зеленые листья. Цветок растет в 

горшке. Вот горшок. Давай потрогаем цветок. Листья гладкие… Цветок хочет пить. Польем 

цветок водой…» При этом вы многократно повторяете ключевое слово (цветок), выполняя с 

ребенком совместные действия (смотрите на цветок, трогаете листья, поливаете цветок) и 

комментируя их. Когда внимание ребенка активно привлечено к чему-то, то он хорошо 

усваивает информацию, связанную с этим предметом. Любую ситуацию можно 

использовать, чтобы научить ребенка думать, понимать речь и говорить! Любой предмет 

можно превратить в интересное учебное пособие для ребенка! К пирамидке вы вернетесь 

позже. 

                                                
2 Подробнее о занятиях с ребенком с КИ можно прочесть в книгах: Королева И.В.«Реабилитация глухих детей и 
взрослых после кохлеарной и стволомозговой имплантации». СПб: КАРО, 2016.,  «Рекомендации для родителей 
по развитию слухового восприятия детей с нарушенным слухом» О.В,Зонтовой (комплект «Учусь слушать и 
говорить с Ушариком») 
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5. Проявляйте искренний интерес к игре и действиям ребенка.                       Игра — самый 

естественный и лучший способ развития, научения и обучения ребенка. Ребенок, видя вашу 

заинтересованность, будет стараться делать то, что вызывает вашу положительную реакцию.  

 

6. Комментируйте все свои действия и действия ребенка так, как это делает хорошая мама 

нормально слышащего малыша.   

 Нередко мамы имплантированных детей, уже привыкшие к тому, что их ребенок не слышит, 

не разговаривают с ним в обычных ситуациях. Часто они говорят: «Как же с ним говорить? 

Он же ничего не понимает». Да, с КИ малыш слышит, но сначала не понимает речь. Но для 

того чтобы он научился понимать ее, он должен постоянно слышать речь. Мы же не 

рассчитываем, что новорожденный или даже годовалый ребенок понимает речь! Но мы 

разговариваем с ним, осознавая, что когда мы с ним говорим, он и учится нас понимать. 

Разговаривая с малышом, мы также подстраиваем свою речь к его возможностям. Сначала 

мы говорим очень простыми и короткими фразами, по мере развития у ребенка словаря и 

понимания речи наша речь усложняется. 

Ребенок может понять и запомнить значение слова, только если он много раз слышит это 

слово и одновременно видит предмет/действие, которое оно означает. Комментирование 

взрослым своих действий или действий ребенка является идеальной естественной ситуацией 

для развития у ребенка понимания значения слов и предложений. Например, вы одеваете 

утром ребенка (процессор КИ уже надет и включен!) и комментируете свои и его действия: 

«Давай наденем футболку. Вот он, воротник! Руки надо в рукава футболки. Вот рукава! 

Надели футболку. Красивая футболка. А теперь наденем шорты. Где Сашины шорты? 

Правильно, вот шорты! Синие шорты. Смотри, на шортах зайчик нарисован. У него уши. Да! 

(Ребенок берет футболку неправильно.) Зайчик на животе, спереди. Вот так. Правильно! 

Надень шорты. Молодец! Заправь футболку в шорты. Нет, неправильно. Давай я тебе 

помогу. Теперь красиво. Молодец!» При этом вы обращаете внимание ребенка на 

соответствующие предметы.  

7. Обязательно оставляйте паузу между своими фразами, давая ребенку возможность 

ответить вам.  

Он может что-то возбужденно пролепетать, привлечь ваш взгляд к своим действиям, 

попытаться повторить ваши слова или действия, посмотреть, одобряете ли вы его действия. 

Маленький ребенок думает и действует медленно, ему надо время, чтобы вам ответить. Это 

надо делать всегда, даже если ребенок пока ничего не говорит.  

8. Часто задавайте ребенку вопросы, комментируя свои действия и действия ребенка.  

Это помогает развитию у ребенка понимания речи и умения общаться с помощью речи. Речь 

— это прежде всего диалог. 

Вот так должен выглядеть комментарий из пункта 6: «Давай наденем футболку. Где у 

футболки воротник? (Пауза для реакции ребенка.) Вот он, воротник! Руки надо в рукава 

футболки. Где рукава? (Пауза для реакции ребенка.) Вот рукава! Надели футболку. Красивая 

футболка. А теперь наденем шорты. Где Сашины шорты? (Пауза для реакции ребенка.) 

Правильно, вот шорты! Синие шорты. Смотри, на шортах зайчик нарисован. У него уши. А 

где у тебя уши? (Пауза для реакции ребенка.) Молодец, правильно! А у меня? (Пауза для 

реакции ребенка.) Да! (Ребенок берет футболку неправильно). Зайчик на животе, спереди. А 

где у Саши живот? (Пауза для реакции ребенка.) Вот так. Правильно! Надень шорты. 

Молодец! Заправь футболку в шорты. Нет, неправильно. Давай я тебе помогу. Скажи: 

“Мама, помоги!”. (Пауза для реакции ребенка.) Теперь красиво. Молодец!» 

Ребенок может не знать, как ответить. В этих случаях можно с паузой ответить за него, 

попросив его повторить ответ, или задать тот же вопрос другому взрослому. Второй вариант 

дает ребенку возможность видеть, что один человек спрашивает, а другой отвечает, и 

помогает быстрее понять, что надо не повторять, а отвечать!  

9. Реконструируйте высказывания ребенка при общении с ним. Неговорящий или плохо 

говорящий ребенок часто и хочет вам ответить при общении, но не знает, что сказать и как 
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это сделать. Поэтому, оставляя паузу для его реакции, помогите ему. При этом вы говорите 

те слова, которые вы думаете, он должен был бы сказать, если бы умел. Вот так должен 

выглядеть конец диалога с ребенком из п.7.: «Заправь футболку в шорты. Нет, не правильно. 

Давай я тебе помогу. Скажи: «Мама, помоги!». (Пауза для реакции ребенка.) Ребенок 

произносит: “Мама пама…”. Правильно: “Мама, помоги!”. Теперь красиво. Молодец!» 

10. Моделируйте жесты, действия, мимику, звуки, слова, которым вы хотите научить 

малыша.  

Глухому малышу часто трудно объяснить, чего мы от него хотим, даже если он старается это 

понять. Ему поможет понять, что он должен сделать, когда другой взрослый сыграет его 

роль, т. е. сделает то, чего мы хотим от малыша.  

Например, мы хотим научить ребенка различать один и много ударов барабана. Педагог 

сидит с барабаном напротив ребенка, рядом с которым сидит его мама. Педагог ударяет в 

барабан один раз так, чтобы ребенок видел действия педагога, и, показывая один палец, 

говорит: «Один». Потом педагог ударяет в барабан несколько раз и, шевеля всеми пальцами 

поднятых рук, говорит: «Много-много». Он повторяет эти действия 2–3 раза. Затем педагог 

говорит: «Сейчас будет слушать мама». Он опять ударяет в барабан один раз (ребенок видит 

действие), а мама, показывая на ухо — «я слышу», говорит: «Один» — и показывает один 

указательный палец. Педагог хвалит маму: «Молодец!» В следующий раз педагог ударяет в 

барабан несколько раз, а мама, показывая на ухо, говорит: «Я слышу», шевелит всеми 

пальцами поднятых рук, говоря: «Много-много». Мама моделирует поведение ребенка в этой 

ситуации, что помогает ему понять его задачу и ожидаемые от него действия. На следующем 

этапе ребенок выполняет задание сам или с небольшой помощью мамы. После того, как 

станет ясно, что ребенок понял задание, упражнение выполняется только на слух, чтобы 

ребенок не видел действия при ударе. Примером моделирования ожидаемых от ребенка 

действий служит и обучение ребенка условно-рефлекторной реакции на звук при подготовке 

к настройке процессора КИ. 

11. Подражайте действиям/жестам/мимике ребенка, а также поощряйте подражание 

ребенком ваших действий/жестов.  

Малыш учится разным вещам, подражая или имитируя действия, жесты взрослого. Поэтому 

формирование подражательной активности ребенка очень важно для его развития. 

Например, малыш бросает мяч, вы, подражая его действиям, включаетесь в игру с ним и 

учите его бросать мяч не просто в сторону, а вам в руки, говоря каждый раз, когда кидаете 

мяч: «Оп!» А если мяч или малыш упал, произносите: «Бах, упал», одновременно показывая 

рукой «упал». Малыш предпочитает играть вместе с вами и поэтому будет бросать мяч вам в 

руки, ожидая, что и вы бросите мяч ему. Если в следующий раз малыш, бросая мяч, 

произнесет «А!», подражая вам, улыбнитесь ему, показывая, что он сделал правильно: «Оп! 

Да!» Постепенно малыш будет подражать вашим жестам и словам в этой игре, а жест и слова 

«бах» (а, ба, бах), «упал» (па, пап, пал, упал) будет использовать в разных ситуациях, когда 

что-то падает. Для развития речи и умения общаться с людьми важно учить малыша 

подражать жестам общения (жесты  «нельзя/ай-я-яй», «нет», «хорошо/молодец», «дай», «на», 

«пока», «привет», «тут», «там» и др.). Помните: жесты обязательно сопровождаются 

соответствующими словами. Похвалите ребенка за любую попытку подражать вашим 

жестам, действиям, словам, действовать вместе с вами. 

12. Подражайте звукам, произносимым ребенком (с детьми до 2 лет), а также поощряйте 

подражание/повторение ребенком произносимых вами слов, фраз.  

Это правило является продолжением предыдущего, направленного на развитие у ребенка 

подражательной активности. Оно еще в большей степени связано с развитием у ребенка 

произношения звуков речи, слов, фраз, контроля интонации, развития силы голоса и 

речевого дыхания. Например, малыш 1,5 лет играет с любимым мишкой. В процессе игры он 

эмоционально произносит что-то похожее на «А!». Вы повторяете это «А!» с той же 

интонацией (подражая ему), а затем продолжаете этот диалог, давая малышу свои образцы 

для подражания: «Мишка! Как мишка ходит?» Вы вступаете с малышом в игру и 
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показываете, как мишка ходит, переваливаясь, озвучиваете эти движения: «Топ-топ-топ-

топ…». При этом оставляете паузу, чтобы ребенок мог повторить ваши действия и слова. 

При любой его попытке это сделать вы улыбаетесь и повторяете произносимый им звук и 

говорите: «Да, топ-топ». В процессе такого взаимодействия ребенок уточняет свои 

артикуляции, сравнивая с тем, что он слышит, постепенно приближая произношение слова к 

нормативному. 

13. Создавайте привычные, повторяющиеся для ребенка ситуации и действия.  

Весь день ребенка состоит из повторяющихся изо дня в день дел — встал, оделся, помылся, 

покушал, пошел с мамой гулять (в магазин, в детский сад) и т. д. Это позволяет ему 

запомнить дела, понять связь между ними, предметами и действиями. Например, если он 

видит, что мама берет сумку, он знает, что она, скорее всего, пойдет в магазин. Если мама 

ведет его в ванную, значит, они будут мыть руки. Если мама моет ему руки, то значит, что 

руки грязные или что они будут кушать. Все это позволяет ребенку учиться прогнозировать 

события и действия и правильно на них реагировать. Если мы сопровождаем действия 

одними и теми же словами, акцентируя внимание ребенка на них и на действиях, то ребенок 

запоминает соответствующие слова. Создавая привычные, повторяющиеся ситуации и 

действия, мы учим малыша говорить «пока-пока» при прощании со всеми, «привет» при 

встрече, «дай» и многому другому. Например, надевая утром или после дневного сна 

малышу процессор КИ, вы, включив его, всегда произносите: «Па-па-па, Саша слышит». При 

этом вы показываете ему на ушко и выражаете радость: как это замечательно — слышать! 

Через несколько дней большинство малышей уже сами, после того как им надевают и 

включают процессор, показывают на ушко, кивают головой и произносят: «Па-па-па».  

Создание привычных, повторяющихся ситуаций и действий во время целенаправленных 

занятий и в течение дня облегчает ребенку запоминание требуемых от него действий и 

произносимых слов.  

14. В процессе обучения используйте ситуации, удивляющие ребенка.  

В предыдущем пункте мы говорили о важности создания привычных, повторяющихся 

ситуаций и действий для обучения ребенка. Не менее важно создавать ситуации, 

удивляющие его. Такие ситуации поддерживают интерес ребенка к занятию, улучшают 

запоминание слов, фраз, другого учебного материала. Они вызывают эмоциональное 

возбуждение, во время которого малыш произносит больше звуков, что необходимо для 

развития речи. Например, я люблю удивлять малышей конфетами «морские камешки». Это 

маленькие конфетки, действительно похожие на разноцветные морские камешки. Многие 

дети их не видели. Если малыш при первом знакомстве не сразу вступает в контакт, я достаю 

их, показываю малышу. Некоторые из них сразу начинают что-то лепетать от восторга. Мы с 

мамой делаем восторженно-удивленные глаза, ахаем, пробуем их, говоря: «Ой, как вкусно!» 

Показывая разные конфеты, называем их цвет, пробуем считать, если малыш владеет 

немного этим навыком. Все, контакт налажен, эмоционально возбужденный малыш что-то 

пытается сказать, показывая их маме и мне, я обещаю ему дать немного конфет домой.  

Другой пример. При выработке условно-рефлекторной реакции у малышей часто используют 

камешки, пуговицы, пирамидки, но когда малышу становится скучно, можно достать 

коробку с монетками. Дети очень любят монеты-деньги, оживляются и радуются. Можно 

рассматривать с ним денежки, комментируя малышу свои действия, слушать звук звенящих 

монет в коробке, а потом малыш с новым интересом кладет их в баночку в ответ на звук.  

А всем известная любовь малыша к открыванию коробочек позволяет положить туда самые 

неожиданные для него предметы, которые потом можно с ним называть, рассматривать, как 

они работают, рассказывать о них и т. п. 

15. Используйте при обучении случайные ситуации.  

Нередко случайные ситуации, возникающие во время занятия или обычных ежедневных дел, 

помогают ребенку быстро понять или запомнить что-то важное. Например, во время 

утреннего одевания мама забыла надеть малышу второй носок, он это замечает и начинает 

показывать маме, что нет носка. Мама делает вид, что не понимает, показывает, что у него 
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уже есть носок, потом, глядя на свои ноги и, как бы, догадываясь, хвалит малыша: «Да 

правильно, нужен 2-й носок. Сколько у тебя ног? 2 ноги — одна (показывает ее) и вторая 

(показывает ее). Значит надо 2 носка. А у мамы? Тоже 2 ноги (показываете). И у меня 2 

носка. А давай посмотрим у куклы…» Потом подключаем к этому руки и перчатки. А для 

контраста с числом 2 можно показать на голову и шапку.  

16. Всегда хвалите и поощряйте ребенка за его действия, которых вы от него ждете, или даже 

за попытку этих действий.  

Ваша похвала помогает ребенку понять, что это хорошо, и стимулирует повторять попытки. 

Поощрением для ребенка в зависимости от возраста и уровня речевого развития служат 

слова «молодец», «хорошо», «красиво», «правильно», «умница», «у тебя получилось», 

аплодисменты, возглас «Ура!» и др. Ну и, конечно, для всех детей лучшая награда — это 

любые искренние проявления вашей радости его успехам, ваша улыбка, поглаживание по 

голове, поцелуй. В предыдущем пункте приведен пример того, как это делается во время 

обычной ситуации одевания. 

 17. При общении с ребенком говорите короткими фразами голосом разговорной громкости, 

с четкой артикуляцией, не быстро (но не отдельными словами), выделяя ключевые слова 

фразы интонацией и повторяя их.  

Именно так говорит мама с нормальнослышащим малышом, облегчая ему восприятие речи, 

выделение и запоминание слов. Такая манера речи является адекватной для 

нормальнослышащих малышей и наиболее легко воспринимается детьми с КИ. Речь 

взрослого должна быть естественной, но  не быстрой, не слишком громкой, но и не тихой. 

При общении на близком расстоянии можно говорить тише, и даже играя, шепотом, но также 

не быстро и разборчиво.  

18. Сопровождайте речь естественными жестами, когда это необходимо для усиления 

эмоционального воздействия на малыша и для понимания им просьб взрослого так, как мы 

это делаем с нормально слышащим малышом. Это же естественно, что мы зовем малыша: 

«Иди ко мне» — и при этом для выразительности улыбаемся и машем руками к себе. Или 

говоря «нельзя» малышу, делающему что-то неправильно, мы качаем головой, хмурим лицо 

и грозим пальцем. Благодаря сочетанию мимики, жеста и слова ребенок легче запоминает 

значение слова, и потом ему достаточно услышать слово «нельзя», как он прекращает 

действие. Помните: жест должен немного отставать от слова/фразы, иначе глухому ребенку, 

который привык ориентироваться на зрение, не надо слушать, он все поймет, не слушая. 

Лучше сначала сказать: «Иди ко мне», а потом повторить эти слова, сопровождая их жестом.  

19. Во время занятия с малышом необходимо правильно организовать окружающее 

пространство.  

Необходимо убрать все лишние предметы, которые могут отвлечь ребенка во время вашей 

совместной игры-занятия. Но те предметы, которые вы планируете использовать чуть 

позднее, должны быть под рукой, но накрытые платком. 

20. Целенаправленные занятия лучше проводить в утреннее время.  

Многие маленькие дети становятся беспокойными, капризными, быстро утомляются в конце 

дня, особенно в начальный период использования КИ. Поэтому лучше проводить в утреннее 

время, когда малыши наиболее активны и способны поддерживать интерес к занятию. 

 


